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Tanítók Szövetsége . . 175, 362, 453, 6; 9, 956, 1149 
Veszprémi Népoktatás 639, 1055. 1149 

b) Külföldi tanügyi lapokból 
1. Amerika. 

A csiga. (Child Education) 417 
A harká ly meg a pók beszélgetése. (Ame-

rican Childhood) 22 
A házépítő hód. (Child Education) 588 
A mai óra őse. (Child Education) 1005 
A mókus téli előkészületei (The School-

master and Woman-Teacher 's Chro-
nicle) 1193 



VI 

Oldal 

A számtan a szociálpolitika szolgálatában. 
(Education, Boston) 227 

A te j rendelése és szétosztása az iskolá-
ban. mint számtani probléma. (Edu-
cation, Boston) 275 

A tengeri sirály. (American Childhood) 176 
Amit a tanítónak az egyéniség rendelle-

nességéről tudnia kell. (Education, 
Boston) 454 

Az ebéd a különböző országokban. (Chilei 
Education) 364 

Az emberi kapcsolatok a tanításnál. (Edu-
cation, Boston) 811 

Az önbizalomra való nevelés. (Education, 
Boston) 911 

Elkészültél a tanítással? (Education, Bos-
ton) 23 

Fiad gazember! (Education. Boston) 108 
Gyarmatáru áruházunk. (Education, Bos-

ton) 860 
Kipróbált iskolai segédeszközök. (Ameri-

can Childhood) 753 
Természetrajzi csevegés a tengeri nyúl-

ról. (Child Education) 912 

2. Németország. 
A mai tanító. (Der Deutsche Erzieher) . . . . 416 
A nevelés és képzés alapjai a német tanító-

képző-intézetekben. (Der Deutsche 
Erzieher) 1004 

A tanítóság bírálata. (Westfálischer Be-
obachter) 226 

Az apa, mint játszótárs. (Eltern Zeitsclirift) 107 
Az elkényeztetett gyermek az iskolában. 

(Eltern Zeitsclirift) 956 
Bolsevista iskolarendszer. (Der Deutsche 

Erzieher) 363 
Die Deutsche Schule szeptemberi számá-

nak ismertetése 1192 
Egész mondatban felcltossük-e a tanulót! 

(Die Deutsche Schule) 957 
Egy ideális tanító emlékezete. (Der Deut-

sche Erzieher) 1057 
Hitler Adolf az ő régi tanáránál . (Der 

Deutsche Erzieher) 810 
Ki lehet tanító Németországba^ (Der 

Deutsche Erzieher) 499 
Mi történik az iskolában? (Der Deutsche 

Erzieher) 453 
Nevelés szabadlevegőn — szabadlevegős is-

kolák. (Dia- Deutsche Erzieher) 587 
Örök i f júság. (Die Deutsche Erziehung) . . 274 
Pedagógiai meggondolatlanságok. (Eltern 

Zeitschrift) 909 
Tanító, vezető és bajtárs. (Der Deutsche 

Erzieher) 175 
Téves szemléltető eszközök. (Die Deutsche 

Schule) 859 
Toborzó a tanító-utánpótlásra. (Der Deut-

sche Erzieher) 316 
Vitustánc a gyermekeknél. (Eltern Zeit-

schrift) 691 

VI. T u d o m á n y , i rodalom, művészet . 

A diófa árnyékában 1007 
A külpolitikai népnevelés könyvei 958 
A magyar gyermeknevelés könyve 501 
A nemes ponyva 589 
A tanítószerzők második nótáskönyve 756 
Andersen legszebb meséi 1194 

Oldal 
Antal Lajos dr-: A magyar népesedés kér-

dései 812 
Állami tanárok, tanítók és egyéb tanügyi 

alkalmazottak illetményei 1193 
Bajza József: A horvát kérdés 23 
Baloghné Hajós Teréz és Simon Lajos: Ta-

nulók k a p t á r a 1942. évre 25 
Baloghy Mária: Kis legények könyve 177 
í enedelc Elek: Nagyapóéknál 24 
Berde Mária: Az árva királyf i 25 
Békefy József dr.: Hajnalodik 755 
Bisztray Gyula dr.: Színházi esték 755 
Böngérfi János: Egy rét virágainak és egy 

jegenyének regéi ' 366 
Böszörményi Varga Lajos húsz nótája 319 
B. Czeke Vilma: A bánya apródjai 227 

Gyermekbokréta 176 
B. Csűrös Eniilia: Kaiotay Margit eskü-

vője 456 
Csavlek Márta: Egészség országa felé 177 
Csery-Clauser Mihály: Széchenyi napja i .. 692 
Dáloky János: í gy készül a magyar film 757 
Deák Gyula: Polgár i iskolai író-tanárok 

élete és munkái 365 
Bercsényi Dezső: Nagy Lajos kora 179 
Dezső Lipót: Népiskolai példatár 418 
Donászy Ferenc: Nemzeti jelvényeink tör-

ténete 591 
Erdélyi elbeszélők válogatott munkái 812 
Éber János: Magyar Klasszikusok. Sza-

valókönyv. Alkalmi versek gyűj te-
ménye 320 

Északi rokonaink 456, 1007 
Fanni Luukkonen: „Asszonyok a tűzvonal-

ban" n94 
Farkas Zoltán: Magyar festők 591 
Fehér Szarvas: Pékenipa ]77 
Frhérráry Margit: Aranyszívű Iréné . . . ! 366 
Féja Gé za: A felvilágosodástól a sötéte-

désig 86] 
Fónay Tibor: Nevelési kérdések 541 
Gál Sándor: Európa önellátása 756 
Gál Sándor: Európa önellátása a nyerster-

melés tükrében 960 
Gárdonyi József: A mesélő toll 110 
Gelei József: Nemzetnevelés 861 
Gremsperaer Pálné: Iskolai ünnepélyek .. 366 
Gyomlay László dr.: Régi harangok kon-

gását hallgatom 1151 
Gyümölcstermelők naptára 26 
Havas István: Összegyűjtött költemények 755 
Hámori Lajos: Földtől az égig 757 
Hegyaljai Kiss Géza: Nap lenyes vizek-

nél 319, 589 
Helle Ferenc: A magyar-német művelődési 

kapcsolatok története 1008 
Herbert Tichi: Alaszka 110 
Ilollóné Hutos Kornélia: A kézimunkaok-

tatás vezérkönyve 418 
Hnsz Béla: A beteg növény és gyógyítása 319 
H. Szombathy Ilona: Ködországban 1008 
Inotai Imre: Nótakönyvj 501 
Jankovics Miklós dr.: Áz írás osztályozása 755 
Kalmár Gusztáv: Vihar az Orinoco földjén 502 
Karácsonyi Sándor: Pér község és plébá-

nia története 276 
Kazinczy Ferenc: Válogatott műveiből 812 
Károlyi Anny: A kislány, aki fütyülni tu-

dott 179 
Kerékgyártó Imre dr.: Áz ú j Európa i f jú -

sága 501 
Iskola és embergazdálkodás 1058 



VII 

Oldal 

Herényi József: A bűnözés leküzdésére irá-
nyuló törekvés ú j ú t ja in 959 

Kilián Zoltán: Sokattudó könyv 111 
Kosáryné Réz Lola: Est i hegedűszó 178 
Könczey Sarolta: Ruhakötés, horgolás 228 
Kulin György: A távcső világa 109 
Külügyi Szemle 590 
Losonczy Ernő dr. és Gerlóczy Pál dr.: 

Figyeljetek gyerekek! Doktor bácsi 
mesél! 25 

Lux Gyula dr.: Iskolai szakkifejezések ma-
gyar-német szótára 1104 

Madách Imre: Az ember t ragédiája 275 
Magyar Bokréta 1150 
Magyar írók Erdélyért 692, 862 
Magyar művészeti írások 378 
Magyar statisztikai zsebkönyv 1941 457 
Magyarország és a Balkán 756 
Magyarosan 590 
Makra Sándor: Csodaágis 1351 

Tavaszi szántás 541 
Marssá József: A titokzatos alagút 1009 
Marton Lili: Bambó 24 
br. Malcomes Béla dr.: Magyar mezőgazda-

ság 639 
Mendöl Ilona: A magyar ég alat t 1008 
Missuray Krug Lajos: Rónavíz 227 
Muharay Elemér: Hagyományunk, művelt-

ségünk, életünk 501 
Nevetős Ágoston: Országépítő Béla király 365 
Nótatarsoly 501 
Olasz szemle 456 
Orel Géza dr.: A tanoncélet kapujában .. 589 
— — Az ügyes eladó kézikönyve 912 
Padányi Viktor: Középoktatásunk kérdé-

sei 176 
Parragli László: Tornára fel! 177 
Patkó Olivér: Szétszórt magyar pásztor-

t ü z e k 177 
Pál Károly: Módszeres rajzoktatás 276 
Pálosy Éva: Boszorkányvár 418 
Pázmány Péter válogatott munkái 1058 
Preisich Kornél dr.: A gyermek gondozása, 

táplálása és ápolása születésétől hat-
éves korig 318 

P. Ábrahám Ernő: A fehér sólyom 813 
— — Mesekert 25 
Relkovics Néda: Boldog Margit szigete . . 110 
Selmeci László: Marci Hevesen 228 
Simonyi íéla: A beszéd 457 
Somogyi József: Fa j i ság és magyarnemzet 229 

Hazánk közoktatásügye a második 
világháborúig 318 
Magyarország tehetségtérképe 541 

Soproni Elek dr.: A kultúrsarok gondjai . . 25 
Sseberthy János: Az ú j Európa és Magyar-

ország 959 
S-.egváry Mihály: Ki tör t a diákháború . . 1007 
Szentgyörgyi Ede dr.: Idegen szavak ma-

gyar szótára 1104 
Szentmihályiné Szabó Mária: Magvető ... 228 
Szepesy Mihály dr. és Szelényi Cdön dr.: 

Illetékügyi kiskáté. 3942 318 
Szepesy Mihály dr. és Zádor L Károly dr.: 

Adóügyi kiskáté 1942 338 
Széchenyi K03 
Széchenyi intelmei 958 
Széchenyi szellemében 1104 
Szécsi Ferenc: Hivatalos és köznapi nyel-

vünk magyartalanságai „1151 
Szira Béla: Bécsi tinta, magyar toll 178 
Sztrókay Kálmán: Még száz kísérlet 109 

Oldal 

Szűcs Imre: Egy kis diák estéi 318 
Szürke Bagoly: A rengeteg zarándokai . . 178 
Takács Gyula dr.: A népiskola igazgatása 959 
Tamás Viktor: Tehetségvédelem 757 
Tanítószerzők első nótáskönyve 365 
Tanulók naptára 1151 
Tersánszky J• Jenő: Kakuk Marci 10'8 
Tíz munkásfőiskola v 812 
Tompa A ihály: Virágregék 130 
Tóth B. Zoltán dr-: Félelem és a gyermeki 

lélek 541 
Tóth József: Most hová . . . ? 3C08, 1195 
Tóth Nándor: Üj vetés, ú j ara tás 25 
Tükör 318 
Üj hazafias dalok kétszólamra 365 
L'j Magyarország és az ú j Európa 455 
Ülravalók. Tanítók évkönyve tanítókhoz . . 319 
Vadnay Dezső: A bűvös suba 1394 

Mihaszna Gyurka kalandjai 3352 
Vajthó László: Magyar idézetek könyve . . 813 
Vágó Elemér: A csendesfoglalkoztatás 

munkakönyve 1150 
Vályi Nagy Géza: Damjanich, a hősök hőse 418 
Veres Péter: Falusi krónika 960 
Z. Tábori Piroska: Üzent az orgonás 109 
Zsindely Sándor: Iskolaegészségtan 1009 

VII. Külföldi i roda lcm. 

Josef Beeking: Das Geheimnis der christ-
lichen Erzichung 229 
Grundfragen der erzieherischen Füh-
rung 229 

Rudolf Benze: Erziehung im grossdeut-
sehen Reich 863 

Fritz Frauendicner: Der Gestaltwandei der 
staatlichen Jugendfürsorgc 863 

Kurt Gauger: I ieeriff und Gestaltung des 
Unterrichtsfi lms 111 

Peter Goehlcl: Friedrich Fröbel als Vor-
kiimpfer deutscher Leibescrziehung.. 862 

Marianne Giinzel-Haubold: Seolisches Er-
wachen und geistiges Reifen 863 

Heinrich Hanselmann: Grundlinien zu 
einer Theorie der Sondererziehung . . 367 

Hans Hoffmann: Bemard Overberg. Sein 
Leben und sein Wirken in Zeit und 
Üborzeit 320 

Kari Hunger—K. Friedrich Probst: Erzie-
hung zum Sprachdenken 179 

Willi Jung: Deutsche Abeiterjugend — 
Auslese, Förderung, Aul'stieg 277 

Marié Kerschensteiner: Georg Kerschen-
steiner 912 

Hugó Koop: Über die Lehr.barkeit der Tu-
gpnd 26 

Hans Künkéi: Die Lebensalter 367 
Erwin Füster: Die nationalsozialistische 

Weltanschauung als Umbildungsfak-
tor in der seel'schen Lebendigrkeit . . 320 

A. M. Lindenqren: Education in Germany 276 
Richárd Miller: Die Rassenlehre und die 

Weltanschaunngen unserer Zeit 1009 
Gabriele Palm: Friedrich Fröbel. Der 

Mensch. Denker und Erziehcr 3009 
Leonliard Seif: Wege der Erziehungshilfe 640 
E. Severus: Lupus von Ferriéres 640 
Martin Spielhagen: Wehrerziehung in der 

Scliulo 933 
Friedrich Schneider: P rax is der Selbster-

ziehung in 48 erlauterten Beispielen 502 



VIII 

Oldal 
Ottó Tumlirz: Abriss der Jugend- und Cha-

rakterkunde 1010 
Artliur Wetz: Deutsche Wesensformung 

auf seelenkundlicher Grundlage 640 
Bernhard Wittlich: I iandschrift und Er-

ziehung 1009 

VIII. Külföldi szemle. 

1. Anglia. 
Növekvő fiatalkori bűnözés Angliában 
Újabb női hivatás 

813 
913 

2. Franciaország. 
A nevelés válsága Franciaországban 641 
Változások a francia közoktatásügyben 

Petain marsall szellemében 229 

3• Németország. 
A Hauptschule megszervezése 367 
A Haupstschule tanítóinak képzése . . . . . . 503 
A Hauptsehulehoz csatlakozó továbbképző 

osztályok _ 642 
A nevelői parancsot meg kell okolni? . . . . 913 
A progresszív nevelés 641 
A tanév kezdete a német iskolákban 277 
A tavaszi faradságérzés befolyása a tanu-

lásra 277 
Az if júkorúak szórakozásainak szabályo-

zása Németországban 693 
Engedelmességre nevelés 961 
Harc a tanulmányi eredményért télen 277 
Idegen írók pedagógiai vallomásaiból 693 
I f júkorúak egészségi igazolványa 813 
Iparoktatók érettségi nélkül 111 
Képeskönyv és tündérmese 693 
Két fontos hivatás 961 
Közigazgatási és gazdasági hivatásraképző 

iskolák 111 
Segédoktatók kiképzése 641 
Új német iskolai otthonok szervezése 230 
Üt a főiskolai tanulmányok felé 961 
Utánpótlás hiánya jelentkezik minden pá-

lyán 502 

i. Norvégia. 
A norvég népfőiskola 75 éves 230 

5. Svédország. 
A svéd kézügyességi oktatás 913 
A svéd tanítóképzés 960 

IX. Pedagógiai szeminár ium. 
Pedagógiai szeminárium Szepsiben 26 
Pedagógiai szeminárium Szegeden 27 
Pedagógiai szeminárium Balassagyarma-

ton 27 
Pedagógiai szeminárium Szombathelyen .. 27 
Pedagógiai szeminárium Negyeden 27 
Pedagógiai szeminárium Komárom várme-

gyében 28 
Pedagógiai szeminárium Sepsiszentgyör-

gyön :. 28 
Pedagógiai szeminárium Zemplén várme-

gyében 28 
Pedagógiai szeminárium Bars és Hont 

vármegyében 28 

Oldal 
Pedagógiai szeminárium Rozsnyón 111 
Pedagógiai szeminárium Halásziban 112 
Pedagógiai szeminárium Szentesen 112 
Pedagógiai szeminárium Losoncon 112 
Pedagógiai szeminárium Nyitra és Po-

zsony vármegyében 112 
Pedagógiai szeminárium Abaújban 113 
Pedagógiai szeminárium Szabolcsban 113 
Pedagógiai szemináriumok a pestvárme-

gyei népoktatási kerületben 168 
Pedagógiai szeminárium Moholon 180 
Pedagógiai szeminárium Borszéken 180 
Pedagógiai szeminárium Csíkjenőfalván 230 
Pedagógiai szeminárium Óbecsén 231 
Pedagógiai szeminárium Újvidéken 231 
Pedagógiai szeminárium Délvidéken 232 
Pedagógiai szeminárium Zsablyán 278 
Pedagógiai szeminárium Bácsalmáson 320 
Pedagógiai szeminárium Baján 32] 
Pedagógiai szeminárium Újvidéken_ . . . . . . 321 
Pedagógiai szemináriumok az újvidéki 

I. fokú tanügyigazgatási kirendeltség 
területén _ . 368 

Pedagógiai szeminárium Jánoshalmán 368 
Az újvidéki tanítók III . pedagógiai szemi-

náriuma 418 
Pedagógiai szeminárium Topolyán . . . . . . . 419 
Az újvidéki I. fokú tanügyigazgatási ki-

rendeltség szemináriumi körzeteinek 
munkája március hóban 458 

Pedagógiai szeminárium az unqrvármegyei 
ruszin tannyelvű népiskolák tanerői 
számára ; 458 

Pedagósriai szeminárium Kulán 458 
Pedagóeriai szeminárium Csíkban 458 
Pedagógiai szeminárium Maros-Torda vár-

mefvében 503 
Az újvidéki tanítók IV. pedagógiai szemi-

náriuma ;••••; 
Pedagógiai szemináriumok Békés várme-

gvéb°n 504 
Pedagósriai szeminárium Mátészalkán 504 
Pedapósriai szeminárium Csensrerben 504 
Zempléni népoktatási kerület tavaszi peda-

gógiai szemináriumai 504 
Pedagógiai szeminárium Zsibón .. 504 
Podnsró<r'ai szeminárium Kovásznán 505 
Pedns-ófini szeminárium Munkácson 541 
IskolafeKicyelői értekezlet TTuszton 542 
Pedagósriai szeminárium Szepsiben 542 
Pedagógiai szeminárium Csengerben 542 
Pedagógiai szeminárium Nagykárolyban 542 
Pedagógiai szeminárium Szabolcsban . . . . 542 
Pedagógiai szeminárium Udvarhely vár-

megyében 543 
Pedagógiai szeminárium Maros-Torda vár-

megyében 594 
Pedagógiai szeminárium Marosszentgyör-

gyön 594 
A tiszafüredi körzet pedagógiai szeminá-

riuma .••;•: w 594 
Pedagógiai szeminárium Dédán 594 
Pedagógiai szeminárium Kovásznán . . . . . . 595 
A beregi kirendeltségi tanítók pedagógiai 

szemináriuma 596 
Pedagógiai szeminárium Ökörmezőn 642 
Pedagógiai szeminárium Hódságon 693 
Pedagógiai szeminárium Szabadkán 694 
Pedagógiai szeminárium Apatinban 694 
Pedagógiai szemináriumok Abaúj-Torna 

vármegyében 694 



IX 

Oldal 

Pedagógiai szeminárium Maros-Torda vár-
megyében 695 

Pedagógiai szemináriumok a visszatért 
Zomborban 695 

Pedagógiai szemináriumok Kulán 695 
Pedagógiai szemináriumok a visszatért 

Muravidéken és Muraközben 757 
Pedagógiai szeminárium Perecsenyben . . 1059 
Pedagógiai Szemináriumok Komárom vár-

megyében 1105 
Pedagógiai szeminárium JNyitra-Pozsony 

varmegyében 1105 
Pedagógiai szeminárium Nagybereznán . . 1)06 
Pedagógiai szeminárium liblyán 1106 
Pedagógiai szemináriumok Szabolcsban . . 1106 
Pedagógiai szeminárium bzobrancou és az 

Ált. Tanítói Egyesület Járáskörének 
megalakulása 1107 

Pedagógiai szeminárium Vasváron 1108 
Pedagógiai szeminárium Zircen 1152 
Pedagógiai szemiuáriumok Zala várme-

gyében 1152 
Pedagógiai szeminárium Marcaliban Ii95 
Pedagógiai szeminárium Kapuvárot t . . . . 1195 
E'edagógiai szeminárium Csáktornyán . . . . 1195 
A zsablyai já rás őszi pedagógiai szeminá-

r iuma 1195 
Pedagógiai szemináriumok Kolozs vár-

megyében 1196 
Pedagógiai szemináriumok Veszprém vár-

megyében 1197 
Pedagógiai szeminárium Nagyatádon 1197 
Pedagógiai szeminárium Lengyeltótiban .. 1197 

X. Egyesület i élet. 

Az Ungvári és Ungmegyei, Általános Ta-
nító-Egyesület első ünnepélyes köz-
gyűlése 29 

Vasvármegye Általános Tanító-Egyesüle-
tének közgyűlése 30 

Győr szab. kir. városi és Győrvármegyei 
Általános Tanító-Egyesület közgyű-
lése 30 

Magyar Paedagogiai Társaság felolvasó 
ülése 114 

Az Eötvös-Alap ülései 114 
A Rákos István emlékbizottság ülése 115 
A Pécsegyházmegyei Tanítóegyesület szek-

szárdi espereskerületi körének köz-
gyűlése 115 

A Községi Tanítók Országos Egyesületé-
nek választmányi ülése 115 

A Magyar Paedagogiai Társaság rendes 
felolvasó ülése 1942. I. 17 181 

Megalakult az Üjvidék városi, újvidéki, ti-
teli és zsablyai járás tanítói köre 232 

Megalakult az Üjvidék városi és Üjvidék 
járási Altalános Tanítóegyesület 232 

Magyar Paedagogiai Társaság felolvasó 
ülése 1942. II . 21 321 

A Budapesti Tanítók és Tanárok Segélyző-
Egyesülete LXIX. közgyűlése 322 

Körzeti iskolafelügyelői értekezlet 322 
Gyűlést tartottak Győrött az Állami Taní-

tók és óvónők 368 
Magyar Paedago<riai Társaság felolvasó 

ülése 1942. III . 21 369 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI Eí> KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C i f c R K h S Z T 0 S E O . buűapes i , V., Klebelsberg-u. 17 (Magyal király 
vallás- és li^zoktarásüavi minisztér ium 1 Tel . : 132-37 — 126-81* 

I A D O H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda , Budapest , 
* * VI I I . , Múzeum-körű t 6 szám (Gólyavár.) Telefon : 146-1»• 

I / E 2 I H A 1 O K megőrzésére ét 
visszaadásara a szerkesztőse*, 

lem vállalkozik Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
•gvéb kézirat - szerkesztőségne* 

ko d nd<" 

C L Ö P l Z E T f i S egész évre 9-60 P, negyedévre a-40 P. Egyes szán 
ára 50 fillér. A m. kir vailás- és közoktatásügyi minisz ter iun 

820—4—106/1930. V I I I . d . sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dlj az 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal elmére előzetesen kúidendí 
oostautaJvánvor vagv az Ecvplpmi Nyomda 37.473. számú csekkszámláiári. 

L T I R D E T E S hivatalos pályázai 
rj- 10 fill., magán hirdetés 14 filléi 
szavanként. Üzleti h i rde tés : 1 olda 
160 P. '/. Oldal 85 P. V. Oldal 50 P 
' / , oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki 
adóhivatal elmére előre fizetendők 

BOLDOG Í J ENKTESDŐT! 
írta : DROZDY GYULA 

TÉLI TÁRLATON egy kép különösen felkeltette figyelmemet. Kopár, 
elhagyott magyar síkságot ábrázolt, az előtérben egy megdűlt kopjafával. 
Messze a távolban egy gémeskút, egyéb semmi. A tájra sűrű, sötét 

felhő borult. Még a Nap is utolsót pislantott nyugaton. 
Ez a nyomasztó, szomorú hangulatot keltő kép sokáig nyomta a lelkemet. Nem 

tudtam tőle^ szabadulni. Azon gondolkoztam, hogyan is tudhatott ilyen lemondást, 
elhagyatottságot, nemzetpusztulást kifejező gondolat a művész lelkében megjelenni? 
Vájjon szabad-e a művészetnek a nemzet elmúlásának gondolatát ennyire érzékelhetően 
kifejezni? Szabad-e a magyarság lelkében ilyen fájó, nyomasztó, pesszimizmusra kész^ 
tető hangulatot kelteni! 

Mostanában aztán egy könyv került a kezembe. A fedőlapján egy kép volt. 
A képen felül a Szent Korona, melyből sugárkévék áradnak egy magyar tájra, melyben 
szorgos magyar nép munkálja a földet. A dombtetőn templom, s körülötte zöldelő fák 
közül mosolyognak ki a falu pirostetős házai. Csupa derű, szín és élet. Sürgés, forgás, 
munka, jólét, erő és boldogulás. Éppen ellentéte az elhagyott kopját ábrázoló képnek. 
Akarást, erőt, bizalmat, optimizmust lehel a szemlélő lelkébe. Jó, hogy jött ez az ellen-
tétes kép, mert felrázott előző nyomasztó hangulatomból. S vájjon ártott nekem annak 
a kopjás képnek szemlélete1? Nem, mert elősegítette, erősítette a magyar akarást, erőt, 
bizalmat jelentő kép hatását. Éreztem, hogy szinte jó, ha néha-néha megdöbbenünk a 
pusztulás, az elmúlás gondolalátói, mert ez jobb belátásra, akarásra, munkára késztet 
és felelősségérzetet kelt a lélekben. 

Most az ú j év küszöbén ezt a két képet szeretném egymás mellett tanítótestvé-
reim elé állítani azért, hogy mindannyiuk lelkében felébredjen, erősödjön az a felelős-
ségérzet, ameliyel a nemzetnek tartozunk, s ezzel az érzéssel induljunk munkára az ú j 
esztendőben. Iktassuk be lelkünk legmélyébe jelszóként a felelősségérzetet, mert állan-
dóan szemünk előtt kell lebegnie annak a tudatnak, hogy mindannyian felelősek 
vagyunk fajunkért, nemzetünkért, hazánkért. És a sokak között elsősorban mi magyar 
tanítók vagyunk felelősek, mert elsősorban a mi hivatásunk az, hogy a haza szent tüzét 
nemzedékről nemzedékre élesztgessük, gondozzuk, hevítsük, erősítsük. Éreznünk kell azt 
a felelősséget, hngy ennek a tűznek gondozása elsősorban reánk tanítókra vár, mert mi 
helyezzük el a jövő nemzedék lelkébe a haza szent fogalmát. Csak rajtunk át lesz a 
múltból jelen, s a jelenből a jövő. Amilyen a mi gondolkozásunk, a mi érzésünk, olyan 
lesz százezreké, millióké, az egész magyar nemzeté. Éppen ezért sokszor kérdezzük meg 
önmagunktól: megteszem-e, helyesen, teljes erőmből végzem-e kötelességemet: nincs-e 
valami hiba gondolkozásomban, érzésemben, amelyet javítanom, alakítanom, tökéletesí-
tenem kellene? Erre az önismeretre mindenkinek, de különösen a tanítónak, a nemzet-
nevelőnek van szüksége, mert az ő hibájának, az ő mulasztásának nemzedékek vallják 
kárát. 
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Ha a nemzet, a haza tüzét eredményesen akarjuk élesztgetni, legyen a nemzet 
életéről nagyvonalú, minden értéket összefogó áttekintésünk. Ez azonban nem jelent-
het valami pártpolitikai szempontból való áttekintést, hanem csakis olyan szemléletet, 
amelyben a nemzet egyetemes érdekei és értékei alkotják a vezető elveket. Ebben az 
áttekintésben nem az ellentéteket, hanem azokat a vonásokat kell összegeznünk, ame-
lyek egységbe olvaszthatják a nemzet minden tagját. Ennek pedig alappillére a meg-
értés. E nélkül nincs összetartás, nincs nemzeti élet. Megértés pedig csak egyformán 
érző emberek között lehetséges, mert a fölkeltett azonos érzelmek azok, amelyek egyet-
akarást, összhangot teremthetnek. Az értelmi különbségek megtűrik egymást, mert a 
gyengébb, a lazább az könnyen meghajol az erősebb, a meggyőzőbb előtt. Az érzelmi 
kii.önbségek ellenben nem férnek össze, legfeljebb csak az erőszaknak engednek. Ezért 
kell arra töreke'dniink, hogy minden mapvart érzelmi szálak kapcsoljanak egymáshoz. 
S ez nem is nehéz feladat, mert már magában véve a faj , a közös múlt, a jobb, a szebb 
jövőért való törekvés is olyan érzelmek indítója, amelyek összhanghoz vezethetnek. Csak 
ne zavarja ezen a téren az érzelmeket semmiféle idegen vonás, gyűlöletet szító idegen 
törekvés. „Magyar! Ne gyűlöld soha a saját véredet, a magyart! Ne gyűlöld a nálad 
különbet . . . Ha valaki tehetségesebb nálad, az erénye a másiknak. Az erényekért pedig 
elismerés jár, de semmiesetre sem gyűlölet", — mondja Teleki Pál. Ebből következik, 
hogy munkahelyünkön, környezetünkben is küzdjünk a harag, a gyűlölet ellpn, s becsül-
jük meg mások értékeit, mert azok a nemzet számára is értéket jelentenek. De nemcsak 
felkutatnunk, megállapítanunk kell az értékeket, hanem ilyeneket termelnünk is kell. 
Kutassuk fel azokat az értékeket, amelyek a reánk bízott gyermekek lelkében rejtőznek, 
s emeljük ki, fejlesszük azokat. Ne felédiük, hogy minden érték, ami felszínre kerül, 
a nemzet szellemi vagyona, ami sokkal többet jeient, mint az anyagi vagyon, mert mit 
érne a haza területe, ha nem lenne megtöltve lélekkel, mégpedig rendíthetetlen, erős 
magyar lélekkel, A haza földje csak keret, melynek igazi értéket csak az a lelkiség adhat, 
amely azt betölti. Hogy miféle értékekkel, lelldséggel töltjük meg, az tőlünk, népneve-
lőktől függ. 

A magyar lelkiségnek ezt a milyenségét tisztázzuk magunkban az ú j év küszö-
bén, s ennek kialakítását tűzzük magunk elé munkaprogrammal, mert sohasem volt erre 
nagyobb szükség, mint most, mikor a világ lángokban áll, mikor magunknak is véde-
nünk kell hazánkat, otthonunkat, s le kell mondanunk sok olyan kényelemről, amelyet 
a békés időkben szinte nélkülözhetetlennek tartottunk. Az is honvédelem, ha ezt zúgoló-
dás nélkül, annak tudatában tesszük, hogy mindez a nemzet érdekében történik. Ezekre 
a lemondásokra, áldozatokra való ráneveíés is egyik feladata lesz a következő év neve-
lési programmjának. 

S mikor így végighaladunk mindazokon a gondolatokon és községünk, környékünk 
életének azokon a mozzanatain, amelyek a magyar lelkiség kialakításával összefüggnek, 
ú j feladatainknak egész sorát látjuk. Ha ezek megoldását acélozott tiszta magyar lélek-
kel. erős akarattal végezzük, akkor cl kell tiinnie lelkünkből minden nyomasztó képnek 
s csak a szebb, boldogabb magyar jövőt láthatjuk magunk előtt, amelyért a reánk 
köszöntő új esztendőben dolgoznunk kell. Ehhez adjon nekünk erőt a nemzetek sorsát 
intéző Mindenható. 

GYAKOKIilTTOKTATiS 4 OAZI>IN4«TIIt4WYÚ 
£LEIII WÉriKKOLA FELSŐ TAGOZATÁBAN 

írta: VARGA FERENC tanügyi s.=fogalmazó 

ASAENAP van. Ma nyugodt na-
not remélünk. Baraklakásunk ha-
talmas orosz kályhájában pat-
togva ég a tüz. Kint süvítve f ú j 

az őszi szél, hófelhőt kerget a végtelen orosz 
puszták felett. Német és magyar bombázók 
húznak át a város felett. Motorjaik zúgása 
beleolvad az ágyúk távoli morajába. 

Két világnézet vívja itt a világtörténelem 
legnagyobb harcát. E példátlan küzdelemből — 

történelmi küldetésünknek megfelelően — mi 
magyarok is kivesszük részünket. I t t fegyver-
rel a kezében küzd a kereszténység és kultúra 
ellenségeivel, otthon pedig építő és alkotó 
munkát végez a magyar azért, hogy népünket 
gazdasági és kulturális vonatkozásban felerő-
sítsük s ezáltal elfoglalhassuk az ú j Európában 
azt a helyet, ami joggal megillet minket. Ez 
ulóbbi nemzetépítő munkában különösen Rátok, 
falusi ós tanyai tanító bajtársaim a legnagyobb 
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nemzeti feladat hárul . A Ti nevelésiekre van-
nak Lízva a világ legjobb katonáját adó 
magyar földmíves és földmunkás társadalom 
gyermekei. Ezekből a gyeimekekből kell nek-
tek a nehéz földmíves hivatásra komolyan ké-
szülő, kísérletző, állatait gonddal nevelő és ta-
karmány ozó, gyümölcsfáit szorgalmasan és sze-
retettel ápoló fiatal gazdatársadalmat nevelni, 
akik ismerik és ennek alapján szeretik a ma-
gyar földet, amelynek értékes erőit majd ki 
tudják teljesen aknázni. 

Gondviselésszerű kormányzatunk bölcs tör-
vényei és rendeletei, amelyekkel hosszú évtize-
dek mulasztásait pótolták, mind a fent leszö-
gezett igazság szolgálatának jegyében állanak. 
Egymásután indultak meg a völgyzáró gátak, 
csatornák és duzzasztók földir.unkálatai s min-
den előkészület megtörtént az öntözéses, belter-
jes gazdálkodás lehetővé tételére. 

Gazdaságpolitikánk sorozatos, nemes cél-
kitűzéseibe harmonikusan kapcsolódott be kul-
túrpolitikánk, amikor a közép- és alsófokú nép-
iskolák szervezésének ütemét meggyorsította és 
amikor a magyar néptanítók álmát valóra 
váltva a gazdasági irányú elemi népiskola 
VII—VIII. osztályát életrehívta. Ez utóbbi adta 
meg a gazdaság és kultúrpolitikai célkitűzé-
sünk gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. 
Ez év nyarán megjelent az úi Tanterv és Út-
mutatások, amelynek szellemében már meg is 
kezdtétek nemzetépítő munkátokat. 

Fel kell ébreszteni tanítványainkban az ér-
deklődóst a termelési problc'mák iránt úgy, 
hogy az iskola elhagyása után is meglegyen 
bennük az líjabb gazdasági ismeretek utáni vá-
gyódás. Ez fogja majd a téli mezőgazdasági 
tanfolyamok hallgatóinak számát a gazdasági 
szakiskolák tanítási eredményeit és hazánk 
mezőgazdasági termelését a legn agasabb fokra 
emelni. Ez utóbbi a fő célunk, mert ezt vár ja 
tőlünk az ú j Európa. 

Hogyan valósíthatjuk meg célkitűzésünket? 
A felelet csak egy lehet: gyakorlati irányú ok-
tatással. Lássuk hogyan? 

Alakítsuk át az iskolakerteket és a gazda-
sági továbbképző népiskola eddig parlagon he-
verő gyakorló területeit a helyi viszonyok 
figyelembevételével kertészkedő, állatokkal fog-
lalkozó kis munkaterekké, ahol kis n unkaesz-
közök, apró állatok, ipari, gyógy- és takarmány-
növények, gyün.ölesfák, majd pár kaptár méh 
közbejöttével vezessük tanítványaink lelkét a 
magyar föld, a növény- és állatszeretet felé. 

Nézzük ezeket a hasznos foglalkozási ágakat 
a gyakorlati oktatás szempontjából. 

Szomorú tényként kell megállapítani, hogy 
az Alföld egyes vidékein feltűnően kevés, sok 
helyen pedig teljesen hiányzik a gazdaság 
szempontjából értékes fa, a gyümölcstermelés-
ben pedig rendszertelenség uralkodik. Fontos 
nemzeti érdek teszi kötelességünkké, hogy eze-
ket a hibákat komoly, gyakorlatias oktatással 
megszüntessük. 

Ültessünk tanítványainkkal a községi elöl-
járóság által engedélyezett s erre a célra kije-

lölt helyre évenként egy-egy gazdasági szem-
pontból értékes fát (hárs, oltatlan akác, eper). 
A fákat az ültető gyermekről nevezzük el, aki-
nek minden tanévről egy emlékfája lesz, amit 
gondozni tartozik. E fák között tar t juk meg 
évente a madarak és fák napját , amely alka-
lon mai jutaion.ban részesítjük azokat a tanu-
lókat, akik fáikat szépen gondozták. 

Az iskola gyakorló területén kizárólag ok-
tatási szempontból oltást igénylő gyümölcsfa 
csemetéket ültetünk, amelyekből lehetőleg min-
den tanítványunknak jusson. Megértetjük ta-
nítványainkkal, hogy csak azokat a gyümölcs-
fákat érdemes kertünkben elültetni, amelyeket 
a földmívelésügyi kormányzat a ta la j és éghaj-
lati viszonyoknak megfelelően, körzeti beosz-
tásban vidékünkre n egállapított. Érthetővé 
tesszük, hogy a gyümölcstermelés akkor kifi-
zető s értékesítése akkor előnyösebb, ha egy-
fajú és egyminőségű gyümölcsöt teimelünk 
nagyobb tételben. 

Az oltást kizárólag az értéktelen gyümölcsöt 
termő fák vonatkozásában oktat juk. Nem válna 
ugyanis hazánk gyümölcstermelésének javára, 
ha az iskolából kikerült gazdaif jak össze-vissza 
oltogatnának s így a gyümölcstermelés terüle-
tén uralkodó rendszertelenséget még fokoznák. 

A fák teljes nyugalmi állapotának idején 
állami felügyelet alatt álló kertészetből besze-
rezzük oltóvessző szükségletünket, amelyet pin-
cc'ben tanítványainkkal elvermeltetünk. Az ú j 
Tantervben megállapított kéthetes tavaszi gya-
korlat idején irányításunk mellett tanítvá-
nyaink beoltják az e célra ültetett csemetéket. 
A gyermekek között versengés fejlődik ki s 
nagy dicsőség lesz az, ha az oltás megered. Az 
ilyen oltási gyakorlat után tanulóink hazafelé 
menve egész úton a végzett munkájukról be-
szélnek. Sokan lesznek, akik tanítójuktól oltó-
vesszőt kérnek, hogy saját kertjükben olthas-
sanak. Erre az indít ja legtöbbször a gyermeket, 
hogy otthon eldicsekszik az iskola kertjében ön-
állóan végzett munkájával . Otthon nagyobb 
testvérek vagy éppen szülei kétségbevonják 
ezen állítását, vagy végzett munkájának ered-
ményét. Az önérzetes gyermek azért is meg-
akar ja mutatni, hogy ő mit tud. Az ilyen ta-
nulóval együtt kell éreznie a tanítónak, mert 
ha a gyermek vállalkozása sikerül, ez nagyban 
hozzá fog járulni az iskola és a tanító tekin-
télyének megszilárdításához. Teljesítsük tehát 
tanítványaink ilyenirányú kérését. Had elégít-
sék ki munkavágyukat. 

A gyermek otthon végzett oltási munkája 
nem káros gyümölcstermelésünkre akkor, ha a 
tanító által meglízható helyről szerzett oltó-
vessző alkalmazásával történik. Állandóan hang-
súlyozzuk azonban, hogy gyümölcsös telepítése 
alkalmával fáinkat kizárólag az állam által el-
lenőrzött faiskolából szerezzük be s oltásra csak 
akkor lesz szükség, ha az ilyen faiskolából vett 
gyümölcsfa nem értékesíthető vagy nem élvez-
hető gyümölcsöt termel. 

P á r évvel ezelőtt egy ilyen oltási gyakor-
lat után szülői értekezletet tartot tam. A leg-
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több szülő, amikor gyermeke után érdeklőd-
tem, előadta, hogy gyermeke állandóan a 
kertben van s lesi, hogy oltása mennyit fej-
lődött egyik napról a másikra. A szülők be-
szédéből kivehető volt, hogy büszkék fiúk 
munkájára s maguk is kíváncsiak annak ered-
ményére. Az iskola udvarán korábban je-
lennek meg tanítványaink s itt is kíváncsian 
figyelik munkájuk eredményét. Ha az oltás 
megered, a nemes fát jutalmul adjuk annak a 
tanulónak, aki azt beoltotta és gondozta. Vég-
telen nagy öröm ez a gyermek számúra, amely-
nél csak az ilyen ölömet okozó tanító boldog-
sága lel et nagyobb annak tudatában, hogy jó 
munkát végzett. 

A nemesített fával jutalmazott gyermekek 
tanítójától kapott utasításnak s a tanultaknak 
megfelelően még a nyár folyamán a fa elülte-
tésére saját kertjükben megfelelő mély gödröt 
ásnak s a talaj t az átültetésre előkészítik. Az 
őszi kéthetes gyakorlat idején egy-két megju-
talmazott s iskolánkhoz közel lakó tanuló fá j á t 
közös munkával elültetjük oly időben, hogy a 
ta la j még meleg legyen. E munka alkalmával 
vitát idézzünk elő. Hová kerül az al- és hová 
a feltalaj'? Hol kell a fa gyökereit visszavágni? 
A metszési lap le vagy fölfelé nézzen? A kiala-
kult vita a tanultak szelleméten eldől s a kö-
zösen végzett munkának meg lesz az eredmé-
nye. A tavaszi és őszi gyakorlat bőséges alkal-
mat nyúj t a fák további nevelésére, a korona 
kialakítására, ápolására és a védekező anyagok 
helyes alkalmazására. E munkába is vonjuk be 
tanítványainkat s önállóan végezzenek irányí-
tásunk mellett gyakorlatot. 

A másik hasznos foglalkozási ág a baromfi-
tenyésztés. Iskolánk udvarán egyszínű és neme-
sített magyar parlagi tyúkokat tartunk. Tuda-
tossá tesszük tanítványaink előtt, hogy ezek a 
mi céljainknak legmegfelelőbb, kettős terme-
lésű (bús és tojás irányú) gazdasági állatok. 
Ezeket megfelelő színű külföldi fa j tákkal ne-
mesítjük. Arra neveljük tanítványainkat, hogy 
mint minden termelésnél, úgy itt is a fogyasz-
tók igényeit kell szem előtt tartani, mert ez a 
termelő és egyben a nemzet érdeke is. A te-
nyésztés kapcsán kiválogatjuk tanítványaink 
bevonásával a nagyobb testsúlyú, egyszínű, 
mélyebb testű, széles lábállású, élénkebb ter-
mészetű és gyorsabb fejlődésű baromfiakat. E 
kiválogatás kapcsán feltett kérdésünkre tanít-
ványaink véleményüket nyilvánítjuk a tanul-
tak alapján a r ra nézve, hogy melyik lesz a te-
nyésztésre meghagyható állat. Könnyű lesz ta-
nítványaink között vitát provokálni. A helyes 
véleményeket a tanító hagyja jóvá s a gyer-
mek helyes érvelésének méltó eredménye a 
bírált baromfitenyészet bevétele lesz. Az így 
kiválasztott baromfi nevet kap attól a tanuló-
tól, akinek a baromfitenyészet bevételét kö-
szönheti. Nagy boldogság az ilyen keresztapa-
ság viselése s a mellett egy újabb szálacska, 
amellyel a gyermek lelkét közelebb hozzuk az 
iskolához. Az ilyen tanuló úgy érzi, mintha ő 

az iskolai élet egy szerves része volna. Er re 
szükségünk van! 

Baronifiainkat lábgyűrűvel lát juk el, ame-
lyen ra j ta van az állat neve és életkora. Mind-
egyiknek egy törzslapja van, amelyet lehetőleg 
a leánygyermekek felváltva vezetnek. Minden-
nap bevezetik a tojáshozamot, ennek színét és 
nagyságát. Csapófcszek bevezetésével nyilván-
tartható lesz, hogy mely tyúkok tojnak barna-
héjjú és nagy tojásokat. A kotlók elültetésénél 
leánytanítványaink döntik el, hogy mely tojá-
sok lesznek elültetésre alkalmasak. Tanítvá-
nyaink csaknem egyhangú felelete az lesz. 
hogy a l a rnahé jú és nagy tojásokat kell elül-
tetni, mert csak így kapunk ugyanilyen hozamú 
baromfiakat. Az ilyen barnahéjú nagy tojáso 
kat keresik a hazai és külföldi piacokon. 

A tanultak alapján tanítványaink már tud-
ják, hogy a magyar parlagi tyúkok kevés to-
jáshozamának okát az egyoldalú tengerietetés-
ben kell keresni. K i s l a r o m f i állon ányunk napi 
tak armányszükségletét leánytanítványaink szá-
mítják ki. annak figyelembevételével, hogy 
egy-két kilogrammos baromfi napi takarn ány-
adagja nyolc-tíz dkg. A tél folyamán nagy él 
vezettel készítik el tanítványaink iskolánk 
baromfi tenyészetének a szükséges lágyeleséget, 
amely nedves búzakorpás keverékből áll. Ad-
nak bele konyhahulladékot, főtburgonyát, szá-
rított és apróra dörzsi lt akác vagy csalánleve-
let, esetleg lucerna vagy lóherelevelet. A gyer-
mekek ilyen iskolai munka után elmondják 
szüleiknek az iskola baromfitenyészetének to-
jáshozamát, tenyésztésének módját és annak 
jövedelmezőségét. Mindez, ha lassan is, de más 
belátásra és ú j utakon való haladásra fogja 
bírni népünket. 

Több vkm. rendelet felhívta a néptanítókat 
a méhészet s újabban a selyemhernyótenyész-
tés népszerűsítésére s ennek a népiskolában 
való gyakorlati oktatására. Ezek eredményes 
gyakorlati oktatására is módot nyúj t a gazda 
sági irányú népiskola. 

Iskolánk kertjében vagy gyakorló területén 
legalább annyi méhcsaládot tartunk, amelyen 
a méhek tenyésztését szemléltetni tudjuk. Erre 
elegendő egy kasban s egy a vidék hordásviszo-
nyaink megfelelő méretű kaptáiban telepített 
méhcsalád. Fejvédőt minden tanítványunk 
használ, amelyet olcsó szúnyoghálóból kézi-
munkaórán készítenek. Méheinket tanítványaink 
bevonásával kezeljük át. Ez mindössze 10 per-
ces munka. E gyakori munka eredménye az 
lesz, hogy a gyermekek megszokják a meheket 
és azt az egyenletes zúgást, amely az egészsé-
ges családot jellemzi. Nagy lesz azonban a kí-
váncsiság s a felfedezés öröme, amikor vala-
melyik tanítványunk újságolja, hogy az egyik 
család méhei különös, síró, vésztjelző zúgásban 
vannak. A gyermekek kíváncsian állják körül 
a kap árt és türelmetlenül vár ják annak kibon-
tását. Felvetjük a kérdést: vájjon mi lehet az 
oka a méhek ilyen vészjelző zúgásának? Vala-
milyen rendellenesség, — anya vagy mézhiány 
—, felelik a tanultak alapján a tanítványaink. 
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Közben hallgatódznak, figyelik a másik kaptár 
méheinek zúgását is s összehasonlítást tesznek. 
Kibontjuk a kaptárt. Örömmel segítkeznek ta-
nítványaink s rakják az üres kereteket a keret-
bakra. Elértük a fészket. Nézzük van-e Hasí-
tás! Keressünk napos petét! Az ügyesebb és 
nyugodtabban viselkedő tanítványainknak 
adunk keretet, amelyen a többiekkel együtt 
nagy komolyan keresik a fiasílást és a napos 
petét. Közben nagy Vulkán füstölővel folyik a 
méhek füstölése. Örömmel állapítják meg, hogy 
fiasítás van, napos petét azonhan senki sem 
talál s az anyát sem látni. Nincs anya! Meg is 
találjuk a kaptár alján. Még nincsenek herék, 
így anyabölcscből anyát nem nevelhetünk. Tar-
talékanyát kell Leadni, — hangzik tanítvá-
nyaink megállapítása. — Egyik tanulónk már 
szalad is az anyazárkáért, amelyet kézirrunka-
órán nagy gonddal készített. E.üy kis rajnavelő 
kaptárból megkeressük a tartalékanyát. Ez bii-
jik, és amerre tud, menekül. Tanulóink tágra-
nyilt csillogó szemeiből lá that juk, hogy na-
gyon élvezik az anya keresését. Az anyazárkát 
a menekülő anya elé teszem, vigyázva arra, 
hogy meg ne sérüljön. A zárkát viasszal elzár-
juk s a meganyátlanodott családnak két keret 
közé Leadjuk. Az ú j anyát kezdetben támadják 
a család mébei. Mi ennek az oka! Még nem 
egyszagúak, — állapítják meg tanítványaink.— 
Másnap már örömmel újságolják, hogy a meg-
anyásított család nyugodt, zúgása egyenletes. 
Harmadnap megnézzük mi történt a kaptár-
ban. Nagy a kíváncsiság. Kivesszük az anya-
zárkát és megmutatjuk tanítványainknak. Ki-
rágták az anyazárka végén a viaszt, kiszabadí-
tották az anyát, — felelik a tanítványaink. — 
Nézzük óvatosan a kereteket! Már van napos 
pete is! — kiáltanak fel örömükben. — Nem is 
nézzük tovább, hagyjuk nyugodtan dolgozni. 

A tavaszi bontás, a rajzás, egyesítés, etetés 
és betelelós mind olyan munkák, amelyeknél 
tanítványaink végtelen ölömmel segítkeznek. 
A legügyesebb méhésztanítványunknak egy 
r a j méh lesz a méltó jutalma. Megalapítjuk az 
i f j ú méhész egyesületet. Az egyesület részére 
esetleg a helyi vagy a vái megyei méhész egye-
sülettől kapott anyagi támogatás mellett mé-
heket vásárolunk. Az egyesii'et tulajdonát ké-
pező méhek szaporulatát érdem szerint tanít-
ványaink között szétosztjuk. A szükséges kap-
tárakat kézimunkaórán irányításunk mellett, 
kezdetben közös munkával készítik tanítvá-
nyaink. A keretméreteket falunk hordásviszo-
nyainak megfelelően állapítjuk meg. Az i f jú 
méhész egyesületből tanítványunk az iskolael-
hagyása után a községi méhész egyesületnek 
tagja, ahol továbbra is irányításunk alatt áll. 

A fentiekben leírt gyakorlati oktatásunknak 
feltétlenül az lesz az eredménye, hogy kultusz 
kormányzatunk rendeletének eleget téve közsé-
günk méhészetét fellendítjük, népünket egy 
újabb jövedelmi fonáshoz ju t ta t juk s ezzel 
nemzeti jövedelmünket gyarapít juk. 

Á m u l t nyár folyamán kiadott vallás-és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelet a selyemhernyó-

tenyésztés népszerűsítésére hívta fel figyel-
münket. E téren is gyakorlati oktatásra van 
szükség, hogy annak eredménye legyen. 

A már kikelt i—2 napos hernyókat az állam 
ingyen osztja szét az igénylőknek s ugyancsak 
díjtalanul kapják a tenyésztéshez szükséges 
papírokat, valamint a lieinyó tenyésztésével 
kapcsolatos utasí tásokat 

Pá r ezer petét igénylünk iskolánk számára. 
Tanítványaink reggel iskolába jőve szedik meg 
a szükséges eperfaleveleket. Mire a tar.ítás 
megkezdődik, ellenőrzésünk mellett már át is 
kezelték iskolánk selyemhernyó állományát. 
Harminc-harminckétnapos rövid tenyészidő 
alat t tanítványaink elsaját í t ják, közös munka 
kapcsán e hasznos foglalkozást. A gubók érté-
kesítése alkalmával kiszámíttatjuk tanítvá-
nyainkkal, liogy érdemes-e selyemhernyó te-
nyésztésével foglalkozni. A közös számítás ered-
ménye az lesz, hogy a selyemhernyótenyésztés 
4—500 pengő körüli hasznot biztosíthat a kis-
vagy törpebirtokosnak, oly időben, amikor más 
bevételre nem számíthat. 

Ügy a selyemhernyótenyésztés, mint a méhé-
szet csak akkor fejlődhet ki községünkben 
kellőképen, ha megfelelő mennyiségű oltatlan 
akác és eperfa áll rendelkezésre. LatLavetjük 
tehát minden befolyásunkat, hogy községünk 
vezetősége kizárólag ilyen fákat ültessen. Ha 
ezek az adottságok meg lesznek, gyakorlati ok-
tatásunk eredményeképen hazánk Európa első 
selyem- és méztermelő államává válhat, amely-
nek nyomán bőséges munkaalkalom és jólét fa-
kadhat. Ennek a most még álomnak valóravál-
tása nagymértékben tőlünk függ. 

A helyes vetésforgó figyelembevételével 
gyakorló területünkön kalászos, kapás, takar-
mány, ipar és gyógynövényeket termelünk pár 
négyszögölnyi területen. Műtrágyázási kísérletet 
végezünk úgy, bogy a műtrágyázatlan és mű-
trágyázott parcella közötti különbség szemmel-
látható, az eredményesség pedig tanítványaink-
kal közösen végzett számolás kapcsán bizonyít-
ható legyen. 

A tengeri termeléssel karcsolatban kísérlet-
tel bizonyítjuk a helyi szokásnak e téren mu-
tatkozó hibáit. Három kis parcellán termelünk 
tengerit. Az első parcella talajelőkészítéss, nö-
vény ápolása a helyi viszonyoknak megfelelő. 
A második parcellának jobb, a harmadiknak 
pedig a legjobb talajelőkészítést, növényápolást 
és trágyázást adunk. A három parcella közötti 
nagy különbség, különösen esőtlen nyár után 
bontakozik ki. Az első parcellát tavasszal szán-
tottuk, egyszer kapáltuk és töltögettük. Ennek 
megfelelően a termés satnya, a szár hirtelen 
megsárgul és elvékonyodik. A második par-
cella már jobb képet nyújt . A harmadik par-
cellában — ahol tarlóhántottunk, a szeptem-
berben kihordott t rágyát 14 cm-re alászán-
tottuk, november hónapban 25 cm-re megszán-
tottuk, tavaszi szántást nem végeztünk, csak 
mélyen porhanyítottunk és háromszor kapál-
tunk — gyönyörű terméseredmény mutatkozik. 

Az okszerű tengeritermelés követelményeit e 
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kísérlet kapcsán és a tanultak alapján tanítvá-
nyainkkal ál lapít tat juk meg. E bárom kis kí-
sérleti táblán a törési munkát gyakoiló éve-
seinkkel végeztetjük úgy, hogy a táblák termé-
sét külön kezeljék s azt egyenként mérjék le. 
A mérés eredménye alapján közös számolási 
munka kezdődik. Kiszámítjuk a termés ered-
ményét a trágya és a befektetett munka érté-
két, mindhárom kísérleti táblánál egy kat. 
holdra. E számolás eredménye alapján 14—15 
éves tanulónk megfogja érteni, hogy a tengeri 
nagyon meghálálja azt a fáradságot, amivel 
többet dolgozunk raj ta . 

Nagy gondot fordítunk a takarmánynövé-
nyek termelésére s annak teimelésmndját 
ugyancsak pár D-nyi területen gyakorlatban 
ismertetjük. Különösen a lucerna és szójabab 
termelésre fektetjük a fősúlyt. Ezek termelé-
sének és ezekkel való takarmányozás köréből 
választjuk számolási óráink példáit. 

Számolási órán takarmányozási feladatokat 
oldunk meg, pl. annak figyelembevételével, 
hogy egy liter tej előállításához 60 gr fehérje 
és 260 gr keményítő szükséges. Rávezetjük ta-
nítványainkat ezen adatok s példák kapcsán 
arra , hegy tejtermelésünk jövedelmezősége a 
takarmány helyes összeállításától függ. Nem 
lehet ugyanis közömbös a gazdára nézve az, 
hogy 13 vagy 71/* fillér a te j előállítási ára. 
Ilyen öt és fél filléres literenkinti előálHíási 
különbség évi Í000 liter tejet adó tehénnél 165— 
pengőt tesz ki. Ez annyit jelent, hogy helytelen 
takarmányösszeáhítás esetén egy közepes t r j -
hozaniú tehén évi takarmányán 4—5 hold föld 
haszonbérét lehet elveszteni. Gyakorlati gazda-
sági irányú oktatásunk elmélyítéséhez s így 
eredményéhez hozzátartozik az, hogy a számo-
lás és mérés anyagát, számolási példáinkat a 
gazdasági ismeretnyujtás szolgálatába állítsuk. 
A koncentráció ilyen elvét szerencsésen érté-
kesíthetjük a földrajzi ismeretekkel is. A csont-
héjas gyümölcs termelésénél pl. Kis- és Elő-
Ázsia, a lótenyésztésnél Anglia, töiök, arab és 
berber föld, a szarvasmarha tenyésztésénél pe-
dig Belső-Ázsia, Svájc és Hollandia kínálkozik 
állandó alkalomként a koncentrációra. így vá-
lik a gyakorlati gazdasági irányú ismeret a 
földrajz és a számolás megvilágításában tanít-
ványunk előtt kerek, egész ismeretté. 

Ebben a nagy fáradságot és mély fa j i szere-
tetet igénylő nemzetépítő munkában kemely 
gondolkozásra késztetnek bennünket az évről-
évre kiadott statisztikai adatok. Ezen adatok 
a fentebb felsorolt hasznos foglalkozási ágak 
nemzetgazdasági és szociális fontosságát igazol-
ják. Nézzünk egy pár idevágó adatot!1 Hazánk 
harmincnyohimilliós Laromfiállcmánya kétszáz-
millió értékű húst, tojást, tollat és egytb mel-
lékterméket termel évente, amely összeg teljes 
egészében évről-évre a legszegényebb néposz-
tály között osztódik szét, mivel az ország ba-
romfiállományának 90 Vo-át ők tar t ják. Ezért 
oly fontosak a népies baromfitenyészetek. A 
kétszázmillió értékű baromfiterméknek Vn-át, 
60—80 millió pengő értékben évről-évre külföl-

dön értékesítjük s ezzel az eredménnyel ba-
romfitenyésztésünk összes mezőgazdasági tar-
mékeink között — kiviteli szempontból — a 
második helyet foglalja el- Baromfikivitelünk 
fokozására minden reményünk megvan, mert 
a tőlünk vásárló országok baromfifogyasztása 
folyton emelkedik. 

Hazánk 55 ezer méhésze évi 250.C00 pengő 
értékű mézet és viaszt termel. A külföldi piaco-
kon méztermésünket minden mennyiségben ér-
tékesíteni tudnánk. Egyelőre azonban kilátás-
talan annyi méz termelése is, amennyi népünk 
szükségletét fedezné. Ugyanakkor évről-évre 
sok millió pengő értékű nektár marad veszen-
dőbe a fák, a mező és a tarló virágaiban. 

Ebből a pár példából is láthatjuk, hogy or-
szágunk még mindig a nagy lehetőségek hazája. 
Ezeket a lehetőségeket nekünk magyar népta-
nítóknak Kell felfedezni s azokat magyar faj-
tánkhal kell kiaknáztatni. E munkával sietni 
kell, n.eit nem sok idő áll rendelkezésünkre! 

A felsorolt hasznos foglalkozási ágak a taní-
tónak is jövedelmi forrást jelentenek (sok ta-
nító számára pl. igen szép jövedelmet biztosít 
a méhészet) s ugyanakkor, amikor ezeket a gya-
korlati oktatás szolgálatába áll í t ják a legszebb 
nemzeti hivatást teljesítik. 

E munka végzésénél különösen most kezdet-
ben nagy akadályok fogják hivatásszerű törek-
véseiteket keresztezni. Felétek fordul azonban 
a megnagyobbodott fejlődni és élni akaró fia-
tal magyar tájsadalom bizalma s erősen hisz 
abban, hogy ezeket az akadályokat le fogjátok 
küzdeni. Áldozatot kell hoznotok, an ikor faj-
tánk jobb jövője érdekében többletmunkát vál-
laltok s amikor a tanítók részére tartott gazda-
sági szaktanfolyamokat szorgalmasan látogat-
játok, de áldozatot kell hozni az iskolafenntaitó 
közületeknek is, amikor megfelelő gyakorló-
területeket és gazdasági fölszerelést biztosíta-
nak számotokra. E kettős áldozat eredménye az 
lesz, licgy hazánk soha nem tapasztalt termelő-
képességet fog elérni, változatos, sokirányú 
mezőgazdasági termelés indul meg, amely tö tb 
munkát igényelvén, népünk széles rétegei ál 
dásnak fogják tekinteni a gyermeket s így 
drága magyar fa j tánk szaporodni fog. Nagy 
szükségünk van erre, mert a feltörő és rohamo-
san szaporodó fiatal nemzetek között létünket 
csak így biztosíthatjuk. 

Mi, akiket az örökké küzdelmes magyar sors 
harcolni rendelt a kereszténység és a kultúra 
elenségeivcl, gondolatLan veletek vagyunk. Bí-
zunk abban, hogy ti a magyar építőmunka és 
kultúra első vonalban küzdő rohamjárőrei 
éppen olyan akadályt nem ismerő lendülettel 
haladtok előro munkáitokkal, mint itt, az orosz 
pusztákon, életük kockáztatásával haicoló baj-
társaitok. 

Küzdelmes életünk közepette imádkozzunk 
Istenhez és kérjük őt, hogy áldja meg édes 
Hazánkat a Ti munkátok eredményével ós a mi 
fegyvereink győzelmével. 
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OSZTÁLYSZELLE9I — OSZTÁLYLÉ1EK 
j M í r t a : RÓZSA JÓZSEF 

OGOSAN kérdezhetné valaki: mi 
rejtőzik e lakonikus cím alatt? 
Amit takar és ami benne van, 
közismert probléma-komplexum, 

nem érdemes boncolgatni és fölösleges anali-
zálni és alaposabb vizsgálat reflektorfényébe 
állítani. Ez a vélemény és hirtelen krit ika 
könnyen fellobbanhat azokban, akik még nem 
vizsgálták tüzetesen és alaposan az osztály lel-
két és szellemi értékállapotát, a gyermekekben 
nem igyekeztek egészséges szellemet és lelket 
kialakítani s nem tulajdonítottak és nem tulaj-
donítanak különösebb jelentőséget az osztály-
szellemnek, nem fogják fel komolyan annak 
jelentkezését és tartalmát, de a korszerűen és 
hivatástudat tal töltekező pedagógus-lélek előtt 
a címben fölvetett probléma és fogalom nem 
ismeretlen már, hiszen ma, amikor egyre na-
gyobb és súlyosabb terheket rak vállainkra a 
korszerű és dinamikus nemzetnevelés problé-
mája , amikor az egészséges nemzeti szellem ki-
alakítása és annak ápolása és védelme egyre 
újabb feladatokat és kötelességeket köt ránk, 
érezzük és tudjuk, hogy már az iskola fehérre 
meszelt falai között olyan szellemi tartalom-
mal kell megtölteni a gyermeklelkeket, ami a 
most megújuló, reneszánszát élő magyar nem-
zeti szellemnek alapjává és építő, erjesztő ko-
vászává válik. Az ú j magyar nemzeti szellem 
a korszerűen gondolkodó tanítók vezetése alat t 
álló iskolákból szívja életnedveit és azokra 
alapozva építi a jövőt, i rányí t ja lendületesen 
a nemzetfejlődést. Időszerű és nem fölösleges 
probléma tehát annak vizsgálata, hogy mikor 
jó az iskolai osztályszellem, mik annak tar-
talmi jegyei, összetevői és megnyilvánulási for-
mái. Nem fölösleges vizsgálódás tehát a föl-
vetett kérdéscsomóra feleletet adni. Lehet, hogy 
régebben is igyekeztek a pedagógusok az osz-
tályokban jó szellemet teremteni, vitatkoztak 
a kérdés fölött, de az is bizonyos, hogy talán 
még sohasem volt égetően időszerű és szüksé-
ges a jó osztályszellem megteremtése, mint lá-
zas napjainkban. A lángokban álló Európa, a 
történelem gigászi hullámverése és a népek 
roppant erőmérkőzése már előre is igazolják 
azt a megállapítást, hogy nem a fegyverek, 
nem az ágyúk, nem a tankok, nem a zuhanó-
bombázók döntik el a méreteiben és kihatásai-
ban szinte félelmetes világháború sorsát, ha-
nem a szellem. Igen: a szellem, az egészséges 
és minden nemzettagot á t já ró nemzeti szellem, 
az öntudatos, a hazáért, a közösségért, annak 
jövőjéért és sorsáért elégő lélek. Ez a háború 
bebizonyította eddig is, de bebizonyítja ezután 
is, hogy liiába a gép, a technikai fölény, ha 
nincs szellem, nincs lélek, mely talán a legfon-
tosabb kellék a nagy győzelem kivívásához. 
Nagyon helyesen ál lapít ja meg az egyik jó-
nevű német lap azt, hogy a grandiózus német 

győzelem titka egyedül: a szellem. Igen, a jó 
szellem, mely hősöket nevelt az embermilliók-
ból, megelégedett állampolgárokat formált a 
judeo-marxizmus zászlai alatt tántorgó ember-
proletárokból és ú j alapokra fektette le a 
világfejlődés út já t . A bolsevizmus beteg volt 
akkor is, amikor kicsírázott a lázasfejü ideo-
lógusok fejében, de hogy valójában és minden 
ízében mennyire beteg, azt csak most, a gigászi 
erők és történelemterhes napok életidején 
szemlélhetjük igazán. Beteg volt, mikor meg-
született, sorsa és végzete az, hogy elpusztuljon 
és a történelem temetőjében aludja örök álmát. 
A magyarság is akkor és úgy áll ja meg helyét 
a Duna-medencében, az erők és örökös csatá-
rozások viharzónájában, ha egészséges, egysé-
ges nemzeti szellemmel töltekezik, egészséges 
nemzettömbbe kovácsolja a népmilliókat és 
nem hagyja figyelmen kívül azt, hogy a nem-
zeti szellem a nemzet sorsát és jövőjét moz-
gató őserő, aminek, ha élni akarunk, a nemzet-
egészet át kell járnia és össze kell egy széttép-
hetetlen, erős nemzettömbbe olvasztania. Az 
egészséges nemzeti szellem kialakításának már 
az iskola falai között meg kell kezdődnie. 
A magyar iskolák a szentélyei a jó nemzeti 
szellem kialakításának, bennük épül vagy rop-
pan össze a mindenkitől várva-várt és remélt, 
szebb és jobb, magyarabb és emberibb jö-
vendő. Súlyos és felősségteljes munkát végez 
a mai nagy időkben az iskola: építi a nemzeti 
szellemet, neveli, formálja az ifjúságot, a gyer-
meket a nemzeti életszolgálat nagy-nagy fel-
adataira és megpróbáltatására. A mai iskola 
és pedagógia azonban akkor és úgy éri el a 
célját, ha helyes és jó osztályszellem kialakí-
tásával kezdi meg az első lépéseket, ismeri 
azokat a lehetőségeket és előnyöket, melyek az 
osztályszellemből fakadnak. A jó osztályszel-
lem tulajdonképen nem más, mint az osztály-
lélek reagálása a jól, alaposan végzett tanítói-
nevelői munkára, a nevelői lélekszóra adott 
gyönyörű visszhang, a komoly és felelősség-
tudattal végzett tevékenység fokmérője és kí-
sérője. Mennél mélységesebb hivatásszeretet 
j á r j a át a tanító lelkét, annál erőteljesebben 
és elevenebben nyilvánul meg az osztályszel-
lem, tehát nem kérdéses és vitán felül áll, hogy 
a jó osztályszellem nagy horderejű valami a 
nevelés síkján. Aki nem akar ja vagy nem 
tudja az osztályszellem jelentkezését és élet-
megnyilvánulását figyelembe venni és éber 
szemekkel kísérni és arra az álláspontra he-
lyezkedik, hogy az osztály inkább kollektív 
test, mint szellem, amelynek nincsenek sajátos 
nézetei, gondolatai, ítéletei, kétségkívül a téve-
dés ú t ján jár és elzárja magát mindazon elő-
nyöknek és lehetőségeknek a munkaeredmény 
javára kamatoztatható kiaknázásától, melyek 
az egészséges, jó osztályszellemből fakadnak. 
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Az osztályszellem alappillére és talán leg-
szebb és legmaradandóbb tar talmi jegye a — 
szeretet. Az osztály szeretetkör, melynek kö-
zéppontja, fókusza a tanító. A szeretet, ez a 
csodálatos és láthatat lan áram j á r j a át a jó 
osztályleiket és kapcsolja össze a gyermekeket, 
ad ja nekik az indítást, irányt, az utat a helyes 
cselekvésre. Ha nincs az osztályban szeretet, s 
a tanulók elzárkóznak egymástól, nem isme-
rik egymás gondjai t és bajait , ha lélekben és 
szívben nem olvadnak össze, akkor nincs jó 
osztályszellem. A jó családot a szeretet kap-
csolja össze, éppen így az osztályt is, mely egyT 

kis család, a szeretet kell, hogy összekapcsolja. 
Ennek csodálatos, derűt és örömet fakasztó 
életáramában éljék a gyermekek az osztály-
életet, végezzék a közös munkát és cselekvést. 
Ahol nincs szeretet s egymás iránt megértés, 
ahol a tanító nem középpontja az osztálynak: 
rideg tanterem, szomorú és fáradt tekintetek, 
félénk arcok és hallgatag ajkak mutat ják meg 
a rossz osztályszellem tartalmi jegyeit, ott a 
nevelés rossz mederben folyik és az eredmény 
is ketséges. Kétséges, mert nincs jó osztály-
szellem, a legelső és legszebb bizonyítéka és 
ismertetőjele a jó osztálynak és a jól végzett 
nevelőmunkának. Már korán ki kell alakítani 
a gyermekek lelkében azt a tudatot és nézetet, 
hogy ők egy osztálynak tanulói, tehát becsül-
niük, szeretniök kell egymást. Egymás meg-
becsülésén, szeretetén alapszik tulajdonképen a 
helyes nemzetszeretet és abból gyökerezik. Ha 
nem szeretik egymást s örökké gyűlölködnek, 
veszekednek és áskálódnak, azzal azt muta t ják 
meg, hogy a nemzetüket nem szeretik s nem 
jó magyarok. Már pedig a jó magyar ember 
mélységesen szereti baj társát , hazáját, ottho-
nát, éppen így a jó magyar gyerek is ragasz-
kodik az otthonához, szűkebb hazájához, a tan-
teremhez, osztályához, a többi társaihoz és 
ragaszkodásával, jóságával és a többi társai-
val szemben tanúsított magatartásával muta t ja 
meg, milyen értékes tagja lesz a nemzeti kö-
zösségnek és a magyar társadalomnak. Az 
osztály minden apró életmegnyilvánulásaiban 
ott kell ragyogni, csillogni a jó osztályszellem-
nek: a sírásban, a bánatban, a fájdalomban és 
örömben. Legyen a gyermekek között állan-
dóan élő szolidaritás, igazi baj társi szellem. 
Kint, a harctéren harcoló magyar honvéd a 
legszebb példakép lehet a gyermekek előtt. 
Élete kockáztatásával is megkereste ba j társá t 
és megmentette annak életét, pedig ő maga is 
a halál markában já r t keresés közben. Ilyen 
baj társ i szellemnek kell összeláncolni a gyer-
mekeket is. Oda kell hatni, hogy a gyöngébb 
tehetségűeket a gyorsabb felfogású és jobb 
szellemi képességgel rendelkező gyermekek ki 
ne nevessék. A szidás, a gúny, a pellcngérezés, 
ha napirenden van és állandóan azzal akar juk 
jobb munkára és több eredményre sarkalni a 
gyermeket, éppen az ellenkezőjét éri el. Az 
ilyen gyermek elfásul, magába zárkózik, érzi, 
hogy nincsenek barátai, az öröm, mosoly és 
derű lehervad kicsi arcáról s búsan, szomo-
rúan, társtalanul lézeng az osztályban és érzi, 

hogy őt mindenki megveti, neki nincsenek 
barátai, baj társai , akik segítenének ra j ta , még 
a tanító bácsi sem becsüli semmire. Kialakul 
benne az a tudat, hogy nem érdemes tanulni, 
dolgozni, őt úgy is megvetik és kinevetik; 
meggyűlöli osztálytársát, tanítóját és nem érzi 
a szeretetet, az iskola melegségét. Irtózik a 
tanteremtől, az iskolábamenéstől, gondolatai és 
érzelmei elszigetelődnek a többi gyermek gon-
dolataitól és érzelmeitől. Nem akar résztvenni 
a többiek játékaiban s nem vállal velük sors-
közösséget, mert érzi és tudja, hogy azok sem vál-
lalnának vele közösséget, mert ha vállalnának, 
nem nevetnék ki s a gúny, csúfolkodás helyett 
inkább segítenének raj ta . Ott, ahol mélységesés 
igazi bajtársiasság fejlődik ki a gyermekek kö-
zött, ilyen esetek néni fordulnak elő sohasem és 
nincsenek számkivetett gyermekek. Ott azt le-
het látni, hogy a gyermekek kivétel nélkül 
szeretik egymást, közösen osztoznak a fájda-
lomban, az örömben, a könnyVen. Ha valame-
lyiknek meghal az édesapja vagy valamelyik 
hozzátartozója, a tölbiek sem feledkeznek meg 
erről, viselkedésükkel, ragaszkodásukkal szinte 
éreztetik, hogy a fájdalomban osztoznak vele. 
Ha valamelyik társuk súlyos beteg, egy pilla-
natig sem feledkeznek meg róla. Meglátogatják 
többször is és elhalmozzák szeretetük minden 
jelével. Ha valamelyiknek hirtelen baja tör-
tént, rögtön tudják a többiek és, ha lehet, se-
gítenek ra j ta . Az osztályba járó tanulók szülei 
a legtöbb esetben különböző társadalmi osztá-
lyokból valók s nein egyforma az anyagi hely-
zetük sem. E sorok írója nem egyszer szem- é« 
fü l tanú ja volt annak, hogy az értelmiségi szü-
lők gyermeke külön padba ült és az osztály-
társaival „magázó" viszonyban volt. Ö tegezte 
a többi osztálytársait, azok viszont magázták. 
Fonák helyzet és rossz osztályszellemre vall. 
A jó szellemben élő osztályban a gyermekek 
között nincs társadalmi és anyagi rangkülönb-
ség, ott mindenki egyforma s nem aszerint 
kapják a gyermekek az értékelést és elisme-
rést, hogy a szülők melyik társadalmi osztály-
ból valók, milyen az anyagi helyzetük, méltó-
ságosak-e vagy nagyságosak, hanem készség-
gel, örömmel, odaadással, szorgalommal és 
„mindent az osztályért"-mcntalitással végez-
ték-e munkájukat . A baj társ i szellemben élő 
osztály kikapcsolja a származási és anyagi 
rangkülönbségeket, a rongyos és rút, koldus 
és gazdag, előkelő és paraszt gyermekek teljes 
közösségben élnek, az értelmiségi szülők gyer-
meke igaz, megérző barátot lát a proletár-
gyermekben s a proletárgyerrnek is ragaszko-
dik a jobb sorsban élő bajtársához s nem félve 
tekint rá. Erzi, baj társa néki az értelmiségi 
szülő gyermeke, szereti őt éppúgy, mint a töb-
biek. Baj társa , szívesen megy vele játszani, 
szívesen segít neki, s ha éhes, szívesen meg-
osztja vele még az utolsó harapás kenyeret is. 
E sorok írója egy alkalommal gyönyörű pél-
dáját látta a baj társi szellem megnyilatkozá-
sának. Szokása szerint minden héten alaposan 
megvizsgálta a gyermekek ruházatát , felszere-
lését, cipőjét stb. Több gyermeket dicséretben 
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részesített a tisztaságért, másokat pedig jó-
akaratúan figyelmeztetett, hogy jobban hoz-
zák rendbe ruházatukat, mert piszkos és ron-
gyos ruhában nem illik az iskolába járni. 
A vizsgálat során egy nagyon szegénysorsú 
tanulóhoz ért. Meg se kezdte tulajdonképen 
ennek megvizsgálását, keserves, fá jdalmas sí-
rásra fakadt a gyermek. Ügy zokogott, hogy 
nem lehetett szót kihúzni belőle. Miért sírsz? 
Miért s í r sz? . . . Csak sírt, sírt és a kék szemé-
ből hatalmas könnycseppek gurul tak le az 
ütött-kopott falusi padra. Türelmes várakozás 
után lassan, nehezen kibuggyant a gyermek-
ből a szó. Lassan, akadozva beszélt, de látszott 
a könnytől és fájdalomtól csillogó szemén, 
hogy nem hazudik. Elpanaszolta, hogy azért 
rongyos, mert nincs egy szál cérnájuk se és 
nincs senkije, aki megfoltozná a ruhájá t . Édes-
anyja beteg, édesapja is beteg. S újból hatal-
mas könnycsepp buggyant ki a szeméből s el-
elcsukló, fá jdalmas hangon mondta: „Ne tes-
sék megbüntetni, mert nagyon szegények va-
gyunk!"'Az osztály, csendben, feszülten figyelte 
a jelenetet s látszott az arcukon, hogy ebben 
a pillanatban a kis Andráskával érez mind-
egyik s a szemükből ki lehetett olvasni, hogy 
lélekben megsimogatják Andráskát, aki sze-
génységét, fá jda lmát és rongyos ruhá já t min-
dennap elvonszolja az iskolába. A szemek és 
ezek a csodálatos gyermektekintetek azt mond-
ták ebben a pil lanatban: veled érzünk, And-
ráska. S ha azt mondtam volna, ki haj landó 
baj társán segíteni, utolsó filléreiket és utolsó 
harapás kenyerüket is odaadták volna neki. 
Volt, aki könnyezett a kisgyermekkel együtt, 
de annyi valószínű, hogy egytől-egyik megren-
dülten figyelték a párbeszédet. E sorok írójá-
nak is könny bujkál t a szemében s a többi 
gyermekekkel együtt szeretettel és őszinte 
részvéttel fonta át Andriskát. S hogy, hogy-
nem, a gyermekek pár nappal később cérnát 
kerítettek s a kis Andriska ma boldogan ül 
szürke, kopott és foltozott kabát jában a he-
lyén. A baj társi szellem szép megnyilatkozása 
volt ez a gyermekek részéről. E sorok írója 
nem kérdezte, ki adta Andráskának a cérnát, 
de nem hagyta szó nélkül ezt a szép gesztust, 
megelégedésének és örömének adott kifejezést 
a történtek felett s rámutatot t arra, hogy a jó 
gyermekek úgy szeretik egymást az osztály-
ban, mint a jó katonák kint a harctéren; buz-
dította őket, hogy mindig szeressék egymást, 
segítsenek egymásnak, mert a jó Isten állan-
dóan lát ja, mit cselekszenek és hogy jót cse-
lekszenek. Ügy szeressék egymást, mint az ide-
gen földön hazájáért harcoló magyar katona, 
aki élete kockáztatásával mentette ki ba j tá rsá t 
a biztos halálból. A szeretet, a baj társ i szellem 
haj tot ta és nem félt az ellenség gyilkos golyói-
tól. ffaláltmegvető bátorsággal ment előre, a 
golyózáporban a baj társáért , aki sebesülten, az 
elvérzést várva, figyelte sorsa beteljesedését. 

Ha a gyermekek már az iskola falai között 
baj társ i szellemet hordoznak magukban és 
egymásért mindent megtesznek, később, az 
életbe lépve is mélységes szolidaritást hordoz-

nak majd magukban és nem fog hiányozni lel-
kűkből az áldozatkészség, a lemondás, az egy-
más iránti szeretet, ragaszkodás. A tanítónak 
nagyon sokszor rá kell mutatnia arra, hogy 
egymás megbecsülésével tulajdonképen a nem-
zetet becsüljük meg és azt szeretjük. A baj társ i 
szellem kimélyítésére nagyon, de nagyon sok 
gondot kell fordítania a tanítónak. Minden al-
kalmat és módot meg kell ragadnia, hogy az 
osztálya a legteljesebb és legszebb baj társ i 
szellemben éljen. Az osztály a j t a j án belül 
nincs társadalmi és származási rangkülönb-
ség: szegény és gazdag egyforma. 

Jó az osztályszellem akkor, ha a gyermekek 
maradéktalanul szeretik egymást, állandóan 
segítenek egymásnak a munkában, a feladatok 
elvégzésében. A gyöngébbeket támogat ják a 
tehetségesebbek s a tanító nem áll í t ja állan-
dóan őket pellengérre s nem szidja, korholja 
őket örökké, ha elmaradnak a tanulásban, ha-
nem pátrónusokat, jó ba j tá rsakat állít mellé-
jük azzal a megbízással, hogy segítsenek ne-
kik. Sokszor rámuta t a tanító arra , hogy a jó 
Isten nem mindenkinek adott jó észbeli tehet-
séget, de előtte mindenki kedves lehet, tehet-
séges is, gyengébb tehetségű is, ha van benne 
jóakarat a cselekvésre, mások megbecsülésére, 
a szorgalmas munkára. A nemzetnek is érté-
kes tagja lehet még a gyöngébb szellemi ké-
pességgel rendelkező ember is, ha szorgalma-
san dolgozik, felebarát ját szereti, megbecsüli 
és hazájáért minden pillanatban kész életét 
feláldozni. A gyöngébb szellemi képességű ta-
nulóban fel kell ébreszteni azt a hitet, hogy a 
gyöngébb szellemi képesség nem szégyen, mert 
az ember értéke az Isten előtt különben sem a 
szellemi képesség szerint méretik, hanem asze-
rint, mennyi a jócselekedete. A szegénység sem, 
a rongj-os ruha sem szégyen. . . Nem a ruha 
teszi az embert, hanem a lélek és szív. A sze-
gényebb sorsú tanulók állandóan érezzék a 
többiek szeretetét, szolidaritását, megbecsülé-
sét és ne legyenek az osztály számkivetettjei . 
Sok-sok igyekezettel, példával el lehet érni. 
hogy a jóruhájú gazdag gyermek éppúgy meg-
becsüli szegényebb sorsú osztálytársát, mint a 
gazdag gyermeket, sőt talán még jobban. Nem 
szabad a gyermeket sem számkivetésbe küldeni, 
még a leggyengébbeket sem, a rosszaságban a 
legjobban n.egátalkodctthkat sem. Azzal, hogy 
egy gyermeket teljesen kitagadunk az osztály-
ból, teljesen megvetjük és nevetség, örökös 
gúny tárgyává tesszük, nagy nevelési hibát 
követünk el s példát mutatunk a gyermekek-
nek arra, hogy a gyöngébbeket, kisebb képes-
ségűeket meg kell vetni. Így lehet elrontani a 
jó osztályszellemet s így lehet lassan a zsenge 
lelkekbe belecsöpögtetni az egymás iránti kö-
zömbösséget, gyűlöletet. Er re pedig nincs 
szükség. 

Ki kell ásni az osztályból a klikk szellemet 
is. Többször előfordul, hogy hangadó gyerme-
kek csoportosulnak, barátkoznak, az egyutcában 
lakók összetartanak és egymás között titkokat 
hordanak, ha lehet, kellemetlenkednek a töb-
binek, árulkodnak rá juk. Az ilyen esetekben 
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legjobb, ha a tanító kellő időben szétrobbantja 
a klikket és nem tűri, hogy az osztályának jó 
szellemét csoportosulással megbontsák a gyer-
mekek. Az osztályban nem lehet és nem szabad 
megtűrnie klikkszellemet, nem szabad meg-
engedni, hogy más-más utcában lakó, szegé-
nyebb és gazdagabb, tehetségesebb és gyen-
gébb tehetségű gyermekek csoportosuljanak. 
Bár erre hajlamos a gyermek, de ha kellő idő-
ben fellépünk, szépen elkerülhetjük a veszélyt 
s az osztály homogén, eszményien szép kis tár-
sadalom lesz, melyben nincsenek osztályválasz-
falak, klikkek, melyben nincsen gőg és önzés, 
törtetcs ós tüntetés. Igazi közösség akkor lesz 
az osztály, ha minden egyes tanulóját azonos 
szellem j á r j a át és mindegyik gyerek különb-
nek és jobbnak t a r t j a a sa já t osztályát a többi 
osztályoknál szorgalomban, munkavégzésben, 
odaadásban, belső berendezés szépségében egy-
arán t s ha tudnak egymás bánatában, szenve-
désében, elhagyatottságában, rongyosságában, 
szegénységében, örömében testvériesen és baj-
társiasan osztozni. Érzik, hogy egyforma sze-
retet sugárzik ki tanítójuk lelkéből minden 
egyes gyermekre, s vezetőjük, nevelőjük min-
denkit egyformán szeret, nem tesz senkivel ki-
vételt. Azt, hogy egy osztálynak jó-e a szel-
leme vagy rossz, a gyermekek egymás i ránt 
táplál t szeretetéből, a megértésből, viselkedés-
ből, kedélyből és jó hangulatból lehet ki-
olvasni és meglátni. Ott, ahol jó az osztály-
szellem, a gyermekek élénkek, figyelmesek, 
bátrak, öröm, figyelem sugárzik az arcukon, 
egész lényükön és látszik ra j tuk, hogy csünge-
nek a tanítójuk szaván, jó bajtársak, összefor-
rott társak, készségesek és udvariasak. Nem 
ülnek dermedten, feszes vigyázz-ban a pad 
támlájához simulva, az arcukon nem fagy der-
medt ijedtség, félelem vagy bátortalanság: 
csupa szín, csupa élet és csupa tenniakarás 
mind-mind. örömmel, játszva végzik dolgai-
kat, kötelességeiket s ha kell, tudnak kacagni 
s ba a helyzet xígy hozza, tudnak sírni, köny-
nyezni. Ideális kis közösséget alkotnak, mely-
nek minden egyes tagjá t a szeretet kapcsolja 
össze. Szeretet, szeretet és harmadszor is: sze-
retet és derű, öröm csillog a szemekből. Virá-
gok, képek: tavasz integet a falról és áhí tat és 
életöröm indulója harsan ki a lelkekből. . . 

Hogyan teremthető iheg a jó osztályszellem? 
Vitathatat lan tény, hogy jó osztályszellemet 
csak az tud kialakítani, aki maga is magasabb 
szellemi tartalommal töltekezik, s az iskolai 
munkát, a nevelést és tanítást nem kenyér-
kereseti lehetőségnek, nyűgnek és tehernek te-
kinti, hanem élet- és lélekalakító tevékenység-
nek s a nevelést a legideálisabb és legszebb 
élethivatásnak. Csak az tud jó osztályszelle-
met teremteni és kialakítani, akinek lelke ki-
egyensúlyozott és állandó szellemi-lelki közös-
ségben él a gyermekekkel. Érdeklődik problé-
máik iránt, ismeri cselekedeteik, gondolataik, 
érzelmeik rúgóit és pszichológiai felkészültsé-
gével és pedagógiai rátermettségével le tud 
szállni a gyermeki világ lélekszintjére és meg 
tudja találni a lelkekben azokat az értékeket 

és kincseket, amelyek felismerése és napfényre-
hozatala őt örömmel és boldogsággal töltik el. 
Állandóan őrködik a gyermekek lelki fejlődése 
fölött, figyelmét állandóan lekötik a gyermeki 
világ problémái s állandó a kapcsolata a gyer-
mekkel, de nemcsak a gyermekkel, hanem a 
szülőkkel is. Ismeri a gyermek környezetét, 
anyagi körülményeit. Lelkében kialakította a 
keresztény világnézetet és ennek lobogó fáklya-
világánál végzi apostoli misszióját ott, ahová 
a sors állította őt, városba, faluba vagy peri-
fériára. Aki a falusi elmaradottság, sár, sö-
tétség, szegénység, nyomorúság lá t tára nem 
esik kétségbe, s nem sír Ovidiusként a város 
Rómája után, hanem annál nagyobb és izzóbb 
hivatástudattal végzi munkájá t s érzi és tudja, 
hogy a nemzeti újjászületésünk ú t j a a falu-
ból, a népből indul ki s kultúrközvetítő és 
lélekalakító tevékenysége nem csupán kenyér-
kereseti lehetőség, hanem apostoli küldetés, a 
szó szoros értelmében vett nemzeti misszió, 
mélységes nemzeti életszolgálat. A hivatás-
tudattal töltekező tanító lelki életet él, kiegyen-
súlyozott ember és szellemi ébersége állandó, 
örökké az önnevelés, tanulás ú t ja i t já r ja , ta-
nul, hogy taníthasson, neveli önmagát, hogy 
másokat is nevelhessen és formálhasson. Soha-
sincs megelégedve önmagával, szellemi kin-
cseivel, naponta önvizsgálatot tart, kuta t ja , 
keresi, mi a kivetnivaló és megtar tásra érde-
mes a lelkében. Kedélye harmonikus, nyugodt 
és örökké jó. Rossz kedélyállapotban sohasem 
lépi át a tanterem küszöbét: vidámságot, mo-
solyt, örömet visz a gyermekeknek, a szépség 
tavaszának. S nem engedi, hogy a gyermekek 
ijedtségre torzult arccal tartózkodjanak a fe-
hér falak között. A jó kedély és vidámság az 
a csodálatos varázsvessző, mellyel sok-sok gyer-
mek lélekablakát meg lehet nyitni, míg a 
durva viselkedés, félelmet gerjesztő fellépés 
kedvetlenséget, ijedtséget kelt fel a gyerme-
kekben. A kedélyt ilyen modorral és fellépés-
sel nem lehet fejleszteni s ápolni. Az osztály-
szellemet teljes katonai modorban, drillszerűen 
nem lehet elképzelni. Persze, fegyelem nélkül 
el sem tudom képzelni a jó osztályszellemet, de 
különbséget kell és lehet tenni a lélekből fa-
kadó spontán fegyelem és drillszerű fegyelem 
között. Az utóbbira a népiskolában nincs szük-
ség. A jó sugalmazó erő, készség nagy segít-
ségére van a tanítónak az osztályszellem ki-
alakulásánál. Sugalmazással sokszor teremt-
hetünk alkalmakat és helyzeteket, melyekben 
az osztályszellem, a közösségi mentalitás állan-
dóan erősödik és fejlődik. 

Mi a sugalmazás lényege? Az, hogy nem 
annyira szavakkal, hanem inkább tettekkel, 
helyzetekkel, kifejező mozgásokkal iparkodunk 
a gyermek elhatározását helyes irányba te-
relni. Sugalmazással a tudatalat t i lelki jelen-
ségeket mozgatjuk meg. Ha tudjuk azt, hogy a 
tudatalat t i lelkivilágban mennyi nevelőerő rej-
lik, az osztályszellem kialakításának szolgála-
tába állí t juk a sugalmazást, és sok-sok lelki 
tartalomnak, melyeket szavakba nem tudunk 
önteni, formálni, sugalmazás ú t ján adunk ki-
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fejezést. A sugalmazásnak vannak eszközei: 
példa, színes elbeszélés, cselekvési alkalom te-
remtése, helyzetek teremtése, érdeklődés sugal-
mazása, önálló megszólaltatás. Ezek mind-mind 
segítségére vannak a tanítónak és szinte el-
kerülhetetlenek a jó osztályszellem kialakítá-
sánál. 

Az osztályszellem középpontja a tanító. I rá-
nyítása, tevékenysége akkor és úgy éri el a 
célját, ha felismeri és kiaknázza az osztályszel-
lemben rejlő nagy-nagy nevelőértékeket s azo-
kat a nevelés szolgálatába áll í t ja. Az ő sze-
mélye a mag, ami körül vélemények képződ-
nek és kiegyenlítődnek. Ö ad lendületet a le-
tört gyermeki akaratnak, ő ad szárnyat a jó-
kedvnek és repülni vágyó gyermeki léleknek. 
Csodálatos szárny a tanítóiélek. A szegényt és 
gazdagot, á rvát és elhagyottat Istenhez emeli 
és érzi, hogy sokkal nagyobb felelősséggel tar-
tozik hazájának, nemzetének ezekért az ártat-
lan, zsenge lelkekért, mint a banktisztviselő a 
Wertheiin-szekrények tartalmáért , ö emeli fel 
a fáradt, letört sziveket Istenhez, az ő áldott 
keze törli le a fá jó könnyet a szemekből, az ő 
lelke önt vigaszt, örömet, boldogságot az osz-
tályba, abba a kicsi életközösségbe, mely az ő 
gondja i ra van bízva. Ö formál belőle nemzetet, 
egészséges mentalitású honpolgárokat, isten-
félő és valláserkölcsi alapon álló és jó szellemi 
tartalommal töltekező embereket. . Szelleme, 
lelki kiegyensúlyozottsága, életderűje, harmo-
nikus világszemlélete, életstílusa és műveltsége 
olyan szellemi tartalommal tud ja a rábízott 
osztályt megtölteni, amelyért örökké hála-
gyűrű veszi majd körül azok részéről, akiket 
vezetett, tanított és nevelt. Ö az osztályszellem 
állandó őrzője és építője. Figyelmes tekinteté-
vel hamar észreveszi, hol kell segíteni és mit 
kell tenni, hogy az osztály jó szelleme állandó-
suljon. Őrzi, vigyázza, ápolgatja, nemesítgeti 
az osztályszellemet és nem zár ja el magát a 
gyermeki lelkivilágtól, elmélyed abban és ke-
resi, kuta t ja , mit tehet az osztályszellem ne-
mesebbé, jobbátétele érdekében. Örökké talál 
javítanivalót és az osztályra gyakorolt hatása 
egy pi l lanatra sem szűnik meg. Szellemi-lelki 
közösségben él a gyermekkel, magához lán-
colja apró taní tványai t és az ő vigasztalására 
enyhül meg a fájdalom, csillan fel a szomorú 
tekintet és alakul, formálódik az osztályköz-
vélemény. Ra j t a fordul meg, mennyire tud ki-
fejlődni a jó osztályszellem és milyen nemes 
szellemi tartalommal telítődnek meg a szom-
jas gyermeklelkek. Állandó szerepe van az 
osztályszellem alakításában és r a j t a fordul 
meg végeredményben, milyen kincseket tud 
elhelyezni az ár ta t lan lelkekbe. 

A jó osztály szellemnek nagy jelentősége és 
értéke van az egyetemes nemzetnevelés szem-
pontjából is. Az osztályszellem és nemzeti szel-
lem nem különálló fogalmak: összetartoznak, 
mint ugyanazon fának két ága. Az osztályszel-
lem kialakításával nem is lehet más célunk, 
mint a nemzeti szellem elmélyítése és megala-
pozása a jövő nemzedék lelkében. Már az alsó 
fokon is el lehet és el kell érni, hogy a gyer-

mekek közösségérti felelősséggel végezzék fel-
adataikat és kötelezettségeiket. Tudniok és 
érezniök kell, hogy minden tett, cselekedet, 
ipozdulat, amit végeznek, nemcsak a szülők^ 
nek, az osztálynak és tanítónak kedvesek, ha-
nem a nemzetnek is örömére szolgálnak. Az 
egyetemes nemzetnevelés szempontjából is 
nagy jelentősége van tehát az osztályszellem-
nek és annak a nevelő-tevékenységnek, mely a 
kollektív osztálylélek nemesebbé, jobbá és 
szebbé tételére irányul. Ez a tevékenység már 
a kisgyermekben is tudatosí t ja a nemzetet. S 
olyan közösségi szellemet, mentalitást alakít 
ki bennük, ami később is megmarad lelkükben. 
A jó osztályszellem megtaní t já a gyermeket 
arra , hogy a nemzetet közösségben lássa, szem-
lélje, ne osztályokra tagoltan s tudjanak a 
nagy nemzeti életközösségben építeni, dolgozni, 
követ hordani, tudjanak olyan baj társiasak és 
megértők lenni, mint az osztályukban voltak 
annak idején. Ha ebből a szemszögből tekint-
jük az osztályszellem kialakításának jelentő-
ségét és fontosságát, kétségtelenül ar ra a meg-
állapításra jutunk, hogy a korszerű nemzet-
nevelés nagy munkájának eredménye nem kis 
mértékben függ a jó osztályszellemtől. Osz-
tályszellem: közösségi szellem, azt jelenti, hogy 
a benne élőket közös érzések és gondolatok 
hat ják át, nem húznak széjjel, nem ismerik a 
gőgöt, az elkülönülést, megosztoznak egymás 
sorsában. Ma pedig erre kell nevelni a jövő 
nemzedéket. Közösségi életre, közösségi gon-
dolkodásra s arra, hogy minden ember méltó 
és szükséges tagnak érezze magát a nemzeti 
közösségen belül s vállalja azt a munkát és 
feladatot, amit a sors rámért és tudjon csele-
kedni és dolgozni úgy, ahogy a nemzet egye-
temes érdeke k ívánja és követeli. Az ú j nem-
zeti szellem kialakítása tehát a tanítótól függ 
elsősorban. Az iskolában indul meg az alap 
lerakása, a lelkek begyújtása és a nagy nem-
zeti életszolgálat feladataira való előkészület 
nagy munkája . A tanító, mikor osztályának jó 
szellemén munkálkodik és őrködik, tulajdon-
képen az ú j nemzeti szellemet alakít ja , for-
málja, s az ú j magyar nemzedéket építi be a 
nemzetbe. 

Az eredmény, ha odaadással és mély elhiva-
tottsággal végzi a tanító az osztályszellcm ki-
alakítására irányuló komoly és felelősségteljes 
munkáját , nem marad el. Jószellemü osztály-
ban öröm a tanítónak dolgozni. Jó szellemű 
osztályból kikerült gyermekekből lesznek a jó 
nemzeti szellem erős hordozói és továl bórítői. 
örömcsillogó szemek, derült lelkek, jókedélyű 
gyermekek: igen, ezek muta t j ák meg, milyen 
lesz az osztályunk közszelleme, milyen lesz a 
gondjaink alól kikerülő nemzedék nemzeti 
szelleme. Dermedt, szomorú arcok, fáradt, fá-
sult tekintetek a leglesujtóbb ismertető jelei a 
rossz osztályszellemnek. Ott. ahol nem csillog 
az öröm, ahoJ kaszárnyaszellem nehezedik a 
gyermeklelkekre, ahonnan száműzve van a jó 
kedély és hangulat, ahol a gyermekek börtön-
ben érzik magukat, nem lehet jó osztályszel-
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lemről beszélni. Már pedig ez az a l fá ja és 
ómegája a korszerű és eredményre számottartó 
nevelőmunkáuak. Alapvető követelmény az 
osztályszellem kimélyítése és az ebből fakadó 
lehetőségek és előnyök ügyes és tervszerű ki-
aknázása. Vitán felül áll, hogy egyéniség, pszi-
chológiai felkészültség, pedagógiai rátermett-
ség is kell ehhez a munkához. S ami a legfon-
tosabb: lélek, örömsugárzó, kiegyensúlyozott, 

keresztény világnézetet hordozó lélek. A ma 
iskolájának derűvel, örömmel, jó hangulat tal 
kell töltekezni. Nagyon-nagyon kell vigyázni 
értékeinkre, gyei n ekeinkre. Jövőnk, fennma-
radásunk függ attól, milyen szellemi alapot 
kapott az iskola padja i között a jövő magyar-
sága s a tanítótársadalom áldozatos szívvel és 
lélekkel végzett munkájától függ elsősorban, 
milyen lesz annak nemzeti szelleme. 

A SEVELÍíS VJH.ÓS.4CÍA* 
I r ta : Dr. MÜLLER KÁROLY E R N Ő (Würzburg) 

fiatalember fejlődése függ a kör-
nyezet befolyásától. Ez éppen 
olyan tény, mint a növekedés vagy 
a hőhatás. Tudjuk, hogy minden 

módosulás, melyen az öröklött vonások össze-
sége átmegy, függ v.inden környezeti behatás-
tól. A nevelés és a képzés lényeges részei ezek-
nek a behatásoknak. Bizonyos törvényszerűség-
nek vannak alávetve, mely ma, fővonásaiban 
egyértelműen el van ismerve és többé nem von-
ható kétségbe. Mindamellett a nevelés gondo-
lata semmiképen sem talál általános elisme-
résre és a neveléstudomány ma is, úgy mint 
eddig, küzdelmet folytat biztos helyéért a többi 
tudomány körében. Még a nevelés szervezetét 
sem veszik távolról sem olyan magától érthe-
tőnek — s ez a súlyosabb baj —, n.int pl. a 
jognak, az orvostudománynak, a gazdasági élet-
nek vagy a véderőnek szervezeteit. Nem kíván-
juk itt e jelenség mélyeLb okait fürkészni. 
Ezek nagy mértékben pszichológiai termé-
szetűek. Egyik ok azonban olyan általánosan 
ismeretes és a pedagógiai dolgokban szkepti-
kusok minden alkalommal annyira hangsúlyoz-
zák, hogy helyesen járunk el, ha egészen józa-
non szemügyre vesszük. Ez, röviden szólva, a 
pedagógiai frázis, az élőszóval elhangzó és a 
nyomtatott egyaránt, amely még mindig túlsá-
gcsan nagy teret foglal el a pedagógiai vitat-
kozásokban. Mi mindent beszélnek össze-vissza 
a „nevelés" témájának cégére alatt! Ahol tudo-
mányosan lehet gondolkodni és tudományos 
belátás alapján tervezni és cselekedni, ott a 
frázisnak nincs többé mit keresnie. A medern 
tudós — s ez igen rokonszenves vonás benne — 
elutasí t ja a magas lóról való, a nagyképű beszé-
det komoly kérdésekről, mert tudja hogy ott, 
ahol egyszerű, becsületes szakismeretek nincse-
nek, vagy, ahol semmiből vagy kevésből akar-
nak nagyot csinálni, igen könnyen jelentkezik 
a hangzatos beszéd. Nem lehet tagadni, hogy 
pedagógiai trren mindenkor többet vélekedtek, 
többet beszéltek, szavakkal többet terveztek, 
mint amennyit tapasztalatilag kutattak és kö-
vetkeztettek. A puszta vélekedés és tervezés 
azonban, még ha lelkesedő szívbtj|t és szubjek-

* E közleményt a „Der Deutsche Erzieher" c. folyóirat 
mult évi 3. számából vettük át. 

tive meggyőződött elméből származik is, a való-
ságban mindig a tények kemény törvényszerű-
ségébe ütközik, melyet előbb tanulmányozni el-
mulasztott. Hogy ilymódon a nevelésügy alakí-
tásában nem haladunk, illetőleg mindig csak 
egy darabka utat teszünk előre, hogy azután 
ismét új, éppen olyan bizonytalan utakat kö-
vessíink, és hogy ennélfogva sohasem vesznek 
komolyan bennünket, azon nincs mit csodál-
kozni. I t t az ideje, hogy minden szépítés és ta-
kargatás nélkül beismerjük ezt a tényt, mint-
hogy a pedagógiai gondolkodás az egyedüli ma, 
aminek a valóságból még le kell vonnia a kö-
vetkeztetéseket. 

Filozófiával sem tehetünk semmit a peda-
gógiai valósággal szen.ben. A filozófia neve-
lési kérdésekkel szemben nem jelent töl bet, 
mint más tudományos problémákkal szemben. 
Feladata a szaktudományi ismeretek összefog-
lalása egy világképbe és végső bölcseletbe, 
nem pedig tapasztalatilag adott tények kuta-
tása valamely probléma területén. A peda-
gógia úgyis túlságosan sokáig maradt filozófiai 
tudományág, még akkor is, mikor már minden 
más tudomány önállósította magát. 

Él ben a kapcsolatban még egy körülményt 
meg kell említeni, amely megakadályozta, liogy 
a tudományosan kutatott nevelésvalóság a nyil-
vános nevelésügynek terveilen és szerkezeté-
ben kellőleg figyelembe vétessék; ez a nem 
illetékesek beavatkozása. Minthogy az ember 
kialakulásának problémái nem olyan feltűnően 
nyilvánvalók, mint pl. a kémiáé vagy a tech-
nikáé. azért mindenki azt hiszi, hogy beleszól-
hat. Nemrégiben egy orvosnövendék egészen 
komolyan vitatkozott e sorok írójával a tanító 
kiképzésének helyes formájáról. Mit szólna egy 
tapasztalt orvos, ha egy tanárjelölt javaslato-
kat akarna tenni az orvosok kiképzésére nézve. 
Mi mindenki nem szólt már bele, mióta általá-
nos állami nevelésügy létezik, eb! e a szakkér-
désbe! Azt mondhatnók, jóformán mindenki: a 
lelkész, a földbirtokos, a paraszt, a nyárspolgár, 
az iparos, a szakszervezeti tag, a „rondszer"-
beli mind a harminchat pártnak „politikusai", 
de más tudományos szakterületek képviselői is. 
Ennek következménye, hogy mind mai napig 
nem jött létre a nevelésügynek a tudományos 
belátáshoz mért helyes szervezete. El kell jönnie 
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az időnek, hogy miként a jogász alakít ja ki az 
igazságügyet, az orvos az egészségügyet, a 
katona a honvédelmet, úgy alakítsa ki a szak-
pedagógus a nevelésügyet, éspedig a nevelés 
valóságának teljes figyelembevételével, úgy, 
mint azt az i f júkorra vonatkozó neveléstudo-
mányi kutatás megismerte. 

Az a régi, alapjában véve materialista felfo-
gás, hogy a fiatal embert tetszésünk szerint 
alakitlatjuk, a biológiai elv előtérbe jutása óta 
elvesztette jogosultságát. Egyébként elég bajt 
okozott. A pusztán közvetítő és niagoltató ta-
nítónak végleges elutasítása legdöntőbb bizo-
nyítéka ennek. Ha sikerül a nevelőt, mint szak-
értő-segítőt, bekapcsolni a nevelés és képzés 
menetébe, úgy amint ez természetesen és való-
ságban végbemegy, úgy amint az orvos segítő-
ként be van kapcsolva a természetes gyógyulási 
folyamatba, akkor ki van kiiszölölve a belső ok 
a tanító elutasítására. A többi az államilag ér-
vényesülő hivatásvédelem dolga. 

Meghaladná e közlemény kereteit, ha a ne-
velés valóságát egyes vonásaiban és lehetősé-
geiben akarnók ábrázolni. Azért csak a leg-
fontosabb valóságteriileteket érinthetjük. Ez a 
kifejezés: a nevelés valósága azt mondja, hogy 
meg kell különböztetni azt, amit laikusok, szó-
lamgyártók és filozofáló pedagósuk pedagógiai-
lag elfogadnak, attól, ami a valóságban van. 
Az első valóság, melybe a nevelő tervei köbben 
beleütközik s amellyel teljes mértékben szá-
molnia kell, a fiatal embernek testi-lelki szer-
vezete. Ez abszolút módon, elkerülhetetlenül 
adva van a lenne rejlő általános és egyéni 
alakító erőkkel, meghatározott akcióival és 
reakcióival együtt. Ezt figyelmen kívül hagyni 
merőben értelmetlenség volna, mert hiszen ez 
a neveld tevékenység tárgya. Ha az emlékezet 
és puszta értelem túlértékelésének s a lelkiek-
től való mechanisztikus felfogásnak korában, 
mikor még semmit sem tudtak az emberi sze-
mélyiség szerkezeti egész-\o\ikró\, még ha elfo-
gadható volt is, hogy egyszerűen rajtaütés-
szerűén tanítottak és „neveltek", — ma ez már 
gondolkodásunk alaptörvénye ellen való volna. 
Ha a nevelő nem akar századunk haladottabb 
jobb tudása ellen feladatának teljesítéséhez 
hozzáfogni, okvetlenül ismernie kell a peda-
gógiai valóságnak azt a részét, mely az élő, 
testi-lelki szervezet által adva van, amei nyíre 
a nevelés érdeke szükségessé és az öröklési 
biológiának, az alkat-kutatásnak, a lélektannak 
és az i f júkor anthropológiájának mai állása le-
hetővé teszi. Az öröklési biológia törvényszerű-
ségeinek ismerete megmutatja neki az ő beha-
tásának fogódzóit, lehetőségeit és határai t . Csak 
a testi-lelki alkat tényezőinek ismerete adja 
meg neki a lehetőséget, hogy a fölmerülő neve1 

lési esetet megítélje és hogy hozzáértőén be-
avatkozzék. A lelki folyamatoknak és a lelki 
fejlődés menetének ismerete nélkül nem lehet 
valóban megérteni az ifjúságot, másneműségét, 
érdekeit, cselekedeteit, e néll.ül nincs tudomá-
nyosan megalapozott tanítási módszer. 

A második pedagógiai valóság a természet 
és a kultúra által meghatározott általános kör-

nyezeti tényezőkben van adva, melyek az ifjú-
koiban levőre fejlődésének különböző szaka-
szaiban különböző mértékben hatnak. f.pen-
séggel nem úgy áll a dolog, hogy csak a szülők-
nek, az iskolának, a Hitler-Jugendnek (nálunk 
a leveuteségnek. Ford.), a tanítóknak és a taná-
roknak hivatalos nevelési törekvései viszik 
előre a gyermek fejlődését. Más tényezőknek 
egész sora és hatása van az i f jú emberre, úgy-
szólván természetes úton, puszta jelenlétük ál-
lal. Ezeket az erőket és tényezőket ismernie 
kell a nevelőnek és hatásuk egész terjedelmében 
és mélységiben számítási a kell venni őket. Az 
általános, vagyis mindenkire nézve közös kör-
nyezettel szemben áll minden tanulónak sajá t 
környezete, különösen a család minden pozitív 
és negatív ható erejével. Ez döntő jelentőségű 
része a nevelés valóságának. Ehhez olyképen 
van köze a nevelőnek, mint a termő- és tápláló-
talajhoz, mely ben a tanuló gyökerezik és amely 
örökölt haj lamain által állandóan és elsősorban 
határozza meg őt. Azokat az erőket, melyek 
itt működnek, és hatásuk mértékét struktúrá-
juk szerint kell ismernie a nevelőnek, ha mun-
káját a valóságos, a tanulót alakító események 
közé akar ja beleilleszteni. 

A család' és iskola mellett további szándéko-
san nevelő szervezetek az if júsági egyesületek 
és az egyházak. Németországban a Hitler-Ju-
gend az, melynek végrehajtó és ösztönző erőit a 
nevelőnek természetszerűen be kell illesztenie 
tervébe, ha el aka r j a kerülni az ellentétes ha-
tásokat, melyek kényszerűen az i f júság rová-
sára érvényesülnének. Az egyház befolyása nem 
uralkodó ugyan, mint pedagógiai hatóerőt azon-
ban nemcsak falun, hanem a városban is ta 
nulmányozni kell és szem előtt kell tartani. 

öröklött adottságai közül és természetes 
környezetéből, mely eddig egyedül hatott, az 
iskolába lép a gyermek. Rendszerint nem hoz 
magával kedvet a csöndben üléshez, az élőszó-
beli formális gyakorlatokhoz, számtanhoz, kép-
zetek és fogalmak emlékezetébe véséséhez, sem 
bármiféle felnőttek erkölcstanához, ellenben 
— amit rendesen nem szokás figyelembe venni 
— igenis hoz érdeklődést sok mindenféle, ter-
mészetes fejlődésében nyilvánvalóan fontos do-
loghoz, folyamathoz és tényhez- s ez megmarad 
iskolába járásának egész ideje alatt. A valóság 
az iskolai nevelésben e tekintetben az, hogy a 
tanuló, bármilyen korú is, önmagában véve jó 
haj lamú de hegy az iskolában olyan dolgok 
iránt követelnek tőle érdeklődést, melyek ma-
guk semmit vagy igen keveset jelentenek reá 
nézve s ameljrekkel szemben azért másként vi-
selkedik mint máskülönben az életben, érdek-
telenül, sőt ellenszenvesen, súlyosabb esetekben 
egészen közömbösen, néha lustán és makacsul; 
jól ügyeljük meg: ugyanaz a tanuló, aki az is-
kolán kívül a környezettel szemben való maga-
tartásában lehetőleg minden i ránt érdeklődik 
és Isten tudja minő áldozatokat is kész és haj-
landó hozni sa já t érdekeiért. Ezzel szemben 
azonban mit sem ér, ha a „nyoniaték"-nak 
erősbítésével és a szigorú fegyelem újabb fo-
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kozásával törekszünk ú r rá lenni a bajok fölött, 
más szóval, ha kényszerítjük a tanulót, hogy 
olyan dolgokat tekintsen fontosaknak, amik az 
ő fejlődési fokán tényleg nem fontosak még. Az 
eredmények, melyek ilyenkor előállnak, csak 
látszólagosak, merőben „iskolai ismeretek" és 
..iskolai készségek", melyek igazán nem viszik 
előbbre a tanulót, mert nem illeszkednek be 
szervesen, hanem csak emlékezetszerűen van-
nak kapcsolva, vagy — miként Kant ebben az 
összefüggésben egyszer gúnyosan mondta — 
csak rá vannak kenve, mint valami máz, mely 
később megint lekopik. Egyúttal azonban ezek 
a tanítás elavult formájának vagy helytelenül 
értelmezett ,eredményfokozás"-nak szolgálatá-
ban fölhasznált energiák kedvezőtlenül befo-
lyásolják és csökkentik a gyermek hajlandó-
ságát és természetes örömét a kutatásban és 
megismerésben. Hogy ennek a gyermek termé-
szetes fejlődíse és az állami iskola által kép-
viselt szükségletek közti összeütközésnek pozi-
tív fordulatot adjon, legsürgősebb feladata a 
modern tanítónak, ki éppen ebben különbözik 
a puszta iskolamestertől. Űt ja csak a természe-
tes fejlődés és a kulturális szükséglet szintézi-
sén át vezethet, melyben azonban magától ért-
hetően a természetes fejlődés szabja meg az 
irányt és határ t . Ez a tanítónál egyrészt a ta-
nuló fejlődési állapotának beható ismeretét és 
szellemi világával való kellőképen bizalmas 
kapcsolatot, másrészt az anyag fölött megfelelő 
uralmat s a művészi beleérzésnek és alakítás-
nak Lizonyos mértékét föltételezi. Csak így le-
het az iskola tananyagát a fejlődésmenetbe 
szervesen és hasznosan beleépíteni, és tartós, 
alapos ismeretet és tudást, „művelő ismeretet" 
és „művelő tudást" elérni. 

Másik terület, melyen mindenkor és az isko-
lában mai napig is inkább csak képzelgésekkel, 
mint valóságokkal számolunk, az egyéni tehet-
ség. Nem is nagyon régen volt még, hogy a 
tanulmányi felügyelők osztálylátogatásaik al-
kalmával elvileg azt követelték, hogy az osz-
tály tanulói lehetőleg mind „egyenlő eredmé-
nyeket'1 érjenek el. Gyökeresebben nem lehet a 
valóságot a nevelésben figyelmen kívül hagyni, 
mint ahogy eLben a követelésben, mely egyéb-
ként alkalmilag; ma is kísért még egyik-másik 
tanulmányi felügyelő agyában, kifejezésre jut. 
Ez általában csak a tananyagot és a tantervi 
szabályzatot lát ja. A tanuló úgyszólván nem 
is létezik reá nézve. Helyette valami olyant 
tételeznek föl, ami részben a „megszerzendő 
ismeretek" felfogó edénye, részben készségek 
mechanizmusa. És a valóság? A tanító előtt 30, 
40, 50, sőt több fiatal személy ül, vagyis mind 
sajátos alkotású ember, miként fönnebb már 
jeleztük, teljesen különböző adottságokkal. 
Ahány tanuló, annyiféle tehetség. És mind-
egyiknek megvan a csúcspontja és a mély-
pontja és megvan a középszerűsége niás terü-
leteken. Semmi, de semmi egyforniaság nem 
található. És ez jól is van így. Az élet a maga 
különféle céljaira különféle embereket igényel. 
Az iskolának pedig, melynek munkája csak ak-

kor értelmes dolog, ha az életet szolgálja, ezt 
a különféleséget tiszteletben kell tartania. Ez 
csak úgy történhetik meg, ha a természetesen 
lélektanilag jól kiképzett tanító mindenekelőtt 
a tehetséget tanulmányozza, a teljesítőképes-
ségnek ezt a sokrétű egészét, licgy azután an-
nak lényeges oldalait megfelelően istápolhassa, 
mégpedig a valóságos eredményfokozás céljá-
val. Ezzel egyúttal jelezve van az is, hogy más-
féle eredményfokozás gyermekeknél nincs, föl-
téve, ha annak tartósnak kell lennie. Míg t. i. 
felnőtteknél az akarat célja és a megfelelő 
akaratelhatározás elegendő lehet arra, hogy 
hosszabb időre is megteremtve az eredmény 
akarását, a gyermeknél annak támogatása az 
érzelem és az érdeklődés által nélkü'özhetetlen, 
vagyis a gyermek csak akkor fog tartósan na-
gyol b teljesítményeket végezni, ha a feladat 
az ő természetes érdeklődésének megfelel és ha 
a légkör, melyben dolgozik, örömöt tud kelteni 
benne. Hogy ilyen teljesítményre törő akarat 
lehetséges a gyermekeknél, azt bizonyítják a 
kiváló iskolai osztályok, melyekkel néha-néha 
találkozunk, amelyekben minden gyerek erői-
nek megfelelően teljes mértékben együtt dol-
gozik és együttesen felelősnek érzi magát az 
összeség teljesítményéért, a nélkül, hogy külö-
nösebb kényszert vagy erőszakot kellene al-
kalmazni. 

Világos, hogy a szellem, mely az osztályban 
uralkodik, a tanító személyével áll vagy bukik, 
melyben pedagógiai ismeretnek és tudásnak és 
nevelői tehetségnek kell együttműködnie. 
Egyébként ezek ugyanazok a feltételek, melyek 
megfelelő módon a kulturális alkotás más terü-
letein is fölmerülnek a valóságos teljesítmé-
nyekkel szemben. Régen túlhaladott, a nevelés 
v-alóságával számot nem vető, laikus felfogás 
az, hogy a tanító-nevelőnél elég a tehetség és 
egy kis mesterségbeli tudás vagy akár ez utóbbi 
egyedül is. Ez a következményeiben legsúlyo-
sabb félreértése a nevelésvalóságának az isko-
lában, a nép- és középiskolában egyaránt. 
A döntő tényező minden iskolában a tanuló 
személye maga, ma inkább, mint valaha. Ré-
gebben azt képzelték, hogy az „anyag" az, vagy 
„a képzés célja" is lehet. Lélektanilag tekintve 
a dolgot, az egyes tanuló mindenkor olyan vo-
natkozások sorozata közepette áll az iskolában, 
melyek által az ő helyzete az osztályon belül 
meg van határozva. Mindenkor egészen hatá-
rozott viszonyban áll a tanítóhoz, az osztályhoz 
és az egyes bajtársakhoz, a különböző szakok-
hoz, az iskolateremhez és az iskolához, mint 
intézményhez. Ezeknek a vonatkozásoknak 
egyike sem mellékes a nevelés valóságára 
nézve, döntő jelentőségű azonban a tanítóhoz 
való viszonya. Ezt nem az határozza meg, amit 
a tanító beszél, követel és tanít, hanem az, 
hogy mi ő, mit tud és hogy mit jelent a ta-
nulóra nézve. És a fiatalember, aki sokkal in-
k;':bb érzelemszerűen-egységesen, és szubjek-
tíven fog fel mindent, mint éi telemszerűen-ele-
mezve és objektíven, igen hamar és igen biz-
tosan észreveszi, vájjon a tanító jelenthet-e 
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valamit őreá nézve. A tanító annál inkább ér-
heti el ezt, mennél gondosabban ki van vá-
lasztva és ki van képezve hivatására. 

Mindazon vonatkozások közül, melyek a ta 
nulónak lélektani helyzetét az osztályban be-
folyásolják, még csak az iskola helyiségére és 
az iskolára, mint intézményre kívánunk rámu-
tatni. A helyiség, amelyben dolgozunk, nekünk 
felnőtteknek sem közömbös semmiképen. Men-
től csinosabb, mentől kedvesebb, annál szíve-
seiben dolgozunk benne. Mint alapelv: ,,a 
munka szépsége", mindenütt és szívesen el van 
ismerve. Ennek az i f júság dolgozóhelyiségé-
ben, az iskola termeiben inkább kell érvénye-
sülnie, mint bárhol másutt- Ha akarjuk, hogy 
derű és vidámság vonuljon be az iskolákba, 
akkor magától érthető, amit általában követe-
lünk, hegy mindenekelőtt az igen nagy szám-
ban levő kopár és sivár, szürke színben tartott 
iskolai helyiségeket, melyek azonfelül nem 
mindig mintaszerűen tiszták sem, és függö-
nyök és jó képek nélkül lévén, vigasztalan lát-
ványt nyúj tanak, olyanokkal cseréljék föl, me-
lyek vidámságot sugároznak. Tisztaságra, 
csínra, jóízlésre nem lelkes beszédekkel nevel-
hetünk, hanem mindenekelőtt szemlélet útján, 
mintakép által és szoktatással. Az iskola épü-
letére nézve ugyanaz áll, ami a tanteremre. 
Nagy különbség van nevelői szempontból a kö-
zött, hegy a tanuló lerongyolt, alaktalan ház-

ban találja-e meg iskoláját, vagy, ahogyan tu-
lajdonképen lenni kellene, a község legegész-
ségesebb és legdíszesebb épületében. Ettől függ 
egyúttal bizonyos mértékig a tanuló viszonya 
az iskolához, mint intézményhez. Ez hozzátar-
tozik a nevelés valóságónak általában észre 
nem vett, tényleg azonban erősen közrejátszó 
tényezőihez. Ez színez minden élményt és min-
den tevékenységet az iskolában s ilynódon 
alapvetően határozza meg az iskolai nevelés 
eredményeit. Aki az iskolát, mint olyant, akár-
milyen okból megtagadja vagy csak szükséges 
rossznak tekinti, eleve kevesebbet kap tőle, 
mint az, aki pozitív viszonyban áll hozzá. 

Már ez a néhány egészen általános utalás 
felvilágosít arról, mily kevéssé figyelik és bo-
csülik meg mindmáig az iskola munkájában a 
nevelés valóságát s hogy mennyire csökkentik 
ezzel az iskola hatásának erejét, és mily ked-
vezőtlenül befolyásolják működésének mód át. 
E megjegyzések nem akarnak szemrehányások 
lenni senki ellen. Csak azt kívánták megálla-
pítani, hogy állunk mostan. Egy-egy tanító, 
szabályszerű tanulólétszám mellett csak egyé-
nenkint hathat. A nevelés valóságának teljes 
figyelembevételéhez föltételek csak akkor lesz-
nek valóban adottak, ha a fiatal embernek ne-
velése és képzése hasonlóan kifogástalan meg-
becsülésben részesül, mint a népi közösségnek 
egyéb szükségletei. 

CIOXDOLITOK A XÉPISKOL4I RIJZ- ÉS 
KÉZinUAKiTAXlTÁKHOZ 

ír ta: MÓZNER J Á N O S N É 

RAJZTANÍTÁS nem lehet a nép-
iskolában kihangsúlyozottan csak 
művészeti tárgy, mert így gya-
korlati értékei szorulnának hát-

térbe. A rajz taní tás mint kézügyesítő, ízlésfej-
lesztő, szépérzéket, helyes látást nevelő eszköz 
még melléktantárgyként sem kezelhető. Mint 
művészeti tárgy, sorsa bizonytalan volt, mert 
az istenadta tehetségen kívül semmi másban 
nem bíztunk és- hajlandók voltunk reményte-
lennek tar tani minden más esetet. Pedig ma 
már a ra jz a közműveltség terjesztésének nél-
külözhetetlen tényezője. Másrészt a népoktatás 
minden tantárgyában fontos szerep jutott a 
rajznak, mint kifejezőeszköznek, mert a vona-
lak nyelve sokszor kifejezőbb minden szónál. 

Az új Tanterv célkitűzése. 
Az 1941. évi Tanterv célkitűzése már telje-

sen gyakorlati értékű készségek megszerzésére 
irányul. „A mindennapi élet rajz és kézimunka 
feladatainak önálló megoldásához szükséges 
kézügyesség, szemlélő- és ítélőképesség; forma-
és színérzék, munkaszeretet: célszerűségre, ta-
karékosságra, rendre és ízlésre való törekvés; 
érdeklődés a magyar háziipari, képzőművészeti 

és szépművészeti munkák iránt, ezek megszere-
tése, megbecsülése." 

Semmi kétség, ezekhez a készségekhez a tu-
datos és tervszerű inunka vezet. Éppen azért a 
népiskolában nem szakszerűen kell a rajztaní-
tással foglalkozni, hanem tervszerűen. Így ér-
het jük el a rajzkészség fejlesztésén kívül a 
többi készségek kifejlődését is, melyeket köz-
vetve a rajztaní tással érhetünk el. De vizsgál-
juk közelebbről a Tanterv tömör célkitűzését. 

A kézügyesség fejlesztése. 
A rajzolás, kézimunka és általában a kéz-

ügyesség gyakorlat eredménye. De ennek a 
gyakorlásnak tervszerűnek és irányítot tnak 
kell lenni. A rajzórákat sem lehet ötletszerűen 
felhasználni, azoknak előre meghatározott cél-
juk legyen. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a tehetségesebb 
gyermek ösztönszerűen, csupán kedvtelésből 
többet rajzolgat és kézimunkázik, amivel még 
jobban fejleszti képességeit. Azonban túlhala-
dott feltétel ma már a született tehetség, mert 
kézügyességre, helyes meglátásra, jó ízlésre 
minden embernek szüksége van. Ha a tehetség 
hiányzik, az iskolának kell megadni tervszerű 
gyakorlással a készséget 
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A tervszerű munka feltétele, hogy a tanító 
ismerje taní tványainak képességeit és hiányait 
és mindenkor ehhez alkalmazza módszerét és 
az elvégzendő anyagot. Mert csak akkor végzi 
a gyermek örömmel és eredményesen munká-
ját, ha feladatát minden nehézség nélkül meg 
tudja oldani. Képességeit meghaladó feladat 
elé hiába állí t juk a gyermeket, az még nem 
rendelkezik annyi lelkierővel, hogy a küzdés 
sarkal ja a munkára. Ellenkezőleg, kedvét 
szegi és elveszti önbizalmát. Lépésről lépésre 
haladjunk és ne tegyiik próbára a gyermek ha-
mar lankadó erejét időt rabló kísérletezéssel. 
Ha változatos, tetszetős az anyag s a megoldás 
nem kíván nagyobb megerőltetést, a gyermek 
örömét leli a rajzban és kézimunkában. Szíve-
sen csinálja és így a cél elérése biztosítva lesz. 

Ahol a tanítónak módjában van már az 
I—II. osztályban az ösztönszerű és játékos raj-
zokon keresztül megismerni taní tványai rajz-
tehetségét, korán csoportosíthatja őket a ké-
sőbbi ra jz taní tás szempontjából. S mert sok-
szor esik kísértésbe a tanító, hogy az ügye-
sebb, tehetségesebb gyermekkel foglalkozzon 
löbbet, mert ez több örömet és biztosabb ered-
ményt jelent, az átlag képességeket véve ala-
pul. készítsen előre tervet, mellyel bizton re-
mélheti a kézügyesség fejlesztését. A népiskola 
alsóbb osztályaiban még ne foglalkozzunk 
egyénileg a gyermekkel, mert a jó átlagot csak 
úgy biztosíthatjuk, ha minden gyermeknek 
módot adunk a fejlődésre. 

Helyes meglátásra nevelés. Szemlélő ítélő-
képesség. 

A legtöbb gyermek meglátása nagyon hiá-
nyos, ezért a helyes meglátásra állandóan ne-
velni kell a gyermeket összehasonlítás, becslés, 
méregetés ú t ján más tárgyak keretében is, 
nemcsak a rajzórákon. így majd sikerül min-
den különösebb rajztehetség nélkül is arányos, 
sőt pontos, de feltétlenül tetszetős munkát ki-
hozni a gyermekből még akkor is, ha eleinte a 
valóságtól teljesen eltérő ábrázolás teszi is 
próbára a tanító módszerét és türelmét. 

A helytelen vagy hiányos meglátás ered-
ménye a hiányos ábrázoló készség, amit eleinte 
a gyermek képzelőereje egészít ki. Éppen 
azért nem bírálhat juk le a gyermek munkáját , 
mert ő azt másképen látja, mint mi. Később a 
rávezetés és folytonos gyakorlás folytán 
észreveszi sa já t hiányosságait és mindinkább 
a valóságot fogja ábrázolni. 

Látni kell megtanítani a gyermeket, ezért 
rajztanítás sem képzelhető el szemléltetés nél-
kül. Azonban a szemléltetés ne sok, de alapos 
legyen. A sok szemléltetés felületessé, az ala-
pos elmélyülővé tesz. 

Nézni, megnézni, látni és meglátni fogal-
mak között lényeges különbségek vannak. 
A gyermeket neveljük arra, hogy megnézzen 
mindent és hívjuk fel figyelmét arra, hogyan 
kell valamit meglátni. Mert ezekre a készsé-
gekre az életben minden vonalon nagy szüksége 

van, a rajztól messze eső területeken is. Helyes 
ítélőképessége is csak annak lehet, akinek jó a 
meglátása. Ez áll a ra jzra és minden egyébre 
is. Milyen sok embernek lenne szüksége ítélő-
képességre, de ez is lehetetlen helyes meglátás 
nélkül. Pedig ítélni, megbírálni valamit a 
gyermek is szeret. Sokszor meglep a vélemé-
nyével. Alapos megfigyelést a gyermektől csak 
akkor várhatunk, ha erre állandóan rászoktat-
juk. Ne neveljünk felületes embereket. A rajz-
tanítást így még a jel leniképzésre is felhasz-
nálhatjuk közvetve. Különösen ha alkalmat 
adunk a gyermeknek egymásközött munkáik 
bírálgatására. A nyilt, őszinte bírálat jellemes-
ségre nevel. Ha mint tanulótársak egymás 
munkáját jószáudékkal, a javí tás céljával íté-
lik meg, nem lesz alkalom a hátamögötti gú-
nyolódásra és a későbbi rosszindulatú bírálga-
tás elveszti ta la já t az ilyen irányban nevelt 
gyermekiélekben. 

A forma- és színérzék fejlesztése. 
A formák és színek szebbé teszik körülöt-

tünk a környezetet, az életet. A forma- és szín-
érzék észrevéteti velünk Isten világának szép-
ségeit, a természet szeretetére nevel, ízlést ne-
mesíti. A nemesnek, szépnek megértése, élve-
zete pedig nyomokat hagy a lélekben, amelyek 
alkalmasak szebbé és nemesebbé formálni az 
ember énjét. Ebből a szempontból sem szabad 
tehát a rajzot, vagy kézimunkát öncélúnak te-
kinteni, mert messzemenő hatások világosod-
nak meg előttünk. A jóízlésű ember minden 
megnyilatkozásában és munkájában rokonszen-
ves. Nemcsak önmaga és környezete, vagyis 
külseje árul el jóízlést, hanem minden tettében 
választékosságot vehetünk észre. Hosszú neve-
lési folyamat ez, amelyet a különféle ráhatá-
sok irányítanak. Ezeknek a ráhatásoknak bő-
séges forrása a rajz- és kézimunkatanítás. 
A gyermek munkájá t ízlés szempontjából is 
bíráljuk el, hogy észrevegye annak fontos-
ságát. 

Munkaszeretet. 
A népek boldogulásának varázsigéje. Ha 

csak erre nevelne a rajz- és -kézimunkatanítás, 
már akkor is a legfoutosabb tantárgy lehetne. 
S valóban munkaszeretetnek nevezhetjük a 
szorgalmat, mely a helyesen irányított rajz- és 
kézimunkakészség nyomán fakad. A gyermek 
cselekvési vágyát a játék után az iskola a hasz-
nos munka szolgálatába állítja, mikor érdeklő-
dési körének, erejének, tudásának megfelelően 
és tervszerűen foglalkoztatja. 

A munkaszeretetből fakadó áldás, jólét és 
boldogság nagyon sokszor az ember csodálatos 
képességének, kézügyességének köszönhető, 
amely képesség a szorgalmas gyakorlás ered-
ménye. Aki érzi kézügyességét, szívesen dol-
gozik, szereti és megszokja a munkát. 

Megfigyelhető, hogy azokban a falvakban, 
ahol az iskolában lelkes rajz- és kézimunka-
tanítás folyik, mennyire fellendül az iskolából 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 1. SZÁM. 1 S 

kikerül t i f júság körében a háziipar. A leányok 
•örömmel kézimunkáznak szabadidejükben, az 
i f j ak fúrnak-faragnak, kosarat fonnak, lábtör-
lőket készítenek és minden anyagot feldolgoz-
nak, ami a ház körül akad. Nem kell rámutat-
nom arra, mit jelent az, ha az i f júság elfog-
la l ja magát hasznos munkával. Nemcsak 
anyagi, de sokkal nagyobb erkölcsi értéket je-
lent. A raj- és kézimunkatanítással tulajdon-
képen munkaalkalmakat teremtünk. A legelső 
rajz- és kézimunkaórától kezdve mindig ez le-
begjen szemünk előtt. 

Célszerűségre, takarékosságra, rendre és íz-
lésre való törekvés. 

Célszerűségre, takarékosságra való neve-
lésre egyetlen tárgy keretében sem nyílik 
ítnnyi alkalom, mint éppen a rajz- és kézi-
munkatanítással kapcsolatban. Ha az anyag 
megválasztása, elrendezése és felhasználása 
nem ötletszerűen, hanem a cél érdekében tuda-
tosítva történik, gyakorlat i embereket fog 
nevelni. 

Mindenből mindig azt választani, ami a 
legmegfelelőbb, a legalkalmasabb, a különféle 
anyagok megismeréséhez vezet. Az anyagisme-
ret azután célszerűségre és takarékosságra 
szoktat. S bár minden tárgy keretében nyílik 
erre alkalom, megbeszélés, vagy rávezetés 
a lakjában, de határozott formában mégis in-
kább csak a rajz- és kézimunkatanításnál, ami-
kor anyagot kap a gyermek a kezébe és egyéni 
munkájától függ, hogy milyen mértékben fog 
annak értéke emelkedni. Amikor megérti a 
gyermek, hogy munkája fogja azt az anyagot 
értékesebbé tenni, vagy értéktelenné, célsze-
rűen fogja megválasztani eszközeit és takaré-
kosan bánik az anyaggal. I t t is, ami hiányzik 
a gyermek természetéből, pótolhatjuk állandó 
ráneveléssel. 

Munka közben számtalan alkalom adódik 
rámutatni arra , hogy a rendesen, gondosan 
végzett munka szebb és értékesebb. A rajz- és 
kézimunkaeszközök és anyagok állandó, rendes 
helyének megválasztása, a munkák külalakjá-
nak ellenőrzése, folytonos bírálgatása rendre 
fogja szoktatni a gyermeket már a legzsen-
gébb korban is. Ennek áldásai ugyancsak 
messze kihatnak a mindennapi élet minden vo-
nalára. 

Ami pedig az ízlést illeti, bármennyire 
egyéni adottság, tudjuk, hogy könnyen befo-
lyásolható és irányítható. E mellett feltétlenül 
fejlődőképes. A tanító egyénisége rányomja 
bélyegét taní tványainak ízlésére is. S kell is, 
hogy a gyermek hiányos, vagy éppen helyte-
len irányba fejlődő ízlését észrevétlenül, de tu-
datosan helyes irányba fejlesszük. Sok rá-ve-
zetés, összehasonlítás és szemléltetés az ú t j a 
az ízlés kiművelésének, ami mellett a gyermek 
egyéni ízlése sincs elsorvadásra kárhoztatva. 
Mert ha egy bizonyos l'okig szükség is van 
tömegízlésre, amit állandó javítással és műve-
léssel emelni kötelességünk, másrészről az eget 
kérő és érdemlő egyéni ízlések ú t j á t nem sza-

bad elzárni. Hol találnánk mindezekre több al-
kalmat, mint éppen a rajz- és kézimunkataní-
tás közben. 

Érdeklődés a magyar háziipari, képzőművé-
szeti és népművészeti munkák iránt, ezek meg-
szeretése, megbecsülése. 

A nemzeti öntudat nevelésére fedjük fel 
nemzeti értékeinket, népi kincseinket cselek-
vőleg a gyermek előtt. Az egyes vidékek házi-
ipari és népművészeti munkái talál janak ott-
hont az iskolában. Ezek művészi értékű mintái 
legyenek a rajz- és kézimunkatanítás forrásai 
a maguk eredeti mivoltukban. 

Más vidékek népművészetét is szemléltes-
sük, használjuk forrásnak, ápoljuk vele a 
magyar közösség gondolatát. Mert csak azt 
szerethetik a gyermekek, amit ismernek és 
csak azt becsülhetik igazán, amit értékelni tud-
nak. Rá kell már eszmélnünk arra , hogy népi 
értékeinket mások mindig többre becsülték, 
mint sa já t magunk. Ne neveljük álszerény-
ségre a jövő nemzedéket, hanem ra jza és kézi-
munkája legyen hü tükre magyarságának is. 

Ha azt lá t ja a gyermek, hogy a tanító érté-
keli és megbecsüli a nép művészi megnyilal 
kozásait s azt teszi a gyermek ilyen irányú 
munkájával is, nem szégyel majd hátatfordí-
tani a divat kétes értékű termékeinek és szíve-
sen választja az önérzetét tápláló nemzeti ér-
tékeket. Erőt jelent magyarságunkat megval 
lani viseletünkkel, munkánkkal, ízlésünkkel, 
művészetünkkel. 

A magyar képzőművészet ismertetésére a 
rajz- és kézimunkatanítás alkalmával sokszor 
kerül sor. S kell is, hogy annak nemes élveze 
tére ráneveljük tanítványainkat , rámuta tva az 
igazi értékekre. S bár tanítás közben más tár-
gyak keretében is ápolhatjuk a magyar házi-
ipari, képzőművészeti és népművészeti mun-
kák i ránt i érdeklődést, de vérükké a gyermek-
nek csak úgy válik ez az érdeklődés, ha mun-
ká juk közben a magyar képző- és népművészet 
minden részletével megismerkednek. Cselekvő 
hazaszeretet lesz a hozzáértésből fakadó ér-
deklődésből, mert f a j t á j á t mindennél többre-
becsülő i f júságot nevel. 

Ezeket a gondolatokat sugalmazza az ú j 
Tanterv rajz- és kézimunkatanításának gya-
korlati i rányú célkitűzése, mely hivatva van 
az ú j magyar életben elhelyezkedő minden 
rendű és rangú magyar egyéniségét kedvezően 
befolyásolni. Gondolkodjunk tehát az eszkö-
zök és módok megválasztásán, melyekkel e cél-
kitűzést elérhetjük. 

Népmüvelés nélkül a szabadság és egyenlőség 
semmi egyéb, mint puszta szó! (Eötvös.) 

* 

Az eszmék csak a műveltségen közlekedhetnek 
s a műveltség pedig az iskolán épül. (Stoll.) 
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KITOMSZELLEM AZ ISKOLÁBAN 
I í r t a : KERTÉSZ IMRE (Hegyközkovácsi) 

Á.LAM az első padban két leányka 
ül. 

Menekültek. 
Kék szemükben még ott csillog 

a hósapkás nagy hegyek ezer csodája, s kacagá-
suk bukdácsoló hegyipatakok csobogását vissz-
hangozza. Lelkük tarka köveket keres a vízmo-
sásokban s néha, ha hangosabban szólok; tágra-
nyílt szemükben őzikék riadtságát látom. Csak 
a testük van itt, a lelkük hazajár. 

Haza a fenyvesek alá a szamócás rétekre. 
Csurranó erek, görnyedthátú sziklák közé. Haza, 
hol a kislibák zsilipek kristályvizeben játsza-
doznak, hol ősszel is zöldek maradnak a fák, 
hol a hó méteresre nő. 

Két kis kezük úgy fonódik össze, reggel mi-
kor imádkozunk, mint két virágszirom s sze-
mükben, abban a két álmodó csöpp kicsi tóban, 
ilyenkor ott csillognak a könnyek. Nagy hival-
kodó cseppek. Sósak, tolakodók. Lomha gördü-

.léssel hullnak a szent imába. 
„ . . .Hiszek egy isteni örök igazságban, Hi-

szek Magyarország feltámadásában. Ámen." 
Igen. H i szek . . . hisszük, mi mindannyian 

hisszük, hogy ennyi kín, könny, szenvedés — 
egy hótiszta lélek forró imája nem lehet hiába-
való. Mi tudjuk, hogy eljön majd a pillanat, 
amikor ú j r a ünnepelünk. 

Mi készülünk erre! 
Ott hátul a leánykák mögött csöpp, vígkedvű 

lurkók kardot álmodnak, puskát, diadalt. Sze-
mükben ott parázslik Hunyadi, Dobó és a Ti-
zenhárom eszményes. Dagadó keblükben Szent 
László legendáin dobog a szív. Vékonyka kar-
jukban Mátyásról álmodik a fakard. Nyiladozó 
értelmük hősi példákat keres Vörösmarty, 
Arany, Petőfi verseiben. És én — a halkszavú, 
csöndesen figyelő tanító — kielégítem őket. 

Minden reggel, mikor az ima mély gondola-
tai szent barázdákat húznak a gyermeki, lélek-
ben — ha csak egy röpke percre is — gondosan 
magot hintek b.elé. Gondolatokat. 

A Hiszekegy utáni áhítatos csendben kinyíl-
nak a szívkapuk. Egy pil lanatra kitárul a gyer-
meki lélek. Vigyázzla meredt testükben meg-
feszül az ín. Keblükbe zuhogva tódul a levegő 
és kitágult szemükben ezer kérdőjel szüle t ik . . . 

Most! Most van itt a pillanat, hegy halkan, 
lassan gördülő szavakkal nemzeti nagyjaink 
örökéltű gondolataiból néhány mondatot idéz-
zek. 

„ . . .Mindent a hazáért, 
a hazát semmiért! . . ." 

Vigyázni kell. Nagyon vigyázni. Egy halk 
koppanás, egy megmozduló fe j vagy egy furcsa 
nyelvbotlás örökre bezárja a tátongó kapukat. 
A lélekbarázdák összeomlanak. A nemes mag, 
a nevelő gondolat porba hull, hogy nyomtala-
nul elpusztuljon. 

Nem magyarázom, nem fejtegetem a szi-
vükbe lopott gondolatot. A magyarázattal meg 
ölném azt s csak süket füleknek magyaráznék. 
Nem. A gondolatok könnyenérthetőségére már 
a kiválogatásnál ügyelek s a kellő pillanatban 
csak elmondom őket. Halk, muzsikáló hanggal... 
szeretettel. 

A nagy hang, a kiabáló hangsúly felrázza 
őket az ima áhítatából s csak az értelmük telik 
meg gondolatokkal, a szívük üres marad. 

A nap folyamán azután sokszor adódik majd 
alkalom, hogy a tananyaggal kapcsolatosan 
még egy-egy elbeszélést, történelmi tényt, ver-
set vagy dalt fűzzek a reggel felvetett gondo-
lathoz. 

Nem kényszerítem ki a tananyagból a kap-
csolatokat. Nem csinálok érdekházasságot köz-
tük. A történelmi ténynek a tananyagból kell 
megszületnie. Az elbeszélések, versek legyenek 
annak szerves részei, elválaszthatatlan tagjai . 

Azonban minden sorában érezzen, minden 
gondolatában, mondatában ott lüktessen a reg-
gel felvetett gondolat. Nem hivalkodva, díszes 
kérkedéssel, hiszen így a már jó talajba került 
magvakat csak kipiszkálnánk onnan, hanem 
természetesen, magától-érthetően. 

A gyermek érezze meg a kapcsolatot. Ö idézze 
fel lelkéből az ismerős gondolatot. Ö teremtsen 
összhangot úgy, mint a pontosan összehangolt 
húrok rezonálása, mint a zongora felhangjai. 

A verseken, dalokon, elbeszéléseken keresz-
tül, mit a történelem gazdag tárházából merí-
tek, a gyermek eszményképet alakít magának. 

Követendő példákat keres. Játékos kedve 
édes örömmel fogadja mintaképnek harcoló 
nagyjainkat . A puska, kard dicsősége minden 
gyermeket elbájol, de egész munkát csak ak-
kor végeztünk, ha mindez párosul a Mátyás-
katonák fegyelmével, Dugonics, Zrínyi, vagy a 
Tizenhárom önfeláldozásával. Ne a katonaélet 
vidám gondtalansága lebegjen előttünk, ha-
nem e szent l'öld védelme, a hazáért kiomlott 
vér szava, a golyótól átütött szív uto'só dob-
banása. Lelkiszemeik előtt eszményként lebeg-
jen nagy költőnk vérrel ír t üzenete: „Hazám!" 

Azonban nem elég, ha csak honvédő katoná-
kat nevelünk. Nemcsak harcoló hősök kellenek 
a gátra. Egyéb katonákra is szükségünk van . . . 
Munkakatonákra. 

Harcosok kellenek a kalapács, eke vagy a 
toll mellé is. Legyenek a nők is katonák. A csa-
lád, a gyermek katonái. Eszményképet erre bő-
ven találunk történelmi nagyjaink között. 

Valamelyik kisvárosi mozi „Világhíradó"-
jában menetelő bal illákat láttam. Pöttömnyi 
olasz lurkók, vállra vetett apró fegyverekkel 
meneteltek vezérük előtt. Tekintetükben egy 
újjászületett nép vasfegyelme izzott. Katonás 
lépteik dübörgése a hódítók diadalát visszhan-
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gozták. Mozdulataikból nagyság, erő, bátorság 
sugárzott. 

Nagyok voltak. Hatalmasak. 
Tes tvérem! . . . Mi lenne akkor, ha ez a sok 

milliónyi magyar i f júság, a mi i f júságunk, egy 
ilyen fegyelmezett oszlopot, egy katonás szel-
lemtől át i tatott sereget alkotna? Mi lenne ak-
kor, ha egyszer dübörgő léptekkel megindulna 
a „fekete sereg", a „márciusi i f júság", vagy a 
„somogyi bakák" ivadéka? . . . 

Akkor . . . talán megmozdulna ez a vérrel áz-
tatott ősi föld. A Kárpá t szent bércei megráz-

kódnának és ú j ra nyomorultul reszketne előt-
tünk a leigázott ellenség. 

Tudom, hogy készülünk erre. Tudom, hogy 
így lesz és hiszem, hogy a feltámadás könnye 
sen óhajtott órája bete l jesül! . . . 

Ne s í r j hát, te csöpp, szöszke lányka. Tö-
rüld le a könnyeket. Ott messze, a kéklő nagy 
hegyek között, a te hazádban, surranó patak 
partokon sárgafejű kis libák várnak rád. Fent 
a vízmosásban a tarka kövek talán még szeb-
bek lesznek és lábadnyomát a fenyvesek alatt 
még bizton megtaláljuk. 

Ne s í r j h á t . . . hiszen már sorakozunk! 

Népiskolai Számviteli Utasítás. 
í r ta : Dr. N A G Y D I Ó S I GÉZA. 

A Néptanítók Lap ja mai számában jelenik 
meg a 26.200/1941. V. K. M. sz. rendelettel ki-
adott Számviteli Utasítás az állami népiskolák 
pénz- és egyéb vagyonkezelésére. Ez az utasí-
tás is jelentős mértékben hozzá fog járulni ah-
hoz, hogy a népiskola igazgatása korszerű és 
könnyen áttekinthető legyen. Az állami népis-
kolai gondnokságok vagyonkezelésüket eddig 
sok miniszteri rendeletben szétszórt szabályok 
szerint végezték. Nagy könnyebbséget és bizton-
ságot jelent az, hogy a pénzkezelésre és va-
gyonkezelésre vonatkozó rendelkezések érthető 
és világos fogalmazásban egy utasítás kereté-
ben találhatók meg. Az alkalmazás könnyíté-
sét fogja szolgálni az Egyetemi Nyomda által 
kiadott Tájékoztató is, amelyben a legrészlete-
sebb magyarázatokkal és példákkal világítunk 
meg minden egyes szakaszt és a szükséges tá-
jékoztatást és rítmutatást minden a vagyon-
kezelésre vonatkozó kérdésben megadunk. 

A következőkben nem a Népiskolai Szám-
viteli Utasítást akarom ismertetni, hanem in-
kább az a célom, hogy rámutassak azokra a 
rendelkezésekre, amelyek a pénzkezeléssel és 
vagyonkezeléssel nem foglalkozó állami tanító-
kat is érdeklik. 

A tanítói könyvtár fejlesztésére eddig — saj-
nos — nem volt megfelelő lehetőség, mert a fej-
lesztésre a gondnokság költségvetésében fede-
zetet nem lehetett biztosítani. A tanítóság úgy 
segített magán, hogy a beiratási díjak egy ré-
szét fordította a tanítói könyvtár gyarapítá-
sára. Ezt az el járást nem is lehet törvény-
ellenesnek minősíteni akkor, ha minden arra 
rászoruló szegénysorsú tanuló már kapott köl-
csönkönyvet, azonban a törvény kifejezett ren-
delkezésével ellentétes ez az eljárás, ha a be-
iratási díjakból befolyt összeg a szegénysorsú 
gyermekek tankönyvszükségletét sem fedezi 
teljesen. A beiratási dí jat ugyanis a törvény 
fele-fele arányban a kölcsönkönyvtár és a ta-
nítói internátusok javára rendelte. 

A Népiskolai Számviteli Utasítás ezt a 
hiányt igyekszik pótolni, mikor elrendeli, hogy 
a gondnoksági költségvetésbe iskolánkint bizo-
nyosösszeget fel kell venni a Néptanítók Lapja 
előfizetésére és a tanítói könyvtár fejlesztésére. 

Ez az összeg jelenleg nem nagy, azonban az 
állam kedvezőbb anyagi helyzetében bármikor 
fel lehet emelni. Különös fontossága van an 
nak is, hogy a tanítói könyvtár fejlesztésére 
előirányzott összeg különálló iskolaépületen-
ként van megállapítva. Minden különálló is-
kolaépület egy egységnek számít, de a nagyobb 
iskolák annyiszor egy-egy egységnek, ahány-
szor öt tanterem van bennük. így a tanyai is-
koláknál, ahol a gondnokság alá több nép-
iskola tartozik, ez az összeg aránylag nagyobb 
lesz s minden tanyai iskola a Néptanítók Lap-
ját is megkapja. Ez helyénvaló is, mert a ta-
nyai tanító elszigeteltségében a segédköny-
vekre jobban rá van utalva s ezeket a segéd-
könyveket egy-egy napra nem vehetik ki, mint 
a városi tanító a tanítói könyvtárból, hanem 
hosszabb időre, legalább gyűléstől gyűlésig kell 
azokat kölcsön kérnie. 

A kölcsönkönyvtár ügyeit is rendezi a 
Számviteli Utasítás. A kölcsönykönyvtár ügyei 
azonban nem gondnoksági ügyek, hanem min-
den iskolának külön-külön kell elkészíteni a 
kölcsönykönyvtár költségvetését, rovatospénz-
naplóját, leltári naplóját, stb. A kölcsönkönyv-
tár ra vonatkozó részt tehát minden igazgató-
nak, igazgató-tanítónak (vagyis a kéttanítós 
népiskola vezetőjének) és minden valamely 
igazgatóság alá nem tartozó egytanítós népis-
kolai tanítónak át kell tanulmányoznia. A köl-
csönkönyvtárral kapcsolatban leginkább a be-
iratási dí j kezelése érdekel minden állami ta-
nítót, amennyiben a beiratási díjról ezentúl 
"mindig nyugtát kell adni a .gondviselőnek. Az 
erre a célra szolgáló nvugtakönvvet a szüksé-
ges mennyiségben a kir. tanfelügyelőtől kell 
kérni. 

Nem felesleges felhívni a tanítók figyelmét 
arra, hogy a tantermükben elhelyezett leltári 
tárgyakért ők is felelősek. Elsősorban termé-
szetesen a gondnok felelős, azután az igazgató 
(igazgató-tanító), de végső fokon mindé" ta-
nító felelős ezekért a leUári tárgyakért. E^ért, 
ha bármilyen változás áll he a tanterem fel-
szerelésében, brítorzatában (hiány, törés, stb.) 
nyomban fel kell rá hívni az igazgató figyel-
mét. Különösen komolyan kell venni — éppen 
a felelősség miatt — a Népiskolai Számviteli 
Utasításnak a szobaleltárra és a leltári jegyre 



2 0 19 A2 : 1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

vonatkozó rendelkezéseit. Természetesen, ha 
egy tanteremben délelőtt és délután más-más 
osztály tanul, mind a két tanító felelős. Ha a 
tantermet tanításon kívül még más célra is át-
engedik vagy igénybe veszik (pl. gyűlés, ün-
nepély, stb.), az igénybevétel után különös gon-
dot kell fordítani a leltári tárgyak meglétének 
és épségének ellenőrzésére. 

A Népiskolai Számviteli Utasítás egyik rég-
vár t rendelkezése az is, hogy rendezte a napi-
béres, szegődményes és fűtőszolgák helyzetét. 
A napibéres szolgát hat tanteremnél nagyobb 
népiskolánál alkalmazzák egész évre, a szegőd-
ményes szolgát ennél kisebb népiskolában csak 
a szorgalmi időre. Az előbbit a gondnoksági el-
nök, az utóbbit az igazgató (igazgató-tanító, 
egytanítós népiskolában a tanító) fogadja fel 
és bocsátja el. A fűtőszolgát csak külön enge-
dély alapján szabad alkalmazni. Végleges ren-

dezést nyert az a kérdés is, hogy az egy- és 
kéttantermes népiskolában kötelező-e a szegőd-
ményes szolga alkalmazása. Az utasítás ki-
mondja, hogy nem kötelező és az igazgató-
tanító, tanító ilyen helyen sa já t alkalmazott-
jával is elvégeztetheti a szükséges takarítási 
munkát. Ebben az esetben évi á ta lányt kap, 
melyről elszámolni nem kell. 

A fentiekre minden állami tanító figyelmét 
szükségesnek lát tam felhívni. Ezek azonban 
természetesen csak kiragadott rendelkezések. 
Minden állami tanító a sa já t érdekében is he-
lyesen teszi, ha elolvassa a Népiskolai Szám-
viteli Utasításnak legalább a kölcsönkönyv 
tá r ra és a leltári tárgyak nyi lvántar tására vo-
natkozó néhány szakaszát. Ez azért is szüksé-
ges, mert minden vagyonkezelési ügyet csak 
nagyon pontosan, lelkiismeretesen és az állam 
érdekét szem előtt ta r tva szabad intézni. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Honvédelmi kötelességeink. 
írta : R A D N A I MÁRTON (Budafok.) 

— Polgári kötelességek és jogok a VIII. osz-
tályban. — 

I. Előkészítés. 
a) Az érdeklődés felkeltése. — Mindnyájan 

tudjátok, hogy az előző világháborút, amely-
ben a magyar katona olyan dicsőségesen har-
colt, elvesztettük. Mi lett a vesztett háború kö-
vetkezménye? Hazánkat széjjeldarabolták és 
magyar testvéreinket idegen rabságba vetet-
ték. Bizony fiúk, ez a gyászos tr ianoni korszak 
a magyar történelem legszomorúbb részé. De, 
hála a jó Istennek, nem tar tot t nagyon sokáig 
a megpróbáltatás, 1988-ban, Szent István kirá-
lyunk évében felsütött ránk ú j r a az Igazság 
napja . Ki emlékszik rá, milyen nagy-nagy 
öröm ért bennünket ebben az esztendőben? 
— Ekkor kaptuk vissza Pedvidékünk egy ré-
szét — felelik erre. — Ügy van. A következő 
évben pedig Kárpá ta l j á t szereztük vissza és 
párnapos küzdelem után kitűztük ú j r a a ma-
gyar zászlót az ezeréves határra , a Kárpátok 
ormára. 

b) Áthajtás. — De nagy boldogságunkban 
nem feledkeztünk el megnagyobbodott orszá-
gunk védelmének biztosításáról sem. Kor-
mányzó urunk még ebben az évben összehívta 
az országgyűlést, amely fontos törvényeket ho-
zott. Ezek között legfontosabb a II . törvény-
cikkben lefektetett, úgynevezett „Honvédelmi 
törvény", mert ez í r j a elő a legszebb és leg-
szentebb honpolgári kötelességeinket, a hon-
védelmi kötelességeket. 

c) Célkitűzés. — Hallottatok-e már valamit 
ezekről a kötelességekről? Ezeket mindenkinek 
ismernie kell, beszélgessünk tehát a mai órán 
ezekről! 

II. Tárgyalás. 
a) A leventekötelesség. — Mit gondoltok, 

miért mondtam az előbb legszebb és legszen 
tebb kötelességnek a honvédelmet? — Azért, 
mert minden magyar ember előtt a haza vé-
delme a legszentebb dolog. Az legyen ti előt-
tetek is, fiúk, mert tudjátok-e, hogy ti már 
teljesítitek is e szép kötelességek egyikét? 
— Leventekötelesség — mondja hirtelen egy 
fiú. — Úgy van, amikor leventefoglalkozásra 
mentek, mindig a honvédelmi kötelességeteket 
tejesítitek és szeretett hazánkat szolgáljátok. 
De tudjátok e, miért kell leventébe járni? 
— Hogy megtanul juk a fegyelmezett maga-
viseletet és mindazokat a gyakorlatokat, me-
lyek a katonsághoz szükségesek. — Látjátok, 
éppen ezért a leventekötelességet katonai elő-
képzésnek is hívjuk. Meddig fogjátok e köte 
lességeteket teljesíteni? — Míg be nem vonu 
lünk katonának. — Illetve 21 éves korotokig — 
mondom. 

— í r j u k fel tehát a táblára emlékeztetőül: 

Honvédelmi kötelességeink. 

1. Leventekötelesség vagy katonai előképzés. 
12—21 vagy 23 éves korig. 

— Ne felejtsétek el azt sem, hogy amíg le-
venték vagytok, két külön leventekötelességet 
is kell teljesítenetek, "inert minden 18 éves le-
ventének személyesen kell jelentkeznie a rend-
őrségen, vagy községi elöljáróságon, hogy 
számba vehessék őket, míg a 20 éves leven-
ték katonai sorozásra mennek. í r j u k fel te-
hát ezeket a leventekötelességeket is! 

18 éves leventék személyes jelentkezési hi-
telessége, 

20 éves leventék sorozási kötelessége. 
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2. A tényleges katonai szolgálat. A besoro-
zott leventék 21 éves korukban aztán bevonul-
nak tényleges katonai szolgálatra, amely 2, il-
letve némely csapatnál 3 évig tart . A magyar 
katonának honvéd a neve, amelyet büszke ön-
érzettel visel minden magyar fiú. — Az én bá-
tyám is most vonult be katonának — mondja 
az egyik fiú — s azt írta, hogy jól érzi magát 
és nagyon szeret ott lenni. — Bizony fiúk, szép 
is a katonaélet, magam is szívesen emlékszem 
vissza az én katonaidőmre. Milyen lelkesen 
énekeltük: „Szép élet a katonaélet, csak az a 
baj, hogy nehéz a viselet". — Ezt mi is tud 
juk énekelni — mondják egyszerre. — Akkor 
énekeljük el! 

„Százados úr, sej-haj, százados úr, ha felül a 
[lovára, 

Visszatekint, sej-haj, visszatekint a legények 
[sorára. 

Ügy-e, fiúk, szép élet a katonaélet? 
Csak az a baj, sej-haj, csak az a baj, hogy nehéz 

[a viselet." 
— Bizony, nem játék a katonáskodás, de 

azért szívesen teljesíti minden magyar fiú, 
mert tudja, hogy meg kell tanulnia mindent, 
amit a haza védelmében tudnia kell. A magyar 
katona ezt a kötelességét mindig bátran és 
büszkén teljesítette. Így teljesítik ezt most is 
katonáink, akik messze idegenben véreznek és 
életüket adják hazánk biztonságáért, amit a 
bolseviki Oroszország veszélyeztetett. 

— Melyik tehát a második honvédelmi köte-
lességünk? — A katonai szolgálat. — Í r j u k 

•fel ezt is! 
2. Tényleges katonai szolgálat, 2—3 év. 
— Azok, akik valamilyen kisebb testi fogya-

tékosságuk miat t nem lehetnek katonák, 
munkaszolgálatot teljesítenek és így szolgál-
ják a hazát. 

— De most mondjátok meg, mi történik az-
zal a katonával, aki már kitöltötte a szolgálati 
idejét? — Leszerel — rnoncíja a többi fiú. 
— Igazatok van, de azért továbbra is katona 
marad, csakhogy most már nem tényleges, ha-
nem tartalékos. A tartalékos katonákat három 
csoportba sorolják: 42 éves korig az első, 48-ig 
a második és 60 éves korig a harmadik tarta-
lékba. Azok a katonák pedig, akik csak 3 hó-
napig szolgáltak, póttartalékosok lesznek. Ügy 
a tartalékosokat, mint a póttartalékosokat bár-
mikor behívhat ják katonának. 
, — í r j u k ezt is fel; 

Munkaszolgálat, tartalékos, póttartalékos 
viszony. 

3. A lövészkötelesség. Mit gondoltok, lehet-e 
később is jó katona az, aki leszerelése után 
sohasem vesz puskát a kezébe és nem foglalko-
zik azzal, amit a katonaságnál tanult? — Nem, 
mert elfelejt mindent. — Ügy van! Ez azon-
ban már nem következhet be, mert 42 éves 
korig havonkint egyszer mindenki gyakorlaton 
vesz részt, hogy el ne felejtse, amit a katona-
ságnál tanult. Ezt a kötelességet lövészköteles-
ségnek, vagy katonai utóképzésnek hívjuk. 

Melyik tehát a harmadik honvédelmi köteles-
ségünk? 

— Í r juk fel: 
4. A honvédelmi munka. — Mi történne ak-

kor, ha Magyarországot hirtelen nagy veszély 
fenyegetné. — Minden embert behívnának ka-
tonának. — Helyesen mondtátok, ezt úgy is 
h ívjuk: elrendelik az általános mozgósítást. De 
ki végzi el ebben az esetben a bevonultak mun-
kájá t? — Talán azok, akik még otthon marad-
nak — vélekednek. — Jól gondoltátok, mert a 
honvédelmi törvény kimondja, hogy végső ve-
szély esetén mindenkit, férf iakat és nőket egy-
aránt munkára lehet kötelezni. A férf iak 12—70 
éves korig, a nők 16—50 évig kötelezhetők ké-
pességeiknek megfelelő munkára. Ezt a honvé-
delmi kötelességet honvédelmi munkának hív-
juk. Í r j uk ezt is fel a táblára: 

4. A honvédelmi munka. Férf iak 12—70 évig. 
nők 16—50 évig. 

5. A honvédelmi szolgáltatások. — Hála a jó 
Istennek, a honvédelmi munka teljesítésére 
eddig még nem került sor. Miért? — Mert még 
nem kerültünk nagy veszélybe. Háborúban va-
gyunk az orosz bolsevistákkal, de azokat szö-
vetségeseinkkel együtt könnyen leverjük. 

— Egy másik hasonló kötelességet már há-
romszor is kellett sok embernek teljesítenie. 
Gondoljatok csak vissza az erdélyi bevonulást 
és a délvidéki harcokat megelőző napokra! Mi 
történt a mi iskolánkkal is? — Lefoglalták és 
katonákat szállásoltak el benne. — Igen, hiszen 
magatok láttátok. De azt is láttátok bizonyo 
san. hogy a falusi emberek lovakat, szekereket 
hoztak be és átadták a katonáknak. I t t vették 
át az udvaron — mondja egy fiú. — Igen, de 
hol helyezték el azt a sok lovat éjtszakára? 
— Lefoglalták az istállókat is —- felelik néhá-
nyan. 

— Látjátok, a honvédelmi törvény azt is ki-
mondja, hogy a katonság szükség esetén 
igénybe vehet mindent. Nemcsak iskolákat, lo-
vakat és szekereket, hanem magánépületeket, 
raktárakat , műhelyeket, mindenféle járműve-
ket, még kerékpárokat is, továbbá az élelmi-
szer- és takarmánykészleteket. Természetesen 
nem ingyen, hanem meghatározott pénzösz-
szegért. Ezeket a dolgokat — ha a katonaság 
kéri — mindenki köteles átengedni, vagy be-
szolgáltatni. Ezért ezt a kötelességünket hon-
védelmi szolgáltatásnak hívjuk. 

— í r j u k fel tehát ezt is! 
5. Honvédelmi szolgáltatások. 
6. Légvédelmi kötelesség. — Mindnyájan 

tudjátok, hogy pár hónappal ezelőtt még min-
denkinek védekeznie kellett az esetleges légi-
támadások ellen. Hogyan is történt ez a véde-
kezés? — Az ablakokat el kellett sötétíteni, jár-
művek lámpáit burkolni, szirénázáskor az óvó 
helyre futni . — Hogy nevezhetnénk el ezeket a 
kötelességeket? Légvédelmi kötelességnek. 

— í r j u k fel: 
6. Légvédelmi kötelesség. 
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III. Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. A felírt vezérszavak alap-

ján a tanul takat összefoglalom és elmélyítem. 
A tábla képe kb. ezt muta t j a : 

Honvédelmi kötelességeink. 

1. Leventekötelesség vagy katonai előképzés. 
12—21 vagy 23 éves korig. 
18 éves leventék személyes jelentkezési 
kötelessége, 
20 éves leventék sorozási kötelessége. 

2. Tényleges katonai szolgálat, 2 vagy 3 év. 
Munkaszolgálat, tartalékos, póttartalékos 
viszony. 

3. A lövészkötelesség vagy katonai utókép-
zés. 

4. A honvédelmi munka. Férf iak 12—70 évig, 
nők 16—50 évig. 

5. Honvédelmi szolgáltatások. 
6. Légvédelmi kötelességünk. 
— Miről beszélgettünk a mai órán? Hány 

honvédelmi kötelességet ismertetek meg? Me-
lyek azok? Ti melyiket teljesítitek most? Milyen 
kötelességetek lesz még leventekorotokban? 
Kik teljesítenek lövészkötelességet? Mi a hon-
védelmi munka? Mi a különbség a honvédelmi 
munka és a munkaszolgálat között? Mi a hon-
védelmi szolgáltatás? stb. 

b) Mélyítés. — Mi a véleményetek ezekről a 
honvédelmi kötelességekről? — Én azt gondo-
lom — mondja egy fiú —, ha ezeket betart juk 
és szívesen teljesít jük, hazánkat nem érheti 
semmi baj . — Igazad van, fiam, a honvédelmi 
törvényt a haza érdekében hozták. Nekünk pe-
dig hazafias kötelességünk ennek engedelmes-
kedni és a honvédelmi kötelességeket magya-
ros becsülettel, szívesen teljesíteni. Példát ad-
nak erre hős katonáink, akik ott küzdenek a 
hazánkat megsemmisítéssel fenyegető ellensé-
günkkel s magukat nem kímélve, fegyverrel és 
vérrel teljesítik legszentebb kötelességüket. Ha 
mi is ilyenek leszünk, a kiömlött magyar vér 
nem hullott hiába és valóra fog válni a „leg-
nagyobb magyar" álma: „Magyarország nem 
volt, hanem lesz!" Adja a jóságos Isten, hogy 
úgy legyen. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Családi Kör. Pettkó-Szandtner Aladár folyó-
iratának karácsonyi számában vezető helyen 
dr. Brisits Frigyesnek „A betlehemi jászol 
előtt" című, mélyszántású cikkével találko-
zunk. Pettkó-Szandtner Aladár „Üj karácsonyi 
ének" című írásában ehhez fűzi gondolatait. 
Igen figyelemre méltó nevelési i rányú közle-
ményt olvasunk Hajós Elemér tollából, míg 
dr. Barabás Zoltán értékes tanácsokat ad a mai 

nehéz időkben a szülőknek arra , mit egyen a 
kisgyermek? Meg kell még emlékeznünk Föld-
váry Valériának gyakorlat i útmutatásairól a 
melegágy kihasználásával kapcsolatban, vala-
mint K. Tóth Lenkének színes, kedves tárcájá-
ról, Pálfay Erzsébetnek „Karácsonyi ajándé-
kok" című művészi rajzairól és elkészítésük 
módjának leírásáról, Bodor Évának „Segít-
sünk a Jézuskának!" című hasonló tárgya 
ügyes tanácsairól és Pozsgay Jolánnak min-
den háziasszony számára értékes mondani-
valóiról a húsnak mikénti sütéséről. A füzetet 
ezúttal is Egészségápolás, Otthonunk, Udvar és 
kert bőséges rovatok, valamint Gyermekbok-
réta című mesegyűjtemény-melléklete gazdag 
tartalommal és mesteri rajzokkal B. Czeke 
Vilma kitűnő szerkesztésében egészítik ki és 
teszik teljessé. A Családi Kör egészévi előfize-
tési díja 4 P. Megrendelhető a kiadóhivatalnál: 
Budapest, XI., Horthy Miklós-út 16. Egyes szá-
mok az IBUSz-pavillonokban is kaphatók. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

A harkály meg a pók beszélgetése. 
(Természetrajzi csevegés.) 

A harkály egy bokor ágáról csodálkozva 
nézte, hogy milyen sok állat van a mezőn a nö 
vények' í i lat t elrejtőzve. 

— Miért borzongsz? — kérdezte tőle egy vé 
kony hang. 

— Ki meri állítani, hogy én" borzongok — 
kérdezte az ágon ide-oda ugrálva. 

— Pedig én látom, hogy borzongsz, — felelte 
a hang. 

— Én nem tudok róla — felelte a harkály, 
szárnyát elnyújtva, azután a hang irányába 
nézve nem látott mást, mint egy nagy barna 
pókot. 

— Te vagy az a pókasszonyság? — kérdezte. 
— Te olyan rovar vagy, akitől én nem félek. 

— Én nem vagyok rovar, ez ellen tiltako-
zom, — kiáltott a pók. 

A harkály a bokornak a földhöz közelfekvő 
egyik ágára repült, hegy jobban láthassa a 
pókot. 

— Sajnálom, hogy rovarnak neveztelek, de 
honnan tudjam, hogy te nem vagy az? — kér 
dezte a harkály. 

— Tudsz számolni? 
— Tizig tudok számolni, — felelte a har-

kály. 
— Akkor számold meg lábaimat! — moo 

dotta a pók. 
— Nyolc lábad van — mondta sóhajtva, — 

de miért olyan különös ez? 
— A rovarnak ugyanis csak hat lába lehet 

— felelte a pók. 
— Ezért nem kell haragudnod — kérlelte a 

harkály. 
— Te is haragos lennél, ha éjjel-nappal ál-

landóan háromszázegy'' gyermekedet hordanád 
a hátadon — válaszolta a pók. 
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A harkály jobban szemügyre vette a pókot 
és látta, hogy anyjukhoz hasonló testszínű pó-
kocskák tömege ül az anyapók hátán. 

— Ilyent még éltemben nem láttam — erő-
sítette a harkály. 

Egy karcsú fűszál lesöpörte a pók hátán 
lévők felét. A pókanya mozdulatlanul megállt, 
megvárta, amíg úgy gondolta, hogy vala-
mennyi felmászott a hátára, aztán lassan meg-
indult a kert felé vezető líton. 

— Mindegyik pók így hordozza a fiókáit? 
— kérdezte csodálkozva a harkály. 

— Dehogy — felelte a pókanya önérzete-
sen. — A legtöbbje magára hagyja kicsinyeit, 
de ezeket sohasem tartom velem egyenran-
gúaknak. 

A harkály többet is szeretett volna kér-
dezni, de a pók eltűnt egy levél alatt. 
American Childhood, 

1941 szeptember. 

Elkészültél a tanításra? 
Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatták, 

hogy a kezdő tanítók közül kevés tekinti élet-
hivatásnak a tanítást . 

A kezdő tanító gyakran olyan idősebb ta-
nítóhoz kerül, aki kellő útmutatásadás nélkül 
bírál; segítség nélkül viszont megfelelő hatá-
rozottság hiányában nem tudja feladatát kel-
lően megoldani. A gyakorlat i életben igen sok 
kezdő tanító, ide-oda kapkod, csak a sötétben 
tapogatódzik és keresi a szalmaszálat, amibe 
belekapaszkodhat. 

Az alábbi összeállítás mint vezérfonal olyan 
legyen, mint a tükör. Schopenhauer szerint 
„ha a csacsi beletekint a tükörbe" és a problé-
májá t nem tud ja megoldani, „ne gondolja azt, 
hogy egy angyal t lát". Ezzel ellentétben, ha 
belenéz, mint egy csacsi és nem ismeri fel a 
sa já t tudatlanságát, az iskolafelügyelő „meg-
fogja", és ezáltal önmagának okoz szívfájdal-
makat. 

A kezdő tanító vezérfonalául szolgálható 
tanítási alaptételek a következők: 

1. A gyermekeket szeretni kell, vagy leg-
alább is igyekezni kell megszeretni őket. 

2. Emlékezz arra, hogy gyemekeket tanítaszj 
nem csupán tanítást igénylő egyéneket. A gyer-
mek legyen a tanítás középpontja. 

3. Meg kell tanulnod megérteni a gyerme-
ket. 

4. A tanítónak kedvelnie kell a könyveket. 
5. A gyermekeket meg kell taní tani arra, 

hogy segíteni tudjon önmagán. A tanulónak 
azonosítania kell magát azzal, ami körülötte a 
tanteremben történik. 

6. Tartsd a tanulókat aktivitásban. 
7. Légy belátó, vidám, elfogulatlan, kitartó. 
8. Tanító és taní tvány közt legyen meg az 

állandó együttműködés és tekintélytisztelet. 
9. Használandó módszert gyakran a kísérő 

körülmények határozzák meg; a kísérő körül-
mények legtöbbször a módszerek kinövései. 

10. A tanító érdeklődése és lelkesedése min-

dig olyanfokú legyen, hogy a tanulókban is 
hasonló érzéseket váltson ki. 

11. Az egyes tanórákra való előkészület 
olyan legyen, hogy határozott módszer alkal-
mazásával speciális célt szolgáljon és az előző 
óra, valamint az utána következő óra anyagá-
val összefüggésben álljon. 

12. Minthogy a tanítás végső célja a szo-
ciális nevelés, a tanítást mindig a gyermek 
által tapasztalt tényekre kell alapítani. 

13. A tanító látható vagy láthatat lan irá-
nyító legyen, kötelessége felügyelni arra, hogy 
minden mozzanat a kitűzött cél elérését moz-
dítsa elő. 

14. A tanulók kérdései és problémái i ránt 
megértést tanúsítson. 

15. A tanítás menete legyen fordulatos és 
ne monoton. 

16. Ideális az a tanmenet, amelyet a tanu-
lók segítségével alakít ki a tanító. 

17. Minden tanóra éber, figyelmes, aktív 
gondolkozásra késztesse a tanulót. 

18. A gyermek ereje és törekvése úgy irá-
nyítandó, hogy önbizalmat ébresszen benne. 

19. Minden tan tárgy olymódon tanítandó, 
hogy a gyakorlatban minél jobban alkalmaz-
ható legyen. 

20. Lassan haladó tanulókat a tanév elején 
kell ösztönözni az osztállyal való együttha-
ladásra. 

21. A kérdezésnél nagy gond fordítandó 
árra, hogy 

a) a kérdés világos legyen, 
b) a tanuló szellemi képességeit ne ha-

ladja túl, 
c) a tanulót gondolkozásra késztesse. 

22. A tanítás vezérfonala mindenki előtt vi-
lágos legyen. 

23. Az „Ész" a tanításnál nem pótolható. 
24. Végül emlékezz arra, hogy tanításod mi-

lyenségétől fiigg, hogyan tudják m a j d tanít-
ványaid megállni helyüket a gyakorlat i élet-
ben. 
(Education Boston, 1941. március.) 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Bajza József: „A horvát kérdési" (Váloga-
tott tanulmányok.) Sajtó alá rendezte és a be-
vezető tanulmányt ír ta: Tóth László egyet. ny. 
r. tanár. (A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda ki-
adása.) 

Bajza József, a pár éve elhunyt kiváló egye-
temi tanár horvát és délszláv tárgyú hírlapi 
cikkeinek és tanulmányainak egy részét tartal-
mazza ez a most kiadott ötszázoldalas kötet. 
Összeállításánál egyrészt az a szempont vezette 
a kiadót, hogy a kötet hű képet adjon Bajza 
politikai és hírlapírói tevékenységéről, kritikusi 
és tudományos munkásságáról, másrészt pedig 
úgy világítva meg a horvát-magyar viszony-
nak 1913 és 1937 közötti alakulását, ahogyan 
azt egy kortárs látta. 
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Bajza József már mint fiatal tudós éles 
szemmel látta a magyar-horvát történeti kap-
csolatok egész jelentőséget. De megdöbbenve 
látta azt is, hogy a magyar közvélemény, bele-
értve a politikai tényezőket is, mennyire nem 
ismeri a horvát népet, annak múl t já t és jelenét, 
politikai törekvéseit, irodalmát és népi éltékét. 
Bajza éles kritika látása — támogatva egyik 
horvát tudósbarátjának tárgyilagos tájékozta-
tásával — gyorsan felismerte azokat a veszé-
lyeket, amelyeket a horvát kérdés állandó vál-
sága, a délszláv politikai egység folyton erő-
södő és külső hatalmak által is pártfcgolt vágya 
az egész Monarchiára, elsősorban Magyar-
országra, a magyar nemzetre jelentett. Látta, 
hogy a tagnak talán leglényegesebb oka a 
magyar közvéleménynek csaknem teljes tájé-
kozatlansága. Megismertetni a magyarsággal a 
horvát népet, annak múlt já t és jelenét, vágyait 
és reményeit: ettől remélte Bajza József, hogy 
a két nagymnltú, rokonsorsú nép ismét egy-
másra talál Közép-Európa sorsdöntő óráiban. 

Széles alapokra épített felkészültséggel in-
dult el a cél felé. Megtanulta a horvát nyelvet, 
elmélyedt a horvát történelem és irodalom ta-
nulmányozásában. vizsgálta a délszláv népek 
tengerében a sajátos horvát népisóget, sok-
oldalú tudományos módszerességgel, kri t ikával 
tanulmányozta a horvát multat és jelent. Hogy 
feladatának töké'etesen megfelelhessen, közvet-
len kapcsolntot keresett a horvát politikai,iro-
dalmi és tudományos élet vezető személyeivel 
is. Publicisztikai munkáját 1913-ban kezdte meg 
s már legelső cikkeinek egyikében megállapí-
totta. hogy .,talán csak pár éves horvát-szerb 
koalíciós uralom kell és lent a Dráva alatt a 
mi hibánkból elbukik egy nemzet és harsogva 
száll az égbe Zágráb utcáin Petár király him-
nusza". 

Több mint két évtized telt el a monarchia 
összeomlása ós Jugoszlávia büszke, de töré-
keny épületének megteremtése óta s Bajza Jó-
zsef mégsem csüggedt el mély meggyőződés-
sel, valósággal a tudás fanatizmusával hirdetni, 
hogy mindez pusztulásra van ítélve s a ma-
gyarságnak hivatása van e kérdések újjáren-
dezésében. 

Bajza József háromévtizedes tudományos, 
politikai és írói munkája a magyar-horvát 
megértésért nem já r t a könnyű siker és a gyor-
san szerzett babér diadalával. Életében csak 
kevesen vettek tudomást arról az önzetlenül 
vállalt, fáradhatat lan munkáról, amelyet ha-
zájának és második hazájának, Horvátország-
nak javáért végzett. Vajúdó századunkban tn-
lajdonképen egy ú j nemzetfogalom mogterem-
tésén fáradozott, annak a korszerű politikai 
nemzetfogalomnak felépítésén, amely alkalmas 
arra, hogy ma is egységbe foglalja a magyar 
szentkorona népeit és nemzeteit. 

Benedek Elek: Nagyapóéknál. Egy pesti 
kis diák nyári vakációjáról szól ez a könyv 
m napló alakjában íródott. A pesti kis diák 
valószínűleg a halhatatlan mesemondó kis fia. 
Háromszékben, a gyémáníormú havasok alján 

húzódik meg Bacon, a kis székely falu, 
Benedek Elek szülőfaluja. Ott élt nagyapó és 
nagyanyó, a két szelíd, egyszerű, fénylőlelkű, 
nemesen-magasztos öreg, akik Benedek Eleket 
„édes f iam'-nak neveztek. Galambbúgos, c ifra 
kapu, illatos, fodormentás rét, fenyőszagú„ 
mély rengeteg, festői váromladék csillan meg 
lelki szemünk előtt, amikor a regényt olvas-
suk. Megismerjük Bacon környékét, a to r ja i 
büdösbarlangot, az almási cseppkőbarlangot, 
Réka királyné erdejét, a székelyudvarhelyi 
kollégium életét s a Bálványos-várat, amelyet 
tündérek építettek valaha. Mélyzengósű hún 
mondák, bűbájos tündérmesék dúdolnak fel 
bennünk, mint a muzsikaszó. S megismerjük a 
talpraesett gondolkozású székely népet, az ön-
tudatos és gőgös székely legényt, aki így kö-
szöni meg a borravalót: 

— Hát köszönöm, ámbár megszolgáltam. 
Csupa jóság, fény és szeretet ez a könyv,. 

A gyermek megtanul ja belőle szeretni a szé-
kely népet, a falut, az állatokat, a hegyeket és 
a zúgósodrú folyókat. S ráébred arra, hogy 
ennek a nemzetnek minden fia édes testvér,, 
akár tanult valaki, akár nem, hisz közös a tő, 
a gyökér, amelyből sar jadtunk. Szív dobog a 
könyvben. Benedek Eleknek ezt a gyönyörű 
munkájá t bátran oda lehetne állítani Admondé 
de Amicis halhatatlan if júsági műve, a „Szív" 
mellé. 

A könyv minden mondata tőrőlmetszett*. 
ízes, zamatos. A népmesék töretlen, bűbájos, 
lágymuzsikájú nyelve ez, a Székelyföld öreg 
mesemondói beszélhetnek ebben a csodaszép 
nyelven a téli fonókákban. 

Mühlbeck Károly rajzai, mint mindig, a-
könyvben is nemesek, művésziek. ö. I. 

Marton Lili: Bambó. Fiatal erdélyi írónő 
első könyve ez a remek állatregény. Nyolc-
tízéves gyermekeknek szól a könyv. „Bambó",. 
a kis bébielefánt elevenedik elénk a könyv 
holt betűin keresztül. Csuszinak, a kis ra-
vasz kígyónak a gonoszsága folytán kerül a 
jószívű, okos bébielefánt a fehér emberek fog* 
ságába. Sok-sok kalandot él át Bambó, Olaszor-
szágban megkedvelteti magát a lelkes olaszok-
kal, Budapesten pedig az állatkertben összeta-
lálkozik az édesapjával, az öreg, eszes, nagy 
Banibóval. Az öreg Bambó, mielőtt fogságba 
került volna, az af r ika i őserdők legderekabb 
elefánt ja volt. Híres cirkuszelefánt, „nagy mű-
vész" lesz a két Bambó, míg végül, szintén 
Csuszi fondorlatai folytán ki tárul a szabadu 
lás ú t j a a két, sok kalandot átélt elefánt előtt 
s boldogan zúgja feléjük az arany szabadság 
felemelő énekét az afr ikai őserdő. 

Meleg szív és csilingelő bá j sugárzik a 
könyvből s a vonzó, csupa-hangulat kis re-
gény minden betűjét izzó érdeklődéssel olvassa 
a gyermek. A fiatal írónő valóban pompás kis 
regénnyel ajándékozta meg a gyermekirodal-
mat. 

A könyvet nemes Török János szép ra jzai 
díszítik. Ö. I. 
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P. Ábrahám Ernő: Mesekert. 
Tartalmi és formai színvonalat jelentenek 

minden esztendőben az Athenaeum karácsonyi 
if júsági kiadványai. A gyermeklélek ismerete, 
nevelői felelősségérzet és művészi ízlés válo-
gatta össze idén is a pompás köteteket. 

P. Ábrahám Ernő, annyi népszerű gyermek-
könyv írója, vers- és meseterméscnek legjavát 
gyűjtötte össze á kicsinyek számára a Mesekert-
ben. Pósa Lajos óta alig van író, aki ilyen 
etengő-bongó játszi versikékkel, népi erejű me-
sékkel kedveskedne a kicsinyeknek. 

A Tapiifüles nebulók, Eszem iszom Jancsi, 
' A kis kusza varjú és a Békaiskola lapjait 

Györfi György rajzai és színes képei díszítik a 
színre éhes apróságok nagy gyönyörűségére. 

Berde Mária: Az árva királyfi. Idestova fél-
száz esztendeje, hogy a marosvásárhelyi Ke-
mény Zsigmond Irodalmi Társaság megbízásá-
ból több gyűj tő összeszedte a népmeséket Ud-
varhely és Marosszékben, s a Kisküküllő felső 
folyásának mentében. Sokáig vártak a havasi 
virágok, hogy az egész magyarság gyermekei 
gyönyörködjenek bennük. 

A román mogszállás alatt az Irodalmi Tár-
saság előkereste a kiadatlanul heverő népmese-
kincset s pár filléres kis füzetekben terjesz-
tette. A falvakban kézről-kézre jár tak a füze-
tek s lapjaik elrongyolódtak a sok olvadó for-
gatagában. Hírük-poruk sincs már a köny-
vecskéknek, mint ahogy a föld elnyeli szomjú-
ságában az éltető harmatot. 

S most itt vannak, szép ú j ruhát öltve; Berde 
Mária, a nagynevű erdélyi írónő állította ösz-
sze ezt a pompás székely népmesegyüjteményt, 
amelyet Fáy Dezső művészi ra jzai díszítenek. 
Minden rendű-rangú kis magyarnak gyönyörű-
ségére lesz Az árva királyfi, Fótonfót király, 
Seprűkötő Jakab, János, a pakulár, Árva Gyuri 
és A szegény ember vásárjának története. 

A szokatlan szavak és szófűzések magyará-
zata egészíti ki a gyűjteményt. 

A szép, ízléses kiállítású könyv szintén az 
Athenaeum if júsági könyveinek sorozatában 
jelent meg 1941 karácsonyára. 

Tanulók Naptára 1942. évre. Szerkesztették: 
Baloghné Hajós Teréz és Simon Lajos. Igen 
ügyes és hasznos kis naptár, melyet a tanulók 
szívesen és haszonnal forgathatnak. Első olda-
lán órarendet találunk, amit a tanuló nevének, 
lakásának és jelmondatának feljegyzésére szánt 
hely követ, majd egy oldalt feljegyzésekre, két 
oldalt pedig osztályozó naplóra kap a tanuló. 
A naptári rész között ügyesen elhelyezve, Ge-
deon Jernétől, Palkovits Jolántól, Joós Ferenc-
től, Mádiné Vass Rózától, Kovács Ferenctől, E. 
Lázár F.-től, Hontvári Szabó Lajostól, Bitter-
inanné Áts Evelintől és Takács Józseftől talá-
lunk kedves, gyermekszívet' nemesítő verseket. 
Az irodalmi részt sikabonyi Angyal Katónak 
a „Magyar a Magyarral" című megkapó verse 
vezeti be. Simon Lajos „A mérnök úr", Dem-
jénné Zsiga Irén pedig „Juliska karácsonyfája" 
címen közöl kedves elbeszélést, amit Móra 

László „Arad" című lelketnemesítő, reményt 
keltő költeménye követ. Ezeken kívül még több 
elbeszélést, költeményt és ismeretterjesztő ol 
vasruányt találunk a kedves kis naptálban. 

Tóth Nándor: Üj vetés, ú j aratás. Tanítási 
minták, vázlatok, tervezetek, a népiskola I— 
VIII. osztálya anyagából. Az előszót í r ta : Hal 
mos Andor ny. tanügyi főtanácsos. (A Magyar 
Ünnep kiadása, Szeged.) 

Ennek az értékes útmutatásokat tartalmazó 
könyvnek több munkatársa van. A bevezetőt 
Tóth Nándor írta. A beszéd- és értelemgyakor 
latok tanításait, vázlatait özv. Damjanovitsné 
Herma n Anna állította össze. A fogalmazásbót 
Gimes József állított össze egy értékes csopor 
tot. A nyelvi ismeretekkel Földes László fog 
lalkozik. A számolás és mérésből Tóth Nándor 
állított össze egy csokorra való vázlatot, terve 
zetet. A történelemből és polgári kötelességek 
bői, jogokból Déri Gyula gyűjtöt te össze az 
anyagot. Bárd Flórián a gazdaságtanból nyújt 
vázlatokat, tervezeteket. Gimesi József pedig az 
énekből és testnevelésből nyúj t értékes példá 
kat. A gondolatokat ébresztő könyvet haszon 
nal forgathatják kartársaink. 

A kultúrsarok gondjai . í r t a ; dr. Soproni 
Elek. A Magyar Társaság kiadása. 1940. 277 o. 

Vaskos kötetben t á r j a elénk dr. Soproni 
Elek az ország egyik nyugati kultúrbástyája. 
Sopron vármegye alapos helyszínrajzát. A 
tudományos falukutatás hatalmas fegyver-
tárával, a színábrázoló térképezés, graf ikus 
ábrázolások, statisztikai egybevetések tömegé-
vel szinte plasztikusan ábrázolja a vármegye 
földrajzi, néprajzi, kulturális és főképen szo 
ciális viszonyait. Ma, amikor sokat (bár még 
mindig nem eleget) foglalkozunk országos ba-
jainkkal és mindjobban törekedünk a koloniá-
lis problémák megoldására, egy-egy ilyen ala 
pos helyszínrajz, az ilyen politikamentes ta-
nulmány már megjelenésével is sokat lendít 
az ügyön. Ismerni kell bajainkat , hogy segít-
hessünk ra j tuk . Ki gondolná például, hogy a 
módosnak és elégedettnek tar tot t Sopron 
megye egyes vidékein kevés az ivóvíz és nem 
kielégítők az egészségügyi viszonyok, vagy 
hogy az élveszületések számában hiányok mu 
tatkoznak? Ez a könyv út talan utakon j á r any-
nyiban, hogy első kísérlet egy vármegye mo 
nográf iá jának tökéletes szemléltetésére; hisz-
szük, hogy ez az objektív szemlélet, melyet a 
népi értékeink megbecsülésének melege hevít, 
jelentős lépés országos szociográfiai vonatko-
zásban, mert továbbfejlesztett egy módszert, 
mellyel majd alaposan megismerhetjük és a 
gyorsabb, jobb fejlődés ú t j á r a segíthetjük a 
mai magyar életet. 

Figyeljetek gyerekek! Doktor bácsi mesél! 
Egészségügyi tanulságú újszerű vidám mese-
könyv. 6—14 éves gyermekek részére. — Egész 
ségügyi mesekönyv! Ez valóban teljesen ú j 
és egyedülálló! Két orvos, a gyermekek dok-
tor bácsijai mesélnek el e műben a mese köny-
ffyed, vidám, szórakoztató hangján mindent, 
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amit csak a gyermeknek a tisztaságról, a he* 
lyes testápolásról, az egészséges fogazat rend-
kívüli fontossága és ápolásáról, a szervezet és 
egyes részeinek — a szív, gyomor, tüdő stb. — 
működéséről, a helyes táplálkozásról, a fr iss 
levegő és napfény, a sportok fontossága és 
egészségügyi szerepéről tudnia kell. De érde-
kesebbnél érdekesebb történetek ú t ján a testi 
épséget naponta fenyegető legkülönfélébb ve-
szedelmektől — az utcai közlekedés, a tűz, a 
víz, a mértéktelen evés, a különféle vágószer-
számok veszélyeitől is óvják. E mű megjelente 
rendhívül időszerű volt és nagy hiányt pótol 
az i f jú ság irodalmában, hiszen a munkában 
és az élet gondjaiban elfáradt szülők képtele-
nek a gyermeket e tudnivalókra naponta ok-
tatni, figyelmeztetni, rászoktatni. E mese-
könyv felmenti és megszabadítja a szülőket e 
kötelességüktől, mert e vidám, üdítő, élvezetes 
mesék tanításai elmoshatatlanul vésődnek a 
gyermeki agyba. 173 ábra teszi még szórakoz-
tatóbbá a mű vidám tartalmát, úgyhogy a 
gyermek szórakozva, anélkül, hogy észrevenné, 
sa já t í t j a el a számára nélkülözhetetlen és 
nagyfontosságú egészségügyi ismereteket. 
A szülők részére is megoldást nyert a legmeg-
felelőbb és legérdemesebb karácsonyi ajándék 
problémája, — mert e műnek valóban ott kell 
lennie minden gyermek karácsonyfája alatt. 
A hatalmas szép munkát dr. Losonczy Ernő és 
dr. Gerlóczy Pá l ír ták és sok szeretettel és 
hozzáértéssel. Az ízléses gyönyörű kiállítást 
Nóvák Rudolf és Társa könyvkiadóvállalat ál-
dozatkészségét dicséri. Ára csak 8'80 pengő. 
Minden könyvkereskedésben kapható. 

Megjelent a Gyümölcstermelők Naptára 
az 1942. évre, az Északpestmegyei Gyümölcster-
melők Egyesülete kiadásában. A naptár 128 ol-
dalon foglalkozik a gyümölcstermelőket leg-
közelebbről érintő kérdésekkel: növényvéde-
lemmel, faápolással, szőlő- és borkezeléssel, 
magtermesztéssel, gyümölcsfeldolgozás és érté-
kesítéssel stb. A havi teendők leírása kiterjesz-
kedik a dísz- és konyhakert egész évi mun-
káira is. A képekkel illusztrált naptár ára 
120 pengő. Postai szállítás esetén portó 12 fil-
lér. Beszerezhető az Egyesületben: Budapest, 
V., Mária Valéria-u. 12. (Tel. 386—654. Postatak. 
csekkszám: 18.975) és minden nagyobb magke-
reskedésben. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Hugó Ivoop: über die Lehrbarkeit der Tu-
gend. Untersuchungen zum platonischen und 
nachplatonischen Problem des Lehrers und 
Lernens. (Tanítható-e az erény?) Würzburg, 
1940. 89 lap. 

Koop professzornak vizsgálódásai ez érde-
kes című könyvében arra irányulnak, hogy fele-
letet adjanak a r ra a kérdésre, hogy a tanítás-
nak és tanulásnak antik elmélete miként ke-

rül t át a szentatyák filozófiájába s miképen 
alakult tovább benne. A patrisztikával, vagyis 
az egyházatyák irataival való foglalkozásnál 
mindinkább előtérbe léptek az i f jú , majd ké-
sőbb férf iúvá érlelődött Szent Ágostonnak 
kapcsolatai a klasszikus filozófiával s ez ve-
zetett a fönti problémának kiilön kialakulá-
sára, mert adalékul szolgált a nyugat i szellem 
történetben sorsszerűvé vált jelenséghez, me-
lyet az antik szellemnek, a f iatal keresztény 
világ által való elfogadásaként szoktunk meg-
jelölni. E tárgy kidolgozásához szükséges volt 
azonban a tanítás és tanulás plátói problema-
t ikájának vizsgálata. Hogy a tanítás és tanu-
lás antik elméletének átvitelét és átalakulását 
Szent Ágostonnál megérthessük, mindenekelőtt 
magának az antik szellemnek megvilágítása 
vált szükségessé. Ezt a munkát k ívánja elvé-
gezni Koopnak szóban forgó műve, vagyis 
tulajdonképeni feladatán, a tanítás és tanulás 
platóni filozófiai alapvetésének vizsgálatán 
túl, kuta t ja , hogy veszi át és a lakí t ja tovább 
Aristoteles, miként támadta már Plató életé-
ben a cinikus Antisthenes s hogyan ment ve-
szendőbe az epikuri és stoikus filozófiában és 
a peripatetikus Themistiosnál. Végül a pla-
toni-aristotelesi szempontok alapján elemzi 
Sextus Empiricus szkeptikus ál láspontját a ta-
nítás és tanulás kérdésével szemben. Művében 
ily módon igen érdekesen vi lágí t ja meg e pe 
dagógi»i szempontból is nevezetes kérdést úgy 
pozitív, mint negatív oldalról. Nehéz, de élve-
zetes olvasmány. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Szepsiben. A szepsi iskolafel-
ügyelői körzet tanítósága f. évi december 9 én Szepsiben 
jól sikerü'.t pedagógiai szemináriumot tar tot t , melyen a 
körzet csaknem valamennyi tanítóján kívül megjelentek 
dr. Tomcsányi Boldizsár tanügyi tanácsos, a tankerületi 
királyi főigazgatóság kép\ iselotében, továbbá dr. Kiéri 
János kir. tanfelügyelő, Komoroiitz Béla várra, népműve-
lési titkár; mint vendégek Stumpf György szentszéki ta 
nácsos, helybeli róm. kat. plébános, Szabados János 
szesztai gör. kat. lelkész, Napy Imre szepsi h. ref. lelkész, 
Papp-Szász József tb. főszolgabíró, Hiditgi Nándor polg 
iskolai igazgató és Ruszkay Lajos m. kir. zászlós, a já 
rási katonai parancsnok helyettese. A szemináriumot s 
Magyar Hitvallás elmondása után dr. Kiéri János kir. 
tanfelügyelő meleghangú beszéddel nyitotta meg, melyben 
hangsúlyozta, hogy mint egykori tanító, úgy érzi: testvé-
rek közé jött. A tanítótestvéreknek, mint legközvetlenebb 
munkatársainak ügyes bajos dolgát mindenkor megértő 
szeretettel kívánja felkarolni s hiszi, hogy a magyar taní-
tóság törhetetlen akarattal és kitartással vállalja a nem 
zetnevelés, a magyar leiekformálás ma oly igen fontos 
munkáját. A kir. tanfelügyelő szavaira dr. Tomcsányi 
Boldizsár tanügyi tanácsos magas szárnyalású beszédben 
kifejtette, hogy a tanítóság kultúrmunkája ma nemcsak 
az iskolában, de azonkívül is rendkívül fontos. A taníté 
él a legközvetlenebb kapcsolatban a néppel, így a tanító 
ság kötelessége a nép széles rétegeinek megnyugtatása, ál 
dozatkész hazaszeretetre való ne\elése, az egyéni érdekek 
nek a köz ja\ára való felajánlás gondolatának széles kör-
ben való hirdetése. Hiszi és reméli, hogy a tanítói rm«J 
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ezt a nagyfontosságú kötelességét felismeri s annak min-
den vonatozásban eleget tesz. Szepesi Gyula körz. iskola-
felügyelő ismertette az úf Tanterv és Útmutatásokat. 
A gyakorlati tanítást Tóth Kálmán szepsi ig. tonító vé-
gezte nagy ügyességgel és hozzáértéssel. A tanítás hiva-
talos bírá.ója Sümigi István szepsi áll. tanító volt. A le-
vont tanulságokat még értékesebbekké tették a Quilcker 
Klára, llalogh JJezsö, Adonyi Jenii és Szepesi Gyula 
hozzászólásai, végül dr. Tomcsányi Boldizsár és dr. Kiéri 
János összelogla.ó észrevételei, A népmüvelés időszerű fel-
adatköréről tar to t t ügyes áttekintő ismertetést Komoro-
vitz Béla \árm. népművelési titkár kiemelvén, hogy az is-
ko.ánkivüli népmüvelésnek talán sohasem volt aküora fon-
tossága, ldekiormáió hatása, mint ma. Végűi Ktrényi 
Sánüor szepsi áJ. tanító széles körültekintéssel és alapos 

• felkészültséggel ismertette az 1940. évi XX. t.-c. végre-
hajtási utasítását. A megjelentek lelkes ünneplésben ré-
szesítették báíky Lajos siesztai ref. tanítót, akit a ma-
gyar tanításában síért kivá.ó ereünienyeiert a Juiian 
Egyesület dicsérő elismerésben részesített s az erről szóló 
oklevelet, ez alkalommal kézbesítette számára dr. Kiéri 
János kii. tan.emgyeio. A tanítóság szakmabeli képzését, 
ismereteinek mélyítését szolgaió nagysikerű pedagógiai 
szeminárium a iiimnusz eiének.ésévei záródott be. 

Pedagógiai szeminárium Szegeden. December hó 20-án, 
Szegetlen, az újszegedi kultumazoan tartották a csanád-
egyliazmegyei róni. kat. népiskolai tanítók reszére az oszi 
pedagógiai szemináriumot. A szemináriumon megjelent 
dr. inon Glatlitlaer Gyula megyéspüspök, haskó Sándor 
püspöki heiynok, tíyöngyóssy iviária Piroska a Miasszo-
nyunkról nevezett szegeny iskolanővérek tartományi fő-
nöknője, dr. Nagy Sándor Szeged szab. kir. város és 
Csongrád vármegye kir. tanfelügyelője, Nacsa Mária 
Adaiberta a tanítónőképző intézet igazgatónője, Straub 
Ferenc tanítóképző-intézeti c. igazgató, az egyházmegyei 
róm. kat. népiskolák összes szerzetes és világi tanerői, a 
tanító- és tanítónőképző intézet V. éves növendékei, to-
vábbá számos tanügyi barát és érdeklődő. A szeminá-
riumot a nemzeti és pápai zászlókkal díszített díszterem-
ben dr. Btcker Vendel egyházmegyei főtanfelügyelő, tan-
ügyi főtanácsos nyitotta meg. Megnyitó beszédében a vi-
lág mai arculatát vázolta. A bevezetőbeszéd után dr. 
móri Glattfeldcr Gyula megyés püspök emelkedett szó-
lásra. Kifejtette, hogy az igazi tanítói lélek az nevelői 
lélek. A nevelőt pedig hivatásában a szeretet vezérelje. 
Oly időket élünk, amikor a nemzetek fegyveres összecsa-
pása nyomán népek pusztulnak el. Ebben az időben van 
nagy elhivatottsága a néptanítónak. Minden tévtantól 
mentesen, munkájukat hivatásuknak megfelelően, elfogult-
ság nélkül, Istenbe vetett hittel, szenvedélymentesen kell 
hogy végezzek a néptanítók. Meg kell érteniök a nehéz 
idők hívó szavát és a gyermekeket, felnőtteket kitartás-
sal vezetni, nevelni, irányítani egy tartalmasabb, boldo-
gabb eljövendőre. Záró szavaiban leszögezte, hogyha a 
néptanítók küldetésszerűen hivatásból végzik a munkáju-
kat, akkor Isten áldása kíséri a munkálkodásukat. A 
nagyhatású beszédet meghatottan fogadták a jelenlevők. 
Ezután f-'zeged-somogyitelepi zárdaiskola főnöknője tar-
tot t értekezést a történelem tanításáról. Az élvezetes, 
szakszerű előadásnak különös értéket adott az, hogy a 
főnöknő a román megszállás alatti élményeit, — melyeket 
a megszállás ideje alatt a történelemtanítással kapcsola-
tosan szerzett — feltárta és ezzel képet nyújtott az er-
délyi magyar gyermekek neveléséről. Ezt követően Lap-
ping Mária Vera szeged-alsóvárosi róm. kat. népiskola 
szerzetes tanítónője a népiskola VIII. osztályában ta r to t t 
történelemből gyakorlati tanítást. „A legnagyobb ma-
gyar alkotásai és hatása a nemzet fejlődésére" címmel. A 
Széchenyi emlékezetének szentelt jól sikerült tanítást meg-
beszélés követte. A tanításhoz többen hozzászóltak. Szé-
kely Nándor igazgató tanító szakszerű elrendezésben is-
mertette az állami új Tanterv és Útmutatást. Az állami 

új Tanterv és Útmutatással kapcsolatosan felmerült kér-
désekre dr. Nagy Sándor kir. tanfelügyelő és Majzik Sán-
dor egyházmegyei iskolafelügyeló adott útmutatást. 

Pedagógiai szeminárium Balassagyarmaton. A balassa-
gyarmati járás déli iskolakörzete és a nagycsaloinjai is-
kolakörzet 1941. évi december hó 15-én Balassagyarma-
ton, pedagógiai szemináriumot tartott . Ez alkalommal 
üdvözölhette először a két körzet tanítósága igen szere-
tet t régi vezetőjét, hányi József kir. tanle.ügyelőt, aki 
mint Abauj-Torna vármegye vezető kir tanlelügyelője, 
Kassán teljesített átszervező munka után, ismét vissza-
tért iNógrad váimegye tanítói karának élére. 

A kölcsönös üdvözlés szíves szavai után az elnöklő 
vezető királyi tanfelügyelő megnyitó beszédében köszön-
tötte a vendégek sorai között helyet foglaló dr. Mátéffy 
Viktor érsekvadkerti prépost-p.ébános kormányfőtanácsost, 
Kardos Gyula ev. főesperes kormányfőtanácsost, a papság 
többi képviselőjét és a megjelent honvéd tiszteket. 

Azután Theiner László körz. felügyelő tar tot ta meg 
„Nevelés az új Tanterv szellemében" című előadását. Pa-
pócsi Ferenc érsekvadkerti róm. kat. tanító „Légköri le-
csapódások és ezek fontossága a gazdálkodás szempontjá-
ból" címen tanítást mutatott be a népiskola Vli. osztá-
lyában. Hivatalos bírálatként Németh László csitái i közs. 
tanító tar tot ta meg „A természeti ismeretek tanításának 
módszere az elhangzott tanítás bírálata keretében" című 
előadását. Ilaiasy László körz. felügyelő „Módszeres el-
járások megvilágítása az új Tanterv szellemében" címen 
adott elő. Végül Hajnár Vilmos csábi róm. kat. kántor-
tanító tüzetesen ismertette a gazdasági gyakorló é\et és 
felhasználásának módját. Az értekezletet bezáró beszédé-
ben hangoztatta a vezető kir. tanfelügyelő, hogy az új 
Tanterv lelkiismeretes végrehajtása a tanítói munka érté-
két igen magasra emeli és a tanítói rend fokozottabb 
megbecsülését vonja maga után. 

A szombathelyi járás I. körzetének tanítósága decem-
ber 10-én Szombathelyen Posoni Szint-Martoui Géza tan-
ügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő elnökletével pedagógiai 
szemináriumi értekezletet tartott. Az értekezleten jelen 
voltak Kiss Lajos dr. prelátus kanonok, egyházmegyei fő-
tanfelügyeiő, í tkete István dr. városi tanácsnok, Oza 
Gyula tb. kanonok, a körzet plébánosai és a teljes szám-
ban összegyűjtött tanítóság. A magyar Hiszekegy elének-
lése után Posoiti Sztnt-Alartoni Géza kir. tanfelügyelő 
üdvözölve a megjelent vendégeket és tanítóságot, nagy 
érdeklődés meüett ismertette az 1941. évi XA. t. cikket 
az isko.ázási kötelezénségről és a nyolcosztályos népis-
koláról szóló rendeleteket. Pungor Istcán vépi róm. kat. 
tanító: „Az állampolgári kötelességek és jogok ismer-
tetése az új Tanterv szerint" címen tar to t t értekezést. 
Ennek az értekezésnek gyakorlati alkalmazását mutat ta 
be Kiss Ferenc szombathelyi községi tanító tanításával 
a VIII. osztályban, ame»ynek tárgya a honvédelem, a leg-
szentebb állampoigári kötelesség, a levente, a had- éa hon-
védelmi kötelezettség, a 18 éves ifjú jelentkezési köteles-
sége volt. A mintatanításhoz Finta Sándor c. igazgató 
szólt hozzá és tolmácsolta a megjelentek elismerését. 
Posoni Szcnt-Martoni Géza kir. tantelügyelő mindkettő-
nek a szépen felépített előadásért és mintatanitásért a 
maga és a tanítóság nevében is köszönetet mondott. A 
szép tanításnak mintegy kiegészítését jelentette Nurday 
Vince főhadnagynak előadása, ameiyet a levente-intézmény 
köréből a nevelés alapelveiről tartott . Finta Sándor kör-
zeti iskolafelügyelő a Tanterv és Útmutatások harmadik 
kötetét ismertette. A záróbeszédben Posoni Szent-Alartoni 
Géza tanügyi tanácsos, kir. taníelügyelő sok tanügyi kér-
désben adott értékes útmutatásokat. 

Pedagógiai szeminárium Negyeden. A Nyitra-Po-
zsony k. e. e. vármegye VI. számú zsigárdi tanügyi kör-
zete 1941. november 21-én tar tot ta pedagógiai szeminá-
riumát Negyeden, dr. Takács Gyula kir. tanfelügyelő 
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elnökletével. A kir. tanfelügyelő megnyitó szavaiban tör-
ténelmi háttérbe állította be a most folyó nevelést és ta-
nítást, majd a megnyitó után Györffy Lajos negyedi ref. 
igazgató tanító, mint házigazda, meleg szeretettel kö-
szöntötte a kir. tanfelügyelőt, majd Kristóf Á. József 
tanf esperes-plébános az esztergomi egyházmegyei fő-
tanfelügyelő köszönetét és üdvözletét tolmácsol'a, azután 
következett Takács Gyula dr. kir. tanfelügyelő előadása, 
melynek során a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr 26.000/1941. V. K. M. számú rendeletéhez merő-
kéit Népiskolai Utasítást ismertette. A nagy gonddal fel-
épített értékes előadásban a fogalmak tisztázá=ával ós a 
problémák megvilágításával, megoldásával mutat ta be az 
új Népiskolai Utasítást, majd a felmerült problémákra 
adott felvilágosítást a tanfelügyelő. 

A. tárgysorozat második számaként hány Ferenc ref. 
ig.-tanító, körzeti iskolafelügyelő az új Tanterv és Út-
mutatásokat ismertette. Tantárgvról tantárgyra, kötet-
ről-kötetre holadva, párhuzamot vonva a régi és új Tan-
terv és Útmutatás között. 

A pedagógiai szeminárium utolsó számaként Foss La-
josné, Szádovszky Kornélia peredi róm. kat. tanítónő tar-
tot ta meg előadását: „A VII—VIII. osztályosok és gya-
korló évesek mezőgazdasági irányú oktatásának pro-
blémái" címen. Az előadó rendkívül érdeklődés mellett 
adott számot, a nyári, székesfehérvári tanfolyamon hal-
lottakról. A hozzászólások és felvilágosítások u.án a kir. 
tanfelügyelő Isten áldását kérte a hallottak nyomán gyü-
mölcsöző munkára és a gyűlést bezárta. 

Pedagógiai szeminárium Komárom vármegyében. No-
vember és december hónapokban Komárom vármegyében 
megtartották az őszi pedagógiai szemináriumokat. Össze-
sen 15 szeminárium volt, mégpedig Kurtakeszin, Naszva-
don, Somorján, Nemesabonyban, Dunaszerdahelyen, Nagy-
megyeren, Csallóközaranyoson, Ógya'.lán, Gútán, Felsőgal-
!án, Tatán, Tarjánban, Dé'-Komáromban, Ácson és Észak-
Komáromban. 

A pedagógiai szemináriumok tárgysorozatát vitéz Szabó 
István tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő egységesen állí-
totta össze. A szemináriumok célja ugyanis az 58.118/1941. 
VKM. számú rendeletnek megfelelően az új népiskolai tör-
vény és az új Tanterv és Útmutatások ismertetése volt. 
Ehhez képest az új Tantervet minden szemináriumon egy-
t-gy körzeti iskolafe!ügyelő ismertette, az új népiskolai tör-
vényt, illetve annak végrehajtási utasítását pedig a kir. 
tanfelügyelői hivatal egyik tagja. Ezenkívül egy-egy ta-
nító minden szemináriumon beszámolt a nyári mezőgazda-
sági, illetve ipari és kereskedelmi irányú tanítói tanfolya-
mon hallottakról. Előadást tartottak ilyenformán a sze-
mináriumokon Teleky Miklós, vitéz Eódy János, Hantos 
Ádám, Horváth Béla, Wánkay László, Bohzek Jenő, Szelle 
Géza, Nagy István, Halmos Kálmán, Wiesenbacher Jó-
zsef, Adorján István, Jenty Gyula, Vincze Imre, Harmat 
Rezső körzeti iskolafelügyelők, továbbá a kir. tanfelügye-
lői hivatal részéről Kónya József és dr. Jámbor László 
tanügyi s.-fogalmazók. dr. Koiács József tanügyi fogal-
mazógyakornok és vitéz Móró János berendelt állami ta-
nító, végül a tanítóság köréből Gyárfás Mária, Hammer 
Jenő, Picovárcsi József, Böttger Gyula, |Dezső Kálmán, 
Kossuth Emilia, Szilaj Gyula, Lindschtidt Nándor, Kondor 
IJerenc, Kolsis Ernő, Nagyné fíuzsinszky Melinda és Kö-
rösi ödön tanítók. 

Több szemináriumon megjelent a komáromi tankerületi 
kir. főigazgatói hivatal képviseletében dr. Serényi Antal 
tanügyi tanácsos, a népiskolai ügyek szakelőadója, aki ér-
tékes hozzászólásaival nagymértékben járult hozzá a sze-
mináriumi munka eredményességéhez. 

A szemináriumok végeztével a vármegyei szociá'is bi-
zottság megbízottja: Körösi ödön baji róm. kat. iskolai 
tanító a házinyúltenyésztésről és a házicipő készítéséről 
tar tot t élénk és hangulatos előadásokat. Ezek az előadá-
sok igen sok gyakorlati tanáccsal szolgáltak a mai cipő-
hiánv leküzdésére vonatkozóan. 

Végül közöljünk egy kis statisztikát: a 15 szeminá 
riumon 60 előadás és többszáz hozzászólás hangzott el. 
A szemináriumokon 228 község és 52 külterület 180 isko-
lájának tanítói közül mintegy hétszáznyolcvanan vettek 
részt. 

Pedagógiai szeminárium Sepsiszentgyörgyön. A három 
széki népoktatási kerület körzeti iskolafelügyelői részére 
folyó hó 11. és 12-én dr. Tesléry Károly tanügyi tanácsos 
pedagógiai értekez'etet tar tot t , amely hasznos tanácsokat 
adott a körzeti iskolafelügyelőknek. Dr. Bibó Béla kir. 
tanfelügyelő a VIII. osztályos népiskoláról és az iskola 
kötelezettség végrehajtásáról tar to t t ismertető előadást. 
Az értekezleten részt vett: Mátyás Gyula, Pctke Béla, 
Szász Ferenc, Hászmán Pál, Deák Bé'a, I. D'énes Kálmán, 
Dénes László állami, Paál Elek róm. kat., Gazdag Miklós 
unit. hitf. tanítók és Szakács Antal népiskolai előadó. 
A felelősségteljes ellenőrzői munka megindításához nyúj-
tott segítségért az értekezlet résztvevői hálás szívvel 
mondanak köszönetet. 

Zemplénvármegyei pedagógiai szemináriumok. A zem-
p'éni népoktatási kerület 1941. évi őszi pedagógiai szemi 
náriumai november 24—27. napjain folytak le Szerencsen, 
Sátoraljaújhelyen és Királvhelmecen. A pedagógiai szemi-
náriumokat mindenütt a vármegye új kir. tanfelügyelője: 
dr. Hofbauer László vezette nagy hozzáértéssel. A zempléni 
tanítóság most is tanúságot tet t arról, hogy mily nagv 
fontosságot tulajdonít a tanítói továbbképzésnek, az új 
Tanterv és Utasítás minél előbbi teljes elsajátításának. 
Dr. Hofbauer László kir. tanfelügyelő a pedagógiai szemi 
náriumokon ismertette a magvar népoktatásügy fejlődését 
1868-tól napjainkig, ismertette röviden népoktatási törvé-
nyeinket, melyek 1940. évi XX. t.-c.-ben, a nyolcosztályos 
népiskola törvénybeiktatásával érték el igazán nagy nem 
zetneveléfi céljukat. Kiemelte, hogy mily nagyjelentőségű, 
korszakalkotó az új Tanterv és Útmutatás kiadása. 

Dr. Tomc.sányi Boldizsár tanügyi tanácsos képviselte 
a pedagógiai szemináriumokon a kassai tankerületi kir. 
főigazgatói hivatalt. Öt, mint volt tanfelügyelőjét, a vár-
megye tanítósága mindenütt meleg szeretettel köszöntötte. 
Dr. Tomcsávyi Boldizsár tanügvi tanácsos felszóla'ásaiban 
mindenütt felhívta a tanítóság figvelmét a tanítók iskolán-
kívüli munkájának nagy jelentőségére, a lelkek békéjének 
megőrzésére, a belső front megerősítésének fenntartása 
céljából. 

A pedagógiai szeminárium tárgysorozatán a ,.Népisko 
lai Utasítás", az új Tanterv és Útmutatás célkitűzéseinek 
ismertetése, va'amint a felső tagozatban egy-egy gvakor 
lati tanítás szerepelt a természeti, gazdasági és egészségi, 
ismeretek köréből. 

Előadók voltak: titéz Halay János, Bognár György. 
Vajnay Sándor, Karabélyos Ede, Mózner János, Rozson 
day István, Andorkó Béla és Négyessy János körzeti is-
kolafelügyelők. 

Gyakorlati tanítást mutattak be: Kiss András ref., 
Benkö Sándor áll., Leiiczky István gör. kat. és Cziráky 
László róm. kat. ig.-tanítók. 

A pedagógiai szemináriumokon mindenütt résztvettek 
a levente körzetparancsnokok is. Sátoraljaújhelyben magas 
szárnya'ású, igen élvezetes előadásban Hulamastlc Rezső 
m. kir. alezredes mutatott rá a tanítóságnak a levente 
kiképzésbe való bekapcsolódása szükségességére. Király-
hélmecen e címen Dorony István zászlós tar tot t igen ér 
tékes előadást. 

A pedagógiai szemináriumokon a vármegye tanítósága, 
vezetőinek irányításával, most is igen értékes munkát 
végzett, amire a jelenlevő dr. Tomcsányi Boldizsár tan-
ügyi tanácsos felszólalásában és az elnöklő dr. Hofbauer 
László kir. tanfelügyelő záró beszédében is rámutatott 

Pedagógiai szemináriumi ülések Bars és Hont várme-
gyékben. Dr. Hincz Aurél kir. tanfelügyelő Bars és Hont 
vármegyék tanítói részére november és december folyamán 
pedagógiai szemináriumi értekezleteket tar tot t . Az érte 
kézieteken megjelent a tankerületi kir. főigazgató képvist-
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letében dr. Serényi Antal tanügyi tanácsos. Kir. tanfel-
ügyelő elnöki megnyitóiban Széchenyiről, mint népnevelő-
ről, az ú j Tanterv és Útmutatásokról, a nevelés mai fel-
adatairól s a tanítói hivatástudatról emlékezett meg. Dr. 
Serényi Antal tanügyi tanácsos az utóbbi évtizedek kultu-
rális alkotásait méltatta. 

A szemináriuma ülések az alábbi munkarend szerint 
folytak le: 

I. 1941. november hó 27-én Ipolyságon. Az új Tanterv 
és Útmutatások I—II. kötete: Kollároüts László ipoly-
sági róm. kat. tanító. A III—V. kötet ismertetése: Virsik 
Imre ipolynyéki róm. kat. tanító. A Népiskolai Utasítás: 
Juhász István százdi ev. tanító. 

II. 1941. december hó 4-én Szobon. A Tanterv és Út-
mutatások I—II. kötete: Krauscher Ernő nagymarosi áll. 
néiskolai tanító. — A III—V. kötet ismertetése: Róna 
Béla kóspallagi áll. népiskolai igazgató tanító. A Nép-
iskolai Utasítás: Palotay Árpád helembai róm. kat. nép-
iskolai tanító. 

III. 1941. december hó 11-én Verebélyen. A Tanterv és 
Útmutatások I—II. kötete: Nagy Gyula ahai róm. kat. 
népiskolai igazgató-tanító. A III—V. kötet ismertetése: 
Gruber József csiffári róm. kat. igazgató tanító. A Nép-
iskolai Utasítás: Dubotszky Károly barsfüssi áll. nép-
iskolai igazgató-tanító. 

IV. 1941. december hó 13-án Lérán. A Tanterv és Út-
mutatások I—II. kötete: Rácz Lajos nagykálnai ref. 
népiskolai igazgató-tanító. A III—V. kötet ismertetése: 
Dudich Lá-szló körzeti iskolafelügyelő, lekéri róm. kat. 
igazgató tanító. A Népiskolai Utasítás: Stugel Ernő léva-
gényepusztai áll. népiskolai tanító. 

Az egyes értekezleteken a járási leventeparancsnokságok 
kiküldöttei a leventeintézmény nevelési célkitűzéseit ismer-
tették, Dóka Sándor vármegyei népművelési titkár pedig 
a népművelési munkaterv összeállításával s megvalósítá-
sával kapcsolatosan adott részletes utasítást. 

Az egyes előadások után beható megbeszélés tárgyává 
tétettek a felmerült prob émák s ezekkel kapcsolatosan az 
elnöklő kir. tanfelügyelő a szükséges útbaigazításokat 
megadta. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az Ungvári és Ungmegyei Általános Tanító 
Egyesület első ünnepélyes közgyűlése. Az Ung-
vári és Ungmegyei Általános Tanító Egyesület 
első ünnepélyes közgyűlését f. évi december hó 
13-án tartották. 

A gyűlésen megjelentek az egyházi főható-
ságok képviselői: Sztojka Sándor gör. kat. püs-
pök, Szvoboda Ferenc apostoli protonotárius, 
Drozdy Gyula kormánytanácsos, főszerkesztő, 
több előkelőség és a szomszédos megyék tanító-
egyesületeinek a kiküldöttei. 

Az iskolai felsőbb hatóságokat vitéz Ujváry 
Lajos kassai tankerületi főigazgató, dr. Tom-
csányi Boldizsár tanügyi tanácsos és Rácz Pál 
kir. tanfelügyelő képviselték. Megjelentek még 
az ungvári fiú- és leánytanítóképzők igazgatói 
V. osztályos növendékeik kíséretében, a többi 
ungvári középiskolák képviselői, számos érdek-
lődő vendég és helybeli előkelőség. 

Az ősi vármegyeház zsúfolásig megtelt ta-
nácstermében a gyűlés a Hiszekeggyel kezdő-
dött, melyet a helybeli kir. gör. kat. tanító-
képző énekkara énekelt Kosztyu György képez-
dei tanár vezetésével. 

Nánásy Gyula egyesületi elnök megnyitó 
beszédében rámutatott az egyesületi élet szük-
ségességére. Kifejt i a magyar tanítóság célki-
tűzését, mely a tanítói hivatás igazi átérzésé-
ben, a nemzet felemelésében, a haza önzetlen 
szeretetében, iránta való megingathatatlan hű-
ségében és áldozatkészségében nyilvánul. A ha-
záért, különösen a mostani időkben, megfeszí-
tett erővel kell dolgoznunk és ha kell, életünk 
feláldozásával is meg kell mutatnunk, hogy a 
hazának méltó munkásai vagyunk, még akkor 
is, ha a haza csak kötelességeket róna ránk; üd-
vözli a megjelent egyházi méltóságokat, iskolai 
főhatóságokat, polgári vendégeket és az egybe-
gyűlt tanítóságot 

Ezután Persely István Begya András „Ma-
gyar tanító vagyok" című költeményét szavalta 
el nagy hatással, mit a hallgatóság lelkes taps-
viharral jutalmazott. 

Steiner Gyula, a Szabolcsi Tanító Egyesület 
elnöke felszólalásában a szabolcsi tanítóság jó-
kívánságait tolmácsolta. Sok kitartást és erőt 
kívánt a megkezdett munkához. 

Pataky Lajos, az Ungi Közigazgatási Ki-
rendeltségi Egyesület elnöke a ruszin tanító-
ság szívélyes üdvözletét adta át és kifejtette, 
hogy a n.agyar és a ruszin tanítóságnak váll-
vetve kell dolgoznia a közös szent haza felvirá-
goztatásán és a közös szebb jövőért az örök 
magyar haza keretében. 

Vitéz Ujváry Lajos, kassai tankerületi fő-
igazgató „A magyar tanítóság Széchenyi nyom-
dokában" tárgyú előadásában mély benyomást 
hagyott a jelenlevők lelkében. Rámutatot t az 
emberre, mint halhatatlan lélek birtokosára, 
kinek már e földi élet folyamán elő kell készül-
nie emberi létünk legfőbb céljának az eléré-
sére: a túlvilági életre. Az ember, család és 
nemzet sajátságait, melyeket Isten oltott belé-
jük, a magyar tanítónak oda kell fejlesztenie, 
hogy azok a magyar jobb jövő megingathatat-
lan pillérei legyenek. Végül Széchenyi elgon-
dolását ecseteli, aki gazdasági jólétet sürgetett, 
mely forrása lesz a függetlenségnek és a nem-
zeti fölemelkedésnek. 

Drozdy Gyula m. kir. kormánytanácsos, a 
Néptanítók Lapja főszerkesztője, az ú j Tanterv 
és Útmutatásokról beszélt lenyűgöző érdekes-
séggel. Végigment az egyes tantárgyak mód-
szerein és á hallgatóság többszöri tapsvihará-
tól kísérve, élénken előtárta az ú j Tanterv és 
Útmutatások szellemét. Kifejtette, hogy ennek 
keretében a tanítóság tág és szabad teret nyert 
pedagógiai képességeinek érvényesítésére. 

Rácz Pál királyi tanfelügyelő felhívta a ta-
nítóságot, hogy hagyja felszínre jönni képessé-
geit. A tanítóság között sok elrejtett érték van, 
melyről a nyilvánosság vagy keveset, vagy pe-
dig semmit sem tud. Buzdít ja a tanítóságot a 
dal és zene művelésére. 

Dr. Tomcsányi Boldizsár tanügyi tanácsos 
emelkedett ezután szólásra. Magvas beszédében 
fölhívta a tanítóságot hivatásának lelkes be-
töltésére. Ecsetelte a mai idők fontosságát és 
kitartásra buzdította őket. A tanítóság a nem-
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zet pillére és Széchenyi eszméit kell követnie. 
Csak így lesz elélhető a mindnyájunk előtt lo-
bogó szent cél: a boldogabb, szebb magyar jövő. 
Büszkeséggel tölti el, hogy megjelenhetett az 
ungi tanítóság között, mert ő is ungi szárma-
zású, odavalónak érzi magát és boldogítja az 
a tudat, hogy éppen az ungi tanítóság volt az, 
aki a cseh megszállás alatt a legderekasabban 
kitartott magyarsága mellett. 

Petrvska Mihály igazgatótanító az Ung-
megyei Tanítóegyesület múlt já t ismertette fel-
olvasásában. Kitért a gyászos húszéves meg-
szakításra, amikor az Egyesület nem működhe-
tett. Annál több igyekezetre és munkára van 
most szükség, mert az elvesztett időt pótolni 
kell. 

Begya András állami tanító „A felszabadult 
magyar tanító" c. felolvasásában élénken ecse-
telte az elmúlt húsz év testi, de különösen lelki 
szenvedéseit. A cseh elnyomás alatt parancsra, 
a szív kizárásával működött a magyar tanító. 
Mennyivel kedvezőbb helyzetben van mostan, 
amikor szívét is nyiltan odateheti a gyermekek 
elé. Ki tar tásra buzdítja kartársait , mert ettől 
és az áldozatos, önfeláldozó munkától függ a 
végső győzelem és a drága magyar haza jövője. 
A végső diadal lesz a magyar tanítóság min-
dennél többet érő jutalma. 

Nánásy Gyula elnök köszönetet mond az elő-
adóknak értékes és rendkívül tanulságos, hasz-
nos előadásaiért. A jó Isten bőséges áldását 
kéri reájuk, hogy további munkájukban még 
sok-sok tanítót vezessenek és irányítsanak a 
helyes útra, édes hazánk felvirágoztatása érde-
kében. 

A gyűlés a Himnusz hangjaival ért véget. 

Vasvármegye Általános Tanítóegyesületének szombat-
hely-kőszcg-<árvár-celldömölki egyesült járásköre decem-
ber 13-án Sárváron tartotta évi rendes közgyűlését. Vitéz 
Csermely lstrán áll. isk. igazgató, iskolafclügyelö szép 
elnöki megnyitójában a hazafiság meleg hangján emléke-
zett meg a muraszombati járásnak, szülőföldjének a Ma-
gyar Szentkoronához való visszatértéről. Üd.öz' l te a tan-
kerületi főigazgatóság és Posovi Szent-Martoni Géza kir. 
tanfelügyelő képviseletében megjelent dr. S&megh Béla tan-
ügyi titkárt, a vendégeket és a teljes számban megjelent 
tanítóságot. Bánó Adám nemescsói ág. h. ev. igazgató-
tanító alapos szép értekezésben áldozott a magyar tanítóság 
atyjának, a nemescsói szü'etésü Péterfy Sándor emléké-
nek. Nemes alakját példaképen állította a tanítóság elé. 
A hallgatóság nevében a járásköri elnök mondott köszö-
netet az értékes megemlékezésért. Deák István a Várm. 
Ált. Tan. Egyesület elnöke adott tájékoztatást az egyesü-
leti életről. Jakobi Vera áll. tanítónő: „Jobb, mint ott-
hon" címen tar tot t szívből jövő, szívre ható értekezést, 

az elhanyagolt, árva környezetből jövő iskolás gyermek-
ről, kinek a tanító mosolya, barátságos fogadó szava, sí-
mogatása az otthonnál is kedvesebbé varázsolja az iskolát. 
Az elnök a hallgatóság elismerését és hálás köszönetét 
tolmácsolta. Kiss Imre járásköri pénztáros terjesztette elő 
pénztári jelentését. Dr. Sümegh Béla tanügyi titkár meleg 
szeretettol köszöntötte a tanítóságot és örömének adott ki-
fejezést a mindvégig magas színvonalon tar tot t előadá-
sokért. 

Győr szab. kir. városi és Győrvármegyei Általános 
Tanítóegyesület közgyűlése. December 3-án tartotta a 
gyjri és győrvármegyei tanítóegyesület évi közgyűlését 
Szabados János áll. népisk. igazgató elnök vezetése mellett. 
Az elnök lendületes megnyitójában megemlékezett az or-
szággyarapító Kormányzóról és a harcban álló katonákról, 
kiknek hazaszeretettel telített lelkületét az iskolai tanítói 
munkának tulajdonította. Elnöki megnyitó után a Kir 
Kath. Tanítóképző-intézet énekkara Csirszka Konrád ének-
tanár karnagy vezényletével remekül előadott magyar 
„Hiszekegy" vezette be a közgyűlést. Remek tanulmány, 
értékes méltatást, irányt adó beszéd volt dr. Jordán Já-
nos kereskedelmi tanácsos, gyáros gondnoksági tag ün-
nepi beszéde gróf Széchenyi Istvánról, megállapítva, hogy 
az ö útmutatásai ma is frissen hatók s nagyszerű mun-
káival, már a népiskolában meg kell ismertetni a magyar 
ifjúságot. Dr. Jordán Jánost, mint volt pedagógust az 
értékes kiemelkedő előadásáért melegen ünnepelték. Dr. Réjfy 
Ernő kir. tanfelügyelő értékes felszólalással köszönte meg 
a tanítóság számára irányt mutató előadást. A tanító-
képző énekkarának énekszáma után Vitéz Kiss Károly 
főtitkár tartalmas évi jelentését örömrael *ette a közgyű-
lés. Akos József pénztáros és Mitzker Károly számvizs-
gáló bizottság elnökének jelentése után Bokor Ist\án 
könyvtáros tette meg évi jelentését. Az egyesület által 
kiírt pályatctel 30 pengő díját Patai Károly szabad-
hegyi tanítónak adták ki. Értékes indítványok kerültek 
aztán letárgyalásra. A gyűlésen ot t láttuk dr. Korh 
Nándor kir. tankerületi főigazgatót, Koller Jenő polgár-
mestert, Ajtany István főjegyzőt, dr. Walló István he-
lyettespolgármestert, dr. Bdlányi László tb. tanácsost, 
dr. Osztovics László vármegyei tisztifőügyészt, dr. Réffy 
Ernő kir. tanfelügyelőt, Pokorny Miklós székesegyházi 
kanonok kerületi esperest, Viola Mihály egyházmegyei fő-
tanfelügyelőt, Szabó József ág. ev. igazgató lelkészt, 
Reiner Gyula, Ilallcr János püspöki-tanácsos plébánoso-
kat, Srtasser Sándor ev. iskolaszék elnökét, dr. Fűrliécz 
József kir. kath. tanítóképző-intézeti igazgató stb. 
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Felvidéki Magyar Tanítók Hangversenye. 
A Magyar Művelődés Házában (régebben 

Városi Színház) 1942. január 17-én (szombaton) 
este fél 8 órakor a „Felvidéki Magyar Tanítók 
Énekkara" hangversenyt rendez, amelyen a be-
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vezető beszédet dr. Kósa Kálmán miniszteri 
osztályfőnök mondja. Kér jük a budapesti 
és budapestkörnyéki tanítókat és tanáro-
kat, karolják fel ezt a magyar feltámadás 
jegyében rendezendő hangversenyt. Olyan fel-
vidéki magyar tanítók fognak ezen az estén 
művészetükkel bemutatkozni, akik a cseh meg-
szállás idején énekkarukkal az egész Felvidé-
ken ébrentartották és erősítették a magyar 
gondolatot, a magyar érzés- és akaratvilágot. 
Amit szóval nem lehetett elmondani, azt ők 
dalaikkal hirdették, s így erősítették,, a ma-
gyarságot, élesztették a magyar feltámadásban 
való hitet. A jegyek ára : 2 70, 2 40, 2 10, 180, 
150 és 1 pengő. Kaphatók dr. Padányi Frank 
Antal igazgatónál (Budapest, XII., Fery Osz-
kár-utca 40. Telefon: 15—34—85) és vitéz Móra 
Mihály igazgatónál (Budapest, XIII . , Szent 
László-út 59. Telefon: 49—35—36). De necsak 
mi tüntessünk a visszatért felvidéki magyar 
tanítók mellett, hanem hozzuk el rokonainkat 
és ismerőseinket is. Mutassuk meg, hogy a 
magyar feltámadásról nemcsak beszélünk, ha-
nem cselekszünk is. 

Kitüntetett tanító. Mészáros Ferenc bodrog-
kisfaludi róm. kat. tanítót a Honvédelmi Mi-
niszter Űr Kelet-Magyarország és Erdély egy 
részének a Magyar Szent Koronához történt 
visszacsatolása alkalmából kifej tet t kiváló és 
eredményes teljesítményeiért okirati dicsérő 
elismerésben részesítette. A Kormányzó Ür 
őfőméltósága legfelsőbb elhatározása folytán 
a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki ellen-
forradalmi tevékenységéért. Az Egyház és 
Haza javára kifej tet t áldásos iskolai és isko-
lánkívüli munkája elismeréséül dr. Madarász 
István megyéspüspök igazgatóvá nevezte ki. 

Felolvasóülés. Az Országos Gárdonyi-Tár-
saság a FANSz székházának dísztermében tar-
totta decemberi felolvasó ülését Simon Lajos 
elnöklete alatt, aki megnyitójában megemléke-
zett Katona Józsefről születésének 150-edik év-
fordulója alkalmából. Ugyancsak méltatta a 
napokban elhányt főti tkárnak, Síklaki István-
nak szerkesztői és írói érdemeit. Péczely Jó-
zsef, Horváth Margit és Koncz Dezső elbeszé-
léseiket olvasták fel. Vitéz Nagy Györgyné, 
Ságody Otmár és Sebők László költeményeik-
ből adtak elő. Dr. Járosi Jenő sajá t szövegére 
írt dalait énekelte és adta elő zongorán. 

Elismerés. Zsigárdi Károly állami elemi is-
kolai tanító (Bácsandrásszállás) tartalékos 
hadnagy, Erdély visszaszerzéséért való hadi-
állományra történt kiegészítés alat t teljesített 
rendkívüli értékes és lelkiismeretes munká-

jáér t a legfelsőbb szolgálat nevében hadtest-
vonatparancsnoki dicsérő elismerésben ré-
szesült. 

Karácsonyfaünnepség. A poroszlói Hangya 
szövetkezet f. hó 21-én rendezte meg a poroszlói 
iskolásgyermekek karácsonyfaünnepségét. A 
szövetkezet hatalmas dísztermét a hallgatóság 
zsúfolásig megtöltötte s gyönyörködött a szé 
pen feldíszített nagy karácsonyfában, valamint 
az elhangzott szép szavalatokban, de különö-
sen Péntekné Jósvay I rma róm. kat. tanítónci 
mindenkit magával ragadó beszédéhen. Az ün-
nepségen 500 iskolásgyermek kapott édescsoma 
got és 56 szegény iskolásgyermek kapott pénz 
beli segélyt. Az ünnepség sikere a poroszlói 
Szövetkezeti Asszonycsoport agilis elnöknőjé-
nek: Péntekné Jósvay I rma tanítónő érdeme. 
Említett szövetkezet évenkint megismétlődő ál-
dozatkészsége méltó arra, hogy példaképül szol 
gáljon. 

A tanítói munka elismerése. Hanauer Á. 
István váci megyéspüspök Fülöpp István kán 
tortanítót 13 éves eredményes tanítói munka 
elismeréseként az ócsai róm. kat. elemi iskola 
igazgatójává és egyházi körzeti iskolalátogató 
jává nevezte ki. 

Kitüntetés. Herczeg Is tván Polgár-görbe 
háztelepi községi tanítót a Nemzetvédelmi Ke-
reszttel tüntették ki. 

A Közművelődési Rádió Előadássorozat januári mű-
sora. Minden vasárnap délután négy óra negyven perckor 
Budapest I. állomáson a következő előadások hallhatók 
január 4-én dr. Bognár Cecil a felelősségérzésről fog be-
szélni. Napjainkban sokakban nincsen meg a felelősség tu 
data, nem érzik át, hogy azért amit tesznek vagy monda-
nag, felelősséggel tartoznak és sietve hárítják át a kelle-
metlen következményeket másokra. Nagyon leleményesek 
abban, hogyan lehet azután másokat okolni. De ez nem. 
fér össze a becsületes és lelkiismeretes emberrel. — Január 
11-én dr. Horn József a közgazdasági műveltség értelmé-
ről és értékéről tart előadást. Ez az előadás is, mint min-
den előadás, mely magyar problémákkal foglalkozik, Szé-
chenyivel kezdődik, ki a kiművelt emberfőben lát ta a 
nemzet erejének és hatalmának alapjait. A műveltség azi 
igazi alapja az anyagi jólétnek is. Bizonyos közgazdasági 
műveltségre mindenkinek szüksége van, hogy erejét, mun-
káját, a rendelkezésre álló javakat, anyagokat jobban ér-
tékesíthesse. Sokféle műveltség van: irodalmi, termé-
szettudományi, történelmi, jogi stb. De a folyton 
kutató emberi szellem, mely vizsgálja a csillago-
kat meg a legparányibb élőlényeket, rég letűnt korok 
emlékeit, hogyan lehetne érzéketlen éppen az életnek ama 
tényei iránt, melyek sorsunk alakulásában oly döntően 
belejátszanak és ez a közgazdaság. — A magyar népdalok 
állatiilágáról olvas fel január 18-án dr. Hankó Béla. A 
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magyar nép lelke, érzelemvilága és természetszemlélete is 
.a legszebben népdalaiban nyilatkozik meg. Költői hasonla-
tokkal állítja egymásmellé a körötte lévő világ tárgyait, 
jelenségeit érzéseivel, vágyaival, ezere'mével. A magyar 
nép kitűnő megfigyelők>épességére jellemző, ahogy az állat-
világot eleveníti meg dalaiban: a fakólovat, darumadárt, 
a rucát és majd minden állatnak, melyet ismer, ad egy-
egy jellemző vonást. — Kislégi Nagy Dénes január 25-én 
tartandó előadásának elme: János bácsi szekeret vett. Egy 
mindennapi, vásári szekérvétel alkudozásai során az érték-
elméletet meg az árelméletet magyarázza meg. Mert kü-
lönbség van az érték és az ár között. Ezután a termelési 
költség meg a fizetőképesség elég bonyolult kérdését vi'á-
gítja meg. Végül a kínálat és kereslet viszonyára mutat 
reá és a pénz szerepére, mely a vásárt, a beszerzést meg-
könnyíti. 

Pályázati hirdetés. A Vasvármegyei Altalános Tanító 
Egyesület központi igazgatóvá'asztmányi ülésének hatá-
rozata alapján pályázatot hirdetünk 1942. évi április hó 
1-i határidővel, a következő pályatételek kidolgozására: 
1 Mit tehet a tanító a többtermelés érdekében. 2. Egy tet-
szés szerinti gyakor'ati tanítástervezet az V—VIII. osz-
tály tanítási anyaga köréből. Csak a Vasvármegyei Alta-
lános Tanító Egyesület tagjai pályázhatnak. Első díj mind 
a két tétéin; 1 egyenkint 40 P, második díj 20 P. A pá'ya-
munkákat jeligés le\él kíséretében Deák István egyesületi 
elnök címére Szombathelyre kell küldeni. A pályamunkák 
az egyesület tulajdonát képezik. 

Halálozás. Czimbalmos Mihályné szül. homoródszent-
mártoni Bíró Ilona Lenke áll. tanítónő december hó 11 én, 
életének 44 ik, házasságának 15-ik évében, Rákospalotán, 
hosszú szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos fel-
vételű után csendeden elhúnyt. - iláthé Lajos nagyszalontai 
ref. tanító november 25 én, 57 éves korában meghalt. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A tanügyi jog ismertetése. 
A tanügyi jog kettős tagozottságú: egyik fe-

lében a tanügyi közszolgálati alkalmazottak 
jogviszonyára vonatkozó jogszabályokat és jog-
gyakorlatot öleli fel, másik részében a taninté-
zetek életét, működését szabályozó joggyakor 
lat és jogszabályok csoportosulnak. A tanügyi 
jog ismerete csak akkor teljes, ha kiterjed a 
tanügyi közszolgálati alkaimazettak jogviszo-
nyára vonatkozó jogszabályoknak és joggya-
korlatnak, valamint a tanintézetek életét, mű-
ködését szabályozó joggyakorlatnak és jogsza-
bályoknak ismeretére. 

A Néptanítók Lapja tisztában van azokkal 
a nehézségekkel, amelyeket a népiskolai taní-
tóknak le kell küzdeniök, míg eljuthatnak köz-
szolgálati viszonyuknak és az iskolájuk életét, 
működését szabályozó jogszabályoknak megis-
meréséhez. És ez a megismerés sohasem zárul-
hat le, mert a tanügyi jog is élő, változó, fejj 

lődő, kiegészülő anyag, mely folytonos kuta-

tást igényel. A Néptanítók Lapja eszköz kíván 
lenni ahhoz, hogy a népiskclai tanítók és a nép-
iskolák sorsa iránt érdeklődők a tanügyi jogot 
a maga élő, fejlődő valóságában, világában 
megismerhessék, ezért a „Tanítók tanácsadója" 
című rovatunkat a mai számtól kezdve kibővít 
jük. Ebben a rovatban a jövőben egymást kö-
vetve jelennek meg közlemények, a nagy egész 
részeiként, amelyek — a tanügyi jog említett 
kettős tagozettságának figyelembevételével, le-
hetőleg a részletkérdésre vonatkozó összes jog 
szabályok és joggyakorlat megjelölésével, eset-
leg idézésével és a jogszabályok és joggyakor-
lat szintjén — ismeretanyagot, azaz segítőke-
zet nyújtanak a tanügyi jogból a tanítók (sze-
mélyi rész) és az iskola (dologi rész) ügyes 
bajos dolgaiban való minél könnyebb eligazo-
dáshoz. Kérjük olvasóinkat, olvassák el ezeket 
a közleményeket figyelemmel. 

Tanítók illetékegyenértékügyei. 
A tanítók illetékegyenértékügyeiben a jog-

gyakorlatot a múltban a 14.599/1926. számú, elvi 
döntést tartalmázó vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri határozat szabta meg. A határozat 
szerint az illetékegyenérték nem adótermé-
szetű, hanem kifejezetten illetékjellegü terhe 
az ingatlannak, és ezért annak fizetésére az 
ingatlant haszonélvező (kántor-)tanító nem kö-
telezhető. Következésképen a tanító az általa 
kifizetett illetékegyenértéket, mint illetmény-
csonkulást, az iskolafenntartótól visszakövetel 
heti. 

Lényegében eltérő elvi döntést tartalmaz az 
1941. évi december hó 1-én kelt 146.430/1941. VI. 
főoszt. számú vallás- és közoktatásügyi minisz-
teri határozat a tanítók illetékegyenérték-
ügyeire vonatkozólag. A határozat szerint a ta-
nítók illetékegyenértékügyeiben a törvényható-
sági közigazgatási bizottságnak határozathoza-
talra, döntésre nincs hatásköre. Azt, hogy adott 
esetben ki köteles az ingatlanvagyon után ki-
rót t illetékegyenérték megfizetésére, az illeték-
ügyi hatóságok illetékesek megállapítani. A ta-
nítónak nincs visszkereseti joga a törvény sze-
rint beszolgáltatott illetékegyenértékre az is-
kolafenntartóval szemben. 

A 146.430/1941. VI. főoszt. számú határozat a 
következő megokoláson alapszik: 

A községi és hitfelekezeti népiskolai tani 
tók illetményügyeiben a törvényhatósági köz-
igazgatási bizottság hatáskörét legutóbb az 
1913 : XVI. t.-c. állapította meg. A törvény em-
lített §-ának a hatáskör és jogorvoslat meg-
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állapítására vonatkozó rendelkezései nem erin-
tik a községi és hitfelekezeti népiskolai taní-
tók törvényben megállapított illetményeit ter-
helő köztartozások mérvét, és az azokkal kap-
csolatos jogorvoslati lehetőségeket más törvé-
nyek, illetve törvényerejű jogforrások tartal-
mazzák. Így az illetékegyenérték fizetési köte-
lezettségének alanyát az 1920: XXXIV. t.-c. 
125. §-ának (1) bekezdése világosan megjelöli 
a következőkben: „Az illetékegyenértéket rend-
szerint az illetékegyenérték alá eső vagyon él-
vezetére jogosított személy a sa já t haszonélve-
zetének tar tamához képest fizeti. Ha azonban 
az illetékegyenérték fizetését a tulajdonos ma-
gára vállalta, vagy azt illetékes felsőbb ható-
ságának reá nézve kötelező erővel bíró intéz-
kedése folytán viselni tartozik, akkor a fizetési 
kötelezettség elsősorban a tulajdonost terheli". 
Ha az illetékegyenérték fizetési kötelezettségé-
nek alanya tekintetében jogvita jön létre, az 
illetékügyi hatóságok illetékesek megállapí-
tani, hogy adott esetben az illetékegyenértéket 
a vagyon haszonélvezője, vagy pedig a vagyon 
tulajdonosa köteles-e fizetni. Ha nincs bizo-
nyítva, hogy az illetékegyenérték fizetését az 
egyház magára vállalta, vagy hogy azt felsőbb 
hatósági intézkedés folytán viselni tartozik, az 
illetékegyenértéket a vagyon élvezetére jogosí-
tott „egyházi tanító" köteles fizetni (19.343/33. P). 

Kétségtelen, hogy az illetékegyenérték fize-
tési kötelezettségének az illetményföldet élvező 
tanítóra való hárulása, illetve hárí tása viszony-
lagosan illetménycsorbulást von maga után. 
A tanítói szolgálati viszony azonban jogkom-
plexum, s annak alkotó elemei jogforrásokból 
származnak. A szolgálati viszonynak mint jog-
komplexumnak megvalósulása, létrejötte az ér-
dekelt tanító akaratától is függ : ha tehát a 
szolgálati viszony a tanító és az egyházközség 
között létrejött, a tanítónak számolnia kell a 
szolgálati viszonyból eredő kötelezettségekkel 
(mint pl. az illetékegyenérték fizetésével). Tör-
vénnyel vagy törvényerejű jogforrással meg-
állapított köztartozás lerovása nem tekinthető 
olyan illetményelvonásnak, amellyel kapcsolat-
ban folyamatba tett jogvitában az 1913 : XVI. 
t.-c. 30. §-a a törvényhatósági közigazgatási bi-
zottságnak hatáskört biztosítana. 

Állami elemi iskolai igazgató-tanítók felmen-
tése az osztályvezetés alól. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 
vármegyei kir. tanfelügyelő, illetve a tankerü-
leti kir. főigazgató javaslatára csak azokat az 

igazgató-tanítókat menti fel az osztályvezetés 
alól, akik igazgatása alatt 

1. 12 (tizenkettő), egymástól távol fekvő ta-
nyai iskola van, 

2. bel- és külterületen, esetleg csak belterü-
leten, de 5, vagy ennél több, egymástól távo-
labb eső épületben 20 tanosztály van, vagy 

3. csak belterületen, de ötnél kevesebb épü-
letben 24 osztály tartozik az igazgató-tanító 
vezetése alá. Abban az esetben, ha az igazgató-
tanító vezetése alat t álló tanyai iskolák, vagy 
a bel- és külterületi tanosztályok (egy-egy ta-
nító vezetése alat t álló osztályok) száma a 
fenti 1—3. pontok alat t megállapítottnál keve-
sebb, az osztályvezetés alól a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr az igazgató-tanítót nem 
menti fel és ilyen irányú kérelmet a kir. tan-
felügyelő sem terjeszthet fel. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K 

H. A. Teljesen igaza van Kartársunknak. Azoknak a 
„Tudáslapoknak" semmi pedagógiai értéke nincs. Nem má3 
az, mint üzleti kísérletezés, amelyet a magyar tanítóság 
észrevesz s nem szegődik a „feltaláló" ügynökévé. — P. S. 
Ügyét megsürgettük. Azt mondják, hogy néhány nap 
múlva elintézik. —• K. R. Szíveskedjék a tankerületi kir. 
főigazgatósághoz fordulni. Az ilyen ügyek most már 
annak a hatáskörébe tartoznak. — „Kritikus". Ilyen 
alakban nem foglalkozhatunk az üggyel, mert ez szemé-
lyeskedésnek látszanék. A kacorkirályoskodáet meg úgy 
sem veszi senki komolyan. — Fr. T. Mind a két félnek 
igaza van, mert mind a két eljárás helyes. Az nem baj, 
hogy a problémát az egyik gyermek így, a másik úgy 
fejti meg. A lényeg az, hogy a gondolkozás menete és az 
eredmény helyes legyen. — G. M. Ha igazo'ásra szólítot-
ták fel, az eredeti okmányokat feltétlenül be kell mutat-
nia. Minthogy a felszólítás törvényes rendelkezés alapján 
történt, ez ellen nem tiltakozhatik. — B. K. Ügyét már 
elintézték. A napokban megkapja. — R. V. Ügyvédet már 
csak azért sem ajánlhatunk, mert úgy látjuk, hogy a le-
írt ügyet kár bíróság elé vinni. Szerintünk azt az elég-
tételt, amit a szülő adott , el kellene fogadnia. Ne feszítse 
a húrt. 

H I VATA L O S R E S Z 

Kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a tanügyi személyzet létszámába dr. Rajczi 
Péter Pá l szekszárdi lakos jogtudort a pé-
csi kir. tanfelügyelői hivatalhoz ideiglenes 
minőségű fogalmazógyakornokká kinevezte. 
(58.696/1941. V. ü. o.) 
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Pályázati hirdetmény. 

Az újvidéki II . fokú tanügyigazgatási ki- lyázatot hirdet a visszafoglalt Délvidéken levő, 
rendeltség vezetője (tankerületi kir. főigaz- alant felsorolt üresedésben levő állami nép-
gató a 25.800/1941. VKM. rendelet a lapján pá- iskolai tanítói állásokra: 

KIMUTATÁS 
a zombori I . fokú tanügyigazga tás i kirendel tség terüle tén levő —• jelentkező t ane rők h i á n y á b a n -—, 

be n e m tö l tö t t népiskolai t an í tó i állásokról : 

s -ct3 Meg-
w -fi ' O 72 

Az iskola megnevezése Milyen t a n í t ó kell jegy-
zés 

1. Szabadka-Mlaka i áll el. népisk. 1 r. k . m a g y a r 
2. Szabadka-Szentgyörgy- tér i áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r 
3. Szabadk-aSzen t rckus i áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r férf i 
4. Szabadka-Sömjéki áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
5. Szabadka-Sándor külvárosi áll. el. népiskola 1 r . k . néme t 
6. Szabadka-Sándor külvárosi áll. el. népisk. 1 szerb férf i vagy nő 
7. 
8. 

Szabadka-Sándor külvárosi áll. el. népisk. 
Szabadka-Alsóludasi áll. el. népisk. 

1 r . k . m a g y a r 
1 r. k . m a g y a r nőt len férfi 

9. Szabadka-András fa lva i áll . el. népisk. 
(Székelytelepi áll. el. népisk.) 1 r . k . m a g y a r nőt len férf i 

10. Szabadka-András fa lva i 
(Székelytelepi áll. el. népisk.) 

1 r . k . m a g y a r férfi 
levente ok ta tó i képesítésű 

11. Szabadka-András fa lva i 
(Székelytelepi áll. el. népisk.) 1 r. k . m a g y a r 

12. Szabad ka-Andrásfö ld je i 
(Székelytelepi áll. el. népisk.) 1 r . k . m a g y a r nő 

13. S z a b a d k a - B a j a i szőlők áll. el. népisk. 1 r . k . nő 
14. Szabadka-Ba ja i -ú t i 49. sz. áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi vagy nő 
15. Szabadka-Sukvá ty i 5. sz. áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i 
16. Szabadka-Györgyén Mikics-sori áll. el. népisk. 1 r. k . bunyevácu l t u d ó 
17. Szabadka-Gyöngyén Mikics-sori áll . el. népisk. 1 r . k . m a g y a r 
18. S z a b a d k a - H a j d u járási áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r 
19. Szabadka-Kelebiai- rácsor i áll . el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi , levente ok ta tó , 

esetleg k á n t o r képesí tésű 
20. Szabadka-Mél j ku t i -ú t i áll. el. nép ' sk . 1 r . k . m a g y a r nő 
21. Szabadka-Somsieh t a n y a i áll. el. népisk. I r. k . m a g y a r 
22. Szabadka-Sulypák ú j áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő 
23. S z a b a d k a - T a v a n k u t Crukovics-sori áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő 
24. Szabadka-Tava i k u t Vukovics-sori áll . el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő 
25. Szabadka-Vágó járási áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r 
26. Szabadka-Vámtel i ki Csovics-sori áll. el. népisk. 1 r . k . bunyevác nő 
27. Szabadka-Vámte l i k Kuluncsics-sori áll. el. íiépisk. 1 r . k . bunyevác férfi , nőt len 
28. Szabadka-Verusich-Kliszai áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y r nőt len férf i v a g y nő 
29. Szabadka-Verusich-Matievicsi áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r nő 
30. Szabadka-Vukov-sor i áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r , lehetőleg nőt len férfi 
31. Szabadka -Ki s t avanku t i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r 
32. Szabadka-Verusich-Szudarevicsi áll. el. népisk. 1 r. k . bunyevác férfi vagy nő 
33. Apa t in i áll. el. népisk. 1 r . k . n é m e t nő 
34. Bácsker tes i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
35. Bácskertesi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő 
36. Bácsker tes i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i 
37. Bácsszent iváni áll. el. népisk. 1 r . k . néme t férfi 
38. Béregi áll. el. népisk. 1 r . k . sokác (horvát) férf i 
39. Doroszlói áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi v a g y nő 
40. Gombosi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r 
41. Monostorszegi áll. el. népisk. 1 r . k . sokác férf i vagy nő 
42. Monostorszegi áll. el. népisk. 1 r. k . sokác férfi v a g y nő 
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43. Monostorszegi áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r férfi v a g y nő 
44. Regőcsi áll. el. népisk. (székely-telep) 1 r. k . m a g y a r 
45. Szilágyi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r l even teok ta tó férf i 
46. Szondi áll. el. népisk. 1 r . k. , lehetőleg nő t len sokác férfi 
47. Sz tapár i áll . el. népisk. I gör. kel. nő t len férf i v a g y nő 
48. Bács-Vitézfalui áll. el. népisk. 1 m a g y a r ref. férfi 
49. Bácsordasi áll. el. népisk. 1 néme t r . k . nőt len férfi 
50. Bácsu j fa lu i áll. el. népisk. 1 m a g y a r t ane rő 
51. Dernyei áll. el. népisk. 1 m a g y a r nő, esetleg nőt len férfi 
52. Hódsági áll . el. népisk. 1 néme t nő 
53. Hódsági áll. el. népisk. 1 néme t nő 
54. Hódsági áll. el. népisk. 1 n é m e t férf i 
55. Liliomosi áll. el. népisk. 1 szlovák v a g y szerb 
56. Militicsi áll . el. népisk. 1 néme t nő 
57. Pincédi áll. el. mépisk. 1 ev. szlovák nőt len férfi 
58. Pincédi áll. el. népisk. 1 szlovák ev. h a j a d o n 
59. Pincédi áll. el. népisk. 1 szlovák ev. h a j a d o n 
60. Szilbereki áll. el. népisk. 1 szerbül t u d ó férfi v a g y nő 
61. Va j s zky - I s t vánma jo r i áll. el. népisk. 1 m a g y a r r . k . nő t len férf i 
62. Va j szka -La je sma jo r i áll. el. népisk. 1 m a g y a r ref. nőt len férf i vagy nő 
63. Báeskeresztur i áll. el. népisk. 1 ruszinul t udó , v a g y tó tu l beszélő 

r . k . férf i 
64. Bácskeresztur i áll. el. népisk. 1 ruszinul v a g y tó tu l t u d ó r. k. férfi 

v a g y nő 
65. Báeskeresztur i áll. el. népiskola 1 ruszinul v a g y tó tu l t u d ó r. k. férfi 

v a g y nő 
66. Cservenkai áll. el. népisk. 1 prob. néme t vagy m a g y a r férfi v a g y 

67. Istenveljiink-i áll. el. népisk. 
n o 

1 r . k . m a g y a r férfi vagy nő 
68. Kiskéri áll. el. népisk. 1 ev. néme t t a n n y e l v ű férf i k á n t o r 

v a g y orgonis ta 
69. Kucora i áll. el. népisk. 1 német képesí tésű m a g y a r férf i vagy 

70. K u l a i áll. el. népisk. 
no 

1 m a g y a r r . k . nő 
71. Kula-Is tensegí ts- i áll. el. népisk. 1 m a g y a r férf i vagy nő, r. k. , ref. 
72. Óverbászi áll . el. népisk. 1 m a g y a r férf i 
73. Óverbászi áll. el. népisk. 1 m a g y a r nő 
74. Óverbászi áll . el. népisk. 1 m a g y a r férfi vagy nő 
75. Óverbászi áll . el. népisk. 1 ruszin férf i v a g y nő 
76. Óverbászi áll. el. népisk. 1 szerb férf i v a g y nő 
77. Veprődi áll. el. népisk. 1 r. k . néme tü l t u d ó nőt len férfi 
78. Bácsfeketehegyi áll. el. népisk. 1 ref. m a g y a r férf i v a g y nő 
79. Bácsfeketehegy-Andrásháza i áll. el. népisk. 1 m a g y a r férf i vagy nő 
80. Ba j s a i áll. el. népisk. 1 m a g y a r férf i 
81. Ba j sa - I s tenhozo t t - i áll. el. népisk. 1 m a g y a r férf i v a g y nő 
82. Ba j s a i áll. el. népisk. 1 m a g y a r férfi vagy nő 
83. Ba jsa -Andrásmezői áll. el. népisk. 1 m a g y a r férf i vagy nő 
84. Csantavér i áll. el. népisk. 1 m a g y a r nő 
85. Csantavér-B. József fa lva i áll. el. népisk. 1 m a g y a r nő v a g y férf i 
86. Bácskossu thfa lva i áll. el. népisk. 1 m a g y a r nő v a g y férfi 
87. Bácskossu thfa lva-B. Andrásszál lási áll. el. népisk. 1 m a g y a r férf i vagy nő 
88. Csantavér -Zabna t ica i áll. el. népisk. 1 m a g y a r r . k . nő 
89. Zombor t h j . város Bükkszál lási áll. el. népisk. 1 gör. kel. szerb nő vagy férf i 
90. Zombor t h j . Nenadicsi áll. el. népisk. ( tanyai ) 1 r. k . m a g y a r nő 
91. B a j m o k i áll. el. népisk. 1 r. k . néme t férfi v a g y nő 
92. B a j m o k - H a d i k u j f a l u i áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r férfi, k á n t o r képesítési! 
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93. B a j m o k - H a d i k u j f a l u i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő v a g y férf i 
94. B a j m o k - H a d i k ő r s i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i vagy nő 
95. Ba jmok-Mada ra s i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i v a g y nő 
96. Bácsgyula fa lva i áll. el. népisk. 1 r . k . nő t len m a g y a r férfi , v a g y 

h a j a d o n 
97. B a j m o k i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i v a g y nő 
98. B a j m o k i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i v a g y nő 
99. B a j m o k i áll. el. népisk. 1 r . k . bunyevác férf i v a g y nő 

100. Kerény i áll. el. népisk. 1 r . k . n é m e t nő v a g y férf i 
101. Kül lődi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő 
102. Nemesmili t icsi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő v a g y férf i 
103. Nemesmil i t ics-Kanyószál lásoki áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő v a g y férf i 
104. Ósziváci áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő 
105. Ba jmok-Madaras i áll. el. népisk. 1 r . k . férf i vagy nö 
106. Bezdán-Dunaszige t i áll. el. népisk. 1 r . k . val lású férfi v a g y nö 
107. Csonopjai áll. el. népisk. 1 r . k . b u n y ev ác nő v a g y férfi 
108. Csonoplyai áll. el. népisk. 1 r . k . néme t nő 
109. K e r é n y i áll. el. népisk. 1 r . k. néme t nő v a g y férf i 
110. Ósziváci áll. el. népisk. 1 r . k . néme t nő v a g y férf i 
111. Ósziváci áll. el. népisk. 1 r . k. m a g y a r férf i v a g y nő 
112. Őjszá l lás-Hadikfa lu i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő 
113. Őrszál lás-Hadikfalui áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r nő 
114. Ujsziváci áll. el. népisk. 1 ref. néme t férfi t a n í t ó 

Már működő felekezeti, községi, magán- és 
társulat i népiskolai tanító nem pályázhat. A 
volt anyaországban illetőséggel bíró oki. taní-
tók pályázati kérelmüket az újvidéki II . fokú 
tanügyigazgatási kirendeltséghez (Üjvidék, 
Közigazgatási palota) címezve a 25.800/1941. sa. 
VKM. rendelet szerint, a visszafoglalt dél-
vidékiek pedig a lakóhelyük szerint illetékes 
főispán ú t ján adják be. Az utóbbiak bármely 
postahivatalnál ingyen beszerezhető „Személyi 
lap"-ot 2 példányban kitöltve is csatolni köte-
lesek. 

A pályázati kérelmekhez a következő mel-
lékletek csatolandók: 

1. kitöltött „Kérdőív" (beszerezhető minden 
kir. tanfelügyelői hivatalban), 

2. népiskolai tanítói oklevél, vagy annak 
közjegyző által hitelesített másolata, 

3. a pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
4. a ty ja , valamint any ja szül. anyakönyvi 

kivonata (illetve, ha 1896 előtt született, ke-
resztlevele), 

5. a szülők házassági anyakönyvi kivonata, 
6. illetőségi, vagy állampolgársági bizonyít-

vány, 
7. hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
8. a pályázó egészségi állapotát és tanítói 

szolgálatra való alkalmasságát feltüntető tiszti 
orvosi bizonyítvány, 

9. esetleges működési bizonyítványok. 
Hiányosán felszerelt kérvények érdemi ól-

bírálás alá nem kerülhetnek. 
A pályázók kérvényükbe i r j ák be, hogy 

Bácskába bárhová kérik kinevezésüket, vagy 
több, 3—4 helyet jelöljenek meg, ahova állásba 
kívánnak jutni. 

A kérelmek minél előbb benyújtandók. A 
felsorolt, megüresedett állások azonnal betöl-
tetnek. 

A volt anyaországiak állami helyettes ta-
nítókká, a délvidékiek pedig ideiglenes helyet-
tes tanítókká neveztetnek ki. 

Kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr. Paál Vilmos főiskolai képesítésű gya-
kornokot, a tanügyi fogalmazói személyzet lét-
számába, fogalmazógyakornokká kinevezte és 
szolgálattételre az Értelmiségi munkanélküli-
ség ügyeinek m. kir. kormánybiztosának hiva-
talába osztotta be. (59.052/1941. V. ü. o.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Veres Pá l kolozsvári lakos, volt tan-
ügyigazgatási tisztviselőt a 900/1941. M. E. ren-
delet a lapján ideiglenesen, a tanügyi fogalma-
zási személyzet terhére, tanügyi előadóvá ne-
vezte ki, szolgálati helyéül a kolozsvári kir. 
tanfelügyelői hivatal t jelölte ki és előszolgá-
lati ideje a lapján a VII. fizetési osztály I. fo-
kozatába sorolta be. (58.442/1941. V. ü. o.) 
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Pályázati hirdetmény. 
Az újvidéki II . fokú tanügyigazgatási ki-

rendeltség vezetője (tanker. kir. főigazgató) a 
25.800/1941. VKM. rendelet a lapján pályázatot 

hirdet a visszafoglalt Délvidéken lévő, alant 
felsorolt megüresedett állami népiskolai taní-
tói állásokra: 

KIMUTATÁS 
ar, ú jv idék i I . f okú tanügyigazga tás i k i rendel tség te rü le tén levő, — je len tkező t ane rők h i á n y á b a n —, be 

n e m t ö l t ö t t népiskolai t an í t ó i állásokról: 

s 
H Meg-
• 
o CQ 

Az iskola megnevezés® Milyen t an i tó kell jegy-
zés 

1. Bácstóvárosi áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r férfi 
2. Boróci áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
3. Dunabökény-cs ikóte lepi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i 
4. D u n a g á r d o n y i áll. el. népisk. 1 r . k. , lehetőleg szerbül é r tő férfi 
5. Hadiknépe i áll. el. népisk. 1 r . k . férf i 
6. Dunacsébi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
7. Horgos-ürü já rás i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
8. K á t y i áll . el. népisk. 1 ág. ev. k á n t o r , német 
9. Magyarkan izsa -ador ján i áll. el. népisk. 1 r . k . nő 

10. Magyarkanizsa-bicskeiszállási áll . el. népisk. 1 r . k . nő 
11. Martonosi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i 
12. Moholi áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i 
13. Mohol-istenföldjei áll. el. népisk. 1 r . k . férfi , lehetőleg k á n t o r 
14. Mohol-Nagyút i I . sz. áll . el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
15. Mozsori áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
16. Óbecse-szent tamásút i áll . el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
17. Óbecse-topolyai-szállási áll. el. népisk. 1 r . k . férf i 
18. Pa lona i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi , l even teok ta tó 
19. Pé ter réve i áll. el népisk 1 r k . m a g y a r férf i 
20. Temer in- főutca i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i v a g y nő 
21. T ú r j a i áll. el. népisk. 

Ujvidék-csenei t emplomi áll. el. népisk. 
1 szerbül t u d ó m a g y a r férf i 
1 r . k . m a g y a r férfi , szerbül t u d á s 

22. k ívána to s 
23. Zenta -munkás te lep i áll. el. népisk. 1 r . k . nő 
24. Zen ta -csan tavérha tá r i áll. el. népisk. 1 r . k . férfi 
25. Zenta-híressori áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i 
26. Zenta-Kadványszá l lás i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i vagy nő 
27. Zenta -Kadványszá l lás i áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férf i v a g y nő 
28. Zenta- tornyosi áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r nő 
29. Zenta-széli áll. el. népisk. 1 r . k . m a g y a r férfi 
30. Zenta-domonkosszál lási áll. el. népisk. 1 r. k . m a g y a r férfi 

Már működő, felekezeti, községi, magán- és 
társulat i népiskolai tanító nem pályázhat. A 
volt anyaországban illetőséggel bíró oki. taní-
tók pályázati kérelmüket az újvidéki II . fokú 
tanügyigazgatási kirendeltséghez (Újvidék, 
Közigazgatási palota) címezve a 25.800/1941. 
VKM. rendelet szerint, a visszafoglalt dél-
vidékiek pedig a lakóhelyük szerint illetékes 
főispán ú t ján adják be. Az utóbbiak bármely 
postahivatalnál ingyen beszerezhető „Személyi 
lap"-ot 2 példányban kitöltve is csatolni köte-
lesek. 

A pályázati kérelmekhez a következő mel-
lékletek csatolandók: 

1. kitöltött „Kérdőív" (beszerezhető minden 
kir. tanfelügyelői hivatalban), 

2. népiskolai tanítói oklevél, vagy annak 
közjegyző által hitelesített másolata, 

3. a pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
4. a tyja , valamint any ja szül. anyakönyvi 

kivonata (illetve, ha 1896 előtt született, ke-
resztlevele), 

5. a szülők házassági anyakönyvi kivonata. 
6. illetőségi, vagy állampolgársági bizonyít-

vány, % 
7. hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
8. a pályázó egészségi állapotát és tanítói 

szolgálatra való alkalmasságát feltüntető tiszti 
orvosi bizonyítvány, 

9. esetleges működési bizonyítványok. 
Hiányosan felszerelt kérvények érdemi el-

bírálás alá nem kerülhetnek. 



3 8 194-2 : 1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

A kérelmek minél előbb benyújtandók. A 
felsorolt, megüresedett állások azonnal betöl-
tetnek. 

A volt anyaországiak állami helyettes ta-
nítókká, a délvidékiek pedig ideiglenes helyet-
tes tanítókká neveztetnek ki. 

Kinevezés. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Némethné Harbúth Klementin, a 
Gróf Teleki Pál Tudományos Intézethez be-
osztott állami népiskolai helyettes tanítónőt 
1942. évi január hó 1-i hatállyal állami népis-
kolai rendes tanítóvá kinevezte. (191.281/1941. 
VI. fő. o. sz.) 

I . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 26.200/1941. V. K. M. számú rendelete 
az állami népiskolai pénz- és egyéb vagyon-

kezelés szabályozása tárgyában. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a m. kir. legfőbb állami számvevő-
szék elnökének előzetes hozzájárulásával a 
következőket rendeli: 

Az állami népiskola és az állami nép-
iskolai gondnokság pénzkezelését és egyéb 
vagyonkezelését a jelen rendelethez mellé-
kelt „Számviteli Utasítás az állami nép-
iskolák pénz- és egyéb vagyonkezelésére" 
(rövidítve: NSZU) szerint kell végezni. 

2. §• 
Ez a rendelet kihirdetése napján* lép 

hatályba. 
Budapest, 1941. december hó 10. napján. 

II . 
SZÁMVITELI UTASÍTÁS 

az állami népiskolák pénz- és egyéb 
vagyonkezelésére. 

I. F E J E Z E T . 
Költségvetés. 

' 1. §• 
A költségvetés szerkesztése. 

(1) Az állami népiskolai gondnokság a 
költségvetési évben előreláthatóan felme-

* 1941. december 15. 

rülő összes bevételeiről és kiadásairól költ-
ségvetési előirányzatot (l. számú minta) 
készít. 

(2) A költségvetési év január hó 1. nap-
jával kezdődik és december hó 31. napjáig 
tart. 

(3) A következő évi költségvetési elő-
irányzatot a gondnokság mindenkor a 
megelőző év május hó második felében 
tartott ülésén tárgyalja és ugyanakkor 
megállapítja annak részletes indokolását 
is. A költségvetési előirányzatot egy ok-
mányolt és két nem okmányolt példányban 
kell elkészíteni és mindhárom példányt az 
illetékes kir. tanfelügyelő útján legkésőbb 
június hó 15. napjáig a vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez kell felterjeszteni. 

(4) A költségvetési előirányzatot a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter hagyja 
jóvá és a jóváhagyott költségvetés nem 
okmányolt két példányát az illetékes kir. 
tanfelügyelőnek küldi vissza; a kir. tanfel-
ügyelő a költségvetés egyik példányát meg-
tar t ja i ra t tára számára, a másikat pedig a 
gondnokságnak küldi meg. 

(5) A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter által jóváhagyott költségvetés mind-
addig érvényben marad, amíg a gondnok-
ság gazdálkodása körében olyan változás 
áll be, amelynek következtében a bevéte-
lek vagy a kiadások -számottevően emel-
kednek vagy apadnak. Ebben az esetben 
a következő költségvetési évre ú j költség-
vetési előirányzatot kell készíteni. A gond-
nokság azonban gazdálkodását mindaddig 
a régi költségvetés alapján folytatja, amíg 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az lij 
költségvetést jóvá nem hagyja. 

2. §. 

A költségvetés tételei. 

(1) A költségvetés bevételi oldalán a (3) 
bekezdésben meghatározott bevételek kivé-
telével az előrelátható összes bevételeket, a 
kiadási oldalon pedig az (5) bekezdésben 
foglalt kiadások kivételével az előforduló 
összes kiadásokat kell előirányozni. 

(2) A költségvetés bevételei rendszerint 
a következők: 

a) a község (város) terhére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által megállapí-
tott állami népiskolai hozzájárulás; 

b) az egyház által, vagy uradalom, ipar-
telep tulajdonosa, vagy más személy által 
esetleg fizetendő hozzájárulás; 

c) a község (város) vagy más személy 
által természetben szolgáltatandó tüzelő-
anyag, világítás, vagy egyéb szolgáltatás 
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a mennyiség, a minőség és az érték meg-
jelölésével; 

d) a községi iskolai alapvagyon jöve-
delme; 

ej a d) pont alá nem eső ingatlanoknak 
a népiskola céljára rendelt jövedelme. 

(3) A bevételek közé nem lehet felvenni 
a beiratási díjakat, továbbá az előző költ-
ségvetési évből fennmaradó pénztári ma-
radványt és az előző költségvetési évekből 
származó állami népiskolai hozzájárulást. 

(4) A költségvetés kiadásai rendszerint a 
következők: 

a) a napibéres szolga bérének évi, a sze-
gődményes szolga bérének 10 havi, a fűtő-
szolga bérének 5 havi összege; 

b) a napibéres, szegődményes és fűtő-
szolgák után fizetendő társadalombiztosí-
tási (OTI, MABI) járulékok 50%-a; 

c) a fűtési költségek; 
d)Laz „egyéb költségek" címén felmerülő 

rendes kiadások; 
e) a kéményseprési és ürgödörkihordási 

költségek; 
f ) az ingatlanok után fizetendő adók, ha 

azokat a kir. kincstár viseli; 
g) a tanító könyvtár gyarapítására és a 

Néptanítók Lapjának előfizetésére elő-
irányzott összeg, a Néptanítók Lapját is-
kolai épiiletenkint egy példányban szá-
mítva. 

(5) A kiadások közé rendkívüli kiadáso-
kat (tatarozási, felszerelési, bútorzat- és 
tanszerbeszerzési stb. kiadások) nem lehet 
felvenni. 

(6) A költségvetésbe foglalt összes be-
vételeket és kiadásokat összegezni kell. Ha 
a bevétel több mint a kiadás, a bevételi 
oldalon mutatkozó jövedelmi felesleget, ha 
pedig a kiadás több mint a bevétel, a ki-
adási oldalon az utalványozni kért ellát-
mányt kell feltüntetni. 

3. §• 

Költségvetés igazolása. 

(1) A bevételek közül csak az ingatlanok 
jövedelmét kell okmánnyal igazolni (ok-
mányolás). E célból a haszonbérleti szer-
ződés másolatát a költségvetési előirány-
zathoz kell mellékelni. 

(2) A kiadások igazolására (okmányolá-
sára) csatolni kell: 

a) a napibéres, szegődményes és fűtő-
szolgák után az előző évben fizetett tár-
sadalombiztosítási járulékokat feltüntető 
jegyzéket; 

b) a tüzelő árát igazoló helyhatósági 
bizonyítványt; 

c) a tantermek hosszúságát, szélességét 
és magasságát feltüntető kimutatást. 

II . F E J E Z E T . 
Pénzkezelés. 

4- §• 

Rovatos pénznapló. 

(1) A gondnokság pénzkezelésének el-
számolására a rovatos pénznapló (2. számú 
minta) szolgál, melyet a gondnok a költ-
ségvetési év első napján nyit meg. A rova-
tos pénznaplót legalább 5 évi időtartamra 
be kell köttetni, átfűzni és lapszámmal el-
látva hitelesítés végett a kir. tanfelügyelő-
höz kell felterjeszteni. A rovatos pénz-
naplóba az összes rendes és rendkívüli, 
valamint az átfutó bevételeket és kiadá-
sokat azonnal, a bevételezés illetőleg a ki-
fizetés sorrendjében kell bevezetni. Min-
den bejegyzésnél a befizető illetve a fel-
vevő nevét, a bevételezés illetve a kifize-
tés jogcímét röviden, de szabatosan fel kell 
tüntetni. Felsőbb hatóság rendeletére esz-
közölt bevételezésnél illetve kifizetésnél a 
vonatkozó rendelet számát is fel kell tün-
tetni. 

(2) A rovatos pénznaplót minden év de-
cember havának végén le kell zárni. A le-
záráskor a bevételek és kiadások végössze-
gének — a kiadások közé értve a pénztári 
maradvány befizetését is — egymással 
egyezni kell. 

(3) A rovatos pénznaplót mind a bevé-
teli, mind a kiadási részében a költségvetés 
rovatainak megfelelő hasábokra kell osz-
tani. A számadás minden oldalán a fejléc 
megfelelő hasábjában fel kell tüntetni a . 
költségvetésben erre a célra előirányzott * 
összeget. 

(4) Bevételként kell elszámolni: 
a) a költségvetésben előirányzott rendes 

bevételeket; 
b) az előző költségvetési években esedé-

kes volt népiskolai hozzájárulásra utólag 
fizetett törlesztést; 

c) a dologi szükségletekre kiutalt állam-
segélyt, ha a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter az utalványozás alkalmával külön 
számadás bemutatását nem rendelte el; 

d) az iskolai helyiség használata fejében 
a fűtésért, a világításért és a takarításért 
fizetett térítéseket; 

e) az-át futó bevételeket (idegen pénze-
ket). 
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(5) Kiadásként kell elszámolni: 
a) a költségvetésben előirányzott ren-

des kiadásokat; 
b) a jövedelmi fölösleg terhére a felettes 

hatóság által külön rendelettel engedélye-
zett kiadást; 

c) a megfelelő postatakarékpénztári 
csekkszámlára befizetett jövedelmi fölös-
leget és pénzmaradványt; 

d) a (3) bekezdés e) pontjában meghatá-
rozott térítésekből teljesített kiadásokat; 

e) az átfutó kiadásokat. 
(6) A rovatos pénznaplót tintával kell 

vezetni. A téves bejegyzés helyesbítése 
végett vagy más célból a rovatos pénz-
naplóban bejegyzést törölni, kikaparni 
vagy más módon olvashatatlanná vagy 
felismerhetetlenné tenni nem szabad. A té-
ves bejegyzést helyesbítés céljából úgy 
kell áthúzni, hogy a téves szöveg olvasható 
maradjon, a téves szöveg fölé, vagy ha 
erre ott elegendő hely nem áll rendelke-
zésre, a lap szélére csillag alatt kell a he-
lyes szöveget írni; az eltévesztett szám-
jegyet át kell húzni és a helyes számjegyet 
föléje kell írni. A számjegy helyesbítése 
alkalmával a gondnok köteles kézjegyét a 
javított hely mellett feljegyezni. 

5. §. 

A gazdálkodás kerete. 

(1) Az állami népiskolai gondnokság 
pénztárába befolyó pénz állami vagyon, 
melyet csak a jóváhagyott költségvetés 
keretein belül, vagy az illetékes felettes 
hatóság külön engedélyének megfelelően 
szabad felhasználni. 

(2) A jóváhagyott költségvetés keretén 
belül folyó gazdálkodásban esetleg mutat-
kozó pénzfölösleget — kétszáz pengőt meg 
nem haladó összeg erejéig — a kir. tan-
felügyelő engedélyével a költségvetésben 
megjelölt más iskolai célra is fel lehet 
használni (hitelátruházás). Kétszáz pen-
gőt meghaladó hitelátruházást csak a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter engedé-
lyezhet. 

(3) A gondnok a pénzbevételt vagy 
pénzkiadást csak a gondnoksági elnök (al-
elnök) bevételezési illetve kifizetési zára-
dékát tartalmazó okmány alapján teljesít-
het. A gondnoksági elnök (alelnök) a zá-
radék aláírása előtt köteles meggyőződni 
arról, hogy az okmány megfelel-e a 6. §-ban 
foglalt követelményeknek. 

(4) A bevételezési záradék alakja a kö-
vetkező: 

„Bevételezendő. 
, 19.. év hó napján. 

P. H 
gondnok. gondnoksági elnök." 

(5) A kifizetési záradék alakja a követ-
kező: 

„Kifizetendő. 
, 19.. év hó napján. 

P. H 
gondnok. gondnoksági elnök " 

(6) A záradék bélyegző alakjában is al-
kalmazható, a neveket azonban sajátkezű-
leg kell aláírni. 

6. §• 
Naplótételek igazolása. 

(1) Minden bevételi vagy kiadási tételt 
szabályszerű okmánnyal kell igazolni (ok-
mányolni). A bevételt postatakarékpénz-
tári csekkfizetés (posta-) utalványszel-
vénnyel vagy ellennyugtával kell igazolni. 
Nem szükséges az ellennyugta, ha a be-
vétel kifizetés alkalmával eszközölt levo-
násból eredt. A kiadást a (2) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelő nyugtával és 
abban az esetben, ha a fizetés postataka-
rékpénztár út ján történt, a postatakarék-
pénztári befizetési lap „Elismervény" szel-
vényével is kell igazolni. 

(2) Szabályszerű nyugtának (nyugtázott 
számlának) illetve ellennyugtának a kö-
vetkező adatokat kell tartalmaznia: kinek 
történt a szállítás, mit szállítottak, vagy 
milyen munkát végeztek el; mikor történt 
a szállítás, milyen a szállított áru minő-
sége, mennyi a mennyisége és áregysésre, 
mekkora a számla végösszege; ez utóbbi 
számmal és betűvel is kiírva. A szállító cég 
a nyugtát (nyugtázott számlát) aláírásá-
val vagy bélyegzőjével ellátni és a szám-
lán vagy nyugtán a nyugtailletéket ok-
mánybélyeggel leróni köteles. Bélyegkölt-
ség felszámításának helye nincs. 

(3) Postai feladóvevénnyel, postai utal-
ványszelvénnyel, vagy szállítólevéllel csak 
a postai vagy vasúti viteldíjakat lehet iga-
zolni. Ezeken kívül a (2) bekezdés rendel-
kezéseinek megfelelő okmányolás is szük-
séges. Ha a (2) bekezdés rendelkezéseinek 
megfelelő okmány csak később szerezhető 
be, ideiglenesen a postai feladóvevényt, 
postai utalványszelvényt, vagy szállító-
levelet kell igazolásul felhasználni. 

(4) Az okmányra a rovatos pénznapló 
vonatkozó tételszámát rá kell vezetni. 
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(5) Leltári tárgyak vagy anyagok szál-
lításakor az okmányra a leltári napló vagy 
anyagszámadás azon tételszámát is rá kell 
vezetni, mely alatt a vonatkozó leltári tár-
gyat vagy anyagot bevételezték. 

7. §• 

Átfutó kezelés. 

(1) A gondnoksághoz befolyt oly bevéte-
leket, amelyeket felhasználni nem szabad 
(idegen pénzek), a rovatos pénznapló át-
futó bevételek hasábjába kell bevezetni. 
Bevételezés és naplózás után haladéktala-
nul postatakarékpénztári csekkszámlára 
(jelenleg a 107.634. számú csekkszámlára) 
kell befizetni az alábbi átfutó bevételeket: 

a) a kiselejtezett leltári tárgyak eladá-
sából befolyt összeget; 

b) az iskolai épület bérbeadott helyisé-
geinek bérét; 

c) a katonai beszállásolásból befolyt ösz-
szeget; 

d) a selyem gubó beváltása céljára ren-
delkezésre bocsátott iskolai helyiségekért 
fizetett használati dí jat ; 

e) a m. kir. postatakarékpénztárba a 8. § 
(1) bekezdésének rendelkezése alapján el-
helyezett pénz kamatát. 

(2) Az átfutó bevételeket és kiadásokat 
a rovatos pénznapló megfelelő bevételi és 
kiadási hasábjában kell elszámolni. 

(3) Ha a gondnokság címére olyan pénz-
összeg érkezik, melynek célja ismeretlen 
és ki nem deríthető, a gondnok azt átfutó 
bevételként jegyzi be és a kir. tanfelügye-
lőnek azonnal jelentést tesz. Az év végén 
mutatkozó ismeretlen célú pénzösszeget a 
következő évre kell átvinni. Az átvitel úgy 
történik, hogy a kérdéses összeget az év 
végén áz átfutó kiadások között kell el-
számolni, ezzel egyidejűen a következő év-
ben az átfutó bevételek közé eső tételként 
kell felvenni. 

8. §. 
Készpénz megőrzése. 

(1) A készpénzt páncélszekrényben kell 
őrizni. Készpénzt pénzintézetnél elhelyezni 
nem szabad. Ha páncélszekrény nincs, a 
gondnok a pénzt körültekintő gondossággal 
köteles maga őrizni, joga van azonban a 
gondjaira bízott pénznek azt a részét, 
amelyre előreláthatóan rövid időn belül 
szükség nincs, az m. kir. postatakarékpénz-
tárba postatakarékpénztári betétkönyvön 
elhelyezni. 

(2) A gondnoksági páncélszekrényben 
csak a gondnokság céljaira szolgáló pénzt 
szabad tartani. Ha páncélszekrény nincs, a 
gondnokság céljaira szolgáló pénzt minden 
más pénztől teljesen elkülönítve kell tartani 
és kezelni úgy, hogy a pénz és az esetleges 
postatakarékpénztári betétkönyv a felettes 
hatóság vizsgálata pillanatában bármikor 
felmutatható legyen. 

(3) A páncélszekrény kulcsainak két pél-
dányban kell meglenni; az egyik példányt a 
gondnok lezárt borítékban lakásán köteles 
őrizni. Ha a kulcsokból valamelyik elvész, 
erről gondnok a zár megváltoztatása végett 
a kir. tanfelügyelőnek haladéktalanul jelen-
tést tenni tartozik. 

(4) A pénzből a gondnok fizetési előleget 
nem adhat és a jóváhagyott költségvetésbe 
fel, nem vett vagy a felettes hatóság külön 
engedélyével nem engedélyezett kiadást nem 
teljesíthet; a teljesen indokolt rendkívüli 
kiadást is csak az illetékes felettes hatóság 
engedélyével teljesítheti. 

(5) A rovatos pénznapló szerint mutat-
kozó pénztári maradványt december hó 27. 
napjáig postatakarékpénztári csekkszám-
lára (jelenleg a 107.634. számú csekkszám-
lára) kell befizetni. 

I I I . F E J E Z E T . 
Számadás. 

9. §• 
A számadások jóváhagyása. 

(1) A gondnok a költségvetési év végén 
a rovatos pénznaplót lezárja, a szám-
adási mérleget (3. számú minta) elkészíti és 
aláírja és a rovatos pénznaplót, valamint a 
leltári naplót és az anyagszámadást átvizs-
gálás végett mellekleteivel (számadási ok-
mányokkal) együtt a gondnoksági ellen-
őröknek rendelkezésére bocsátja. Az ellen-
őrök a számadásokat átvizsgálják és ha azo-
kat helyesnek találják, a számadási mérle-
get aláírják. Ha az ellenőröknek a számadá-
sok helyessége tekintetében oly aggályuk 
van, amelyet a gondnokkal való közvetlen 
tárgyalás útján eloszlatni nem lehet, aggá-
lyaikat a gondnokság ülése elé terjesztik. 

(2) A gondnokság a számadásokat ja-
nuári ülésében vizsgálja meg. Ha a gond-
nokság a számadások tartalmát a költség-
vetéssel és a számadási okmányokkal egybe-
vetve helyesnek találja, a számadási mér-
leget a gondnoksági elnök is aláírja. Ha a 
gondnokság a számadásokat nem találja 
helyesnek, a számadási mérleget az elnök 
nem ír ja alá, hanem a számadásokat a 



4 2 194-2 : 1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

gondnokság észrevételeivel a kir. tanfel-
ügyelő elé terjeszti. 

(3) A községben vagy megyei városban mű-
ködő gondnokság elnöke az aláírt számadási 
mérleg és a rovatos pénznapló négy máso-
latát, a számadási okmányokat, valamint a 
leltári naplónak és aa anyagszámadásnak 
arra az évre vonatkozó kivonatát a kir. tan-
felügyelő út ján legkésőbb február hó 15. 
napjáig a közigazgatási bizottság népokta-
tásügyi albizottságához terjeszti fel. A ncp-
oktatásügyi albizottság a számadásokat a 
számvevőségi felülvizsgálás után jóváhagyja 
és a felmentést a gondnokságnak megadja, 
vagy a számadások ellen észrevételt tesz. 
Ha a gondnokság az észrevételhez fűzött 
utasítást harminc nap alatt nem tudja tel-
jesíteni, az albizottság, a kifogásolt szám-
adásra vonatkozó minden iratot a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez terjeszt fel. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a kifo-
gásolt számadás jóváhagyása, esetleg a gond-
nok vagy a gondnokság tagjai felelősségének 
megállapítása tekintetében határoz. A nép-
oktatásügyi albizottság 'a jóváhagyott szám-
adásokat és mellékleteit a kir. tanfelügyelő 
útján a gondnoksághoz, egyik másolatát a 
számadásokat felülvizsgáló számvevőség-
hez, két másolatát pedig a kir. tanfelügyelő-
höz küldi meg. A kir. tanfelügyelő a hozzá-
kiildött másolatok egyikét irattárába helyezi 
el, a másikat pedig népoktatási kerületének 
többi számadásaival együtt június hó vé-
géig a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez terjeszti fel. 

(4) A törvényliatóságú jogú __ városban 
működő gondnokság elnöke az aláírt szám-
adási mérleg, és a rovatos pénznapló három 
másolatát, a számadási okmányokat, vala-
mint a leltári naplónak és az anyagszám-
adásnak arra az évre vonatkozó kivonatát 
február hó 15. napjáig a kir. tanfeliip'velő 
útján a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez terjeszti fel. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a jóváhagyás után a számadáso-
kat és mellékleteit a kir. tanfelügyelő útján 
a gondnoksághoz, a számadások egy máso-
latát pedig irattárba helyezés végett a kir. 
tanfelügyelőhöz küldi meg. 

IY. F E J E Z E T . 
Kölcsönkönyvtár. 

10. §. 

A kölcsönkönyvtár költségvetése. 

(1) A beiratás után minden igazgató 
(igazgató-tanító, egytanítós népiskolában a 

tanító) a tankönyveket magábafoglaló köl-
csönkönyvtár számára költségvetési elő-
irányzatot (4. számú minta) készít. 

(2) A kölcsönkönyvtári költségvetés be-
vételei a következők: 

a) esetleges pénztári maradvány; 
b) a beiratási díjakból vagy annak meg-

váltásából befolyt összeg fele; 
c) a község (város) által a szegény ta-

nulók tankönyvének beszerzésére adott ösz-
szeg; 

d) egyéb készpénz-adományok; 
e) a tanulók vagy mások által adomá-

nyozott tankönyvek, mint természetbeni 
adományok pénzben kifejezett értéke. 

(3) A kölcsönkönyvtári költségvetés ki-
adásai a következők: 

a) a 4%-os jutalék a beiratási díj keze-
léséért; 

b) 'a beszerzendő tankönyvek ára; 
c) a tankönyvek kötési költségei; 
d) a vegyes szükségletekre szükséges 

összeg. 
(4) A kölcsönkönyvtár költségvetését 

egy példányban kell elkészíteni és a beira-
tásokat követő tizenöt nap alatt a kir. tan-
felügyelőhöz felterjeszteni. 

(5) A kir. tanfelügyelő a költségvetést 
tizenöt nap alatt felülvizsgálja és vagy 
változatlanul vagy módosítással jóváhagyja. 
A jóváhagyott költségvetést haladéktalanul 
vissza kell küldeni az igazgatónak (igazgató-
tanítónak, egytanítós népiskolában a taní-
tónak). 

11- .§• 
A kölcsönkönyvtári gazdálkodás. 

(1) A kölcsönkönyvtári bevételeket csak 
a kölcsönkönyvtári költségvetésben meg-
határozott célra és csak az ott meghatáro-
zott keretek között szabad felhasználni. Az 
előirányzott bevételeket minden évben fel 
kell használni. Ha minden szegény tanuló 
tankönyvszükségletének teljes fedezése után 
jövedelmi fölösleg mutatkozik, a kir. tan-
felügyelő az igazgató (igazgató-tanító, egy-
tanítós népiskolában a tanító) indokolt elő-
terjesztésére megengedheti, hogv a jöve-
delmi fölösleget a népiskola ifjúsági vagy 
tanítói könyvtárának gyarapítására for-
dítsák. 

(2) A beszerzésekről az igazgató (igaz-
gató-tanító, egytanítós népiskolában a ta-
nító) gondoskodik; ugyancsak ő rendeli 
meg a fűzött könyvek bekötését és a hibás 
könyvek kijavítását. Az igazgatónak a köl-
csönkönyvtár kezelője tesz javaslatot a tan-
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könyvek beszerzésére, bekötésére és a hibás 
könyvek kijavíttatására-

(3) Minden ajándékba kapott vagy vásá-
rolt könyvet a kölcsönkönyvtár leltári nap-
lójában (5. számú minta) bevételezni kell. 
A leltári naplót általában a 14. §-ban fog-
laltak értelmében kell vezetni. 

(4) Az igazgató (igazgató-tanító) az eset-
leges könyvtárvezetővel együtt minden év-
ben megállapítja, hogy melyik elveszett 
vagy használhatatlan könyvet kell kiselej-
tezni. Ezeket a könyveket selejtezési jegy-
zékbe (6. számú minta) kell foglalni/ és a 
selejtezési jegyzéket jóváhagyás végett a 
gondnoksági elnöknek kell bemutatni. A se-
lejtezést a jóváhagyott selejtezési jegyzék 
szerint kell végrehajtani és a kölcsönkönyv-
tári leltári naplóban keresztülvezetni. 

(5) Minden osztályvezető tanító jegyzé-
ket készít azokról az osztályába járó gyer-
mekekről, akik tankönyvet kaptak kölcsön. 
Az iskolai év végén a kölcsönkönyveket e 
jegyzék szerint kell beszedni. 
__ (6) Az igazgató (igazgató-tanító, egytaní-

tós népiskolában a tanító) minden év ja-
nuár hó 15. napjáig a kir. tanfelügyelőnek 
köteles jelenteni a kölcsönkönyvtár köny-
veinek leltári napló szerint vett darabszá-
mát és értékét. A kir. tanfelügyelő népokta-
tási kerületének kölcsönkönyvtári adatait 
összesíti és annak eredményét január hó 31. 
napjáig a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek jelenti. 

12. §. 
A kölcsönkönyvtár pénznaplója. 

(1) A kölcsönkönyvtár kiadásairól és 
bevételeiről az igazgató (igazgató-tanító, 
egytanítós népiskolában a tanító) a 4. §. (1) 
és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfele-
lően iskolai évenkint pénznaplót (7. számú 
minta) vezet. A pénznaplót az iskolai év 
befejeztével lezárja és azt okmányokkal fel-
szerelve a kölcsönkönyvtár jóváhagyott 
költségvetésével és a kölcsönkönyvtári lel-
tári napló kivonatával együtt minden év 
június hó 30. napjáig a kir. tanfelügyelőhöz 
terjeszti fel. 

(2) A kir. tanfelügyelő a számadásokat 
vagy észrevétel nélkül jóváhagyja, vagy 
észrevételeket tesz. Ha az igazgató (igaz-
gató-tanító, egytanítós népiskolában a ta-
nító) a kir. tanfelügyelő észrevételeihez fű-
zött utasítást harminc nap alatt nem telje-
síti, a kir. tanfelügyelő a költségvetést és a 
számadásokat a tankerületi kir. főigazgató-
hoz terjeszti fel. A tankerületi kir. főigaz-
gató végső fokon határoz a számadások 

jóváhagyása vagy az igazgató (igazgató-
tanító, tanító) felelősségre vonása tekinte-
tében. 

13. §. 
A beiratási díjak kezelése. 

(1) A beiratási díj befizetését a gyerme-
ket felvevő igazgató (igazgató-tanító, ta-
nító) nyugtával (8. számú minta) igazolja. 
A nyugtát a beiratáskor kell kiállítani és 
csak a kiállítás után szabad a nyugtakönyv-
ből kitépni. A számozott lapokat tartal-
mazó nyugtakönyvekkel az igazgatót (igaz-
gató-tanítót, egytanítós népiskolában a ta-
nítót) a szükséges mennyiségben a kir. tan-
felügyelő látja el. A kir. tanfelügyelő a ki-
adott nyugtakönyvekről nyilvántartást ve-
áet. 

(2) A befizetett beiratási díjat a beiratási 
díj pénznaplóban (9. számú minta) kell 
nyilvántartani. A beiratások befejezése al-
kalmával a pénznaplót le kell zárni; a ké-
sőbbi beiratkozásokkal kapcsolatos nyilván-
tartási adatokat pedig évközben időnkint 
(kéthetenként, havonként) kell a pénznap-
lóban lezárni. A pénznaplóba a folytatólag 
bevezetendő záradék szövege a következő: 

„ . . . . számú tanuló befizetett 
összesen . . . . P . . f-t, 
a kölcsönkönyvtári pénznapló 
. . . . tétele alatt bevételeztem 
ennek felerésze fejében . . . . P . . f-t, 
az Állami Tanítói Internátusok 
Alapját megillető másik fele-
rész után járó 4%-os kezelési 
díj címén felvettem . . . . P . . f-t, 
az idemellékelt postatakarék-
pénztári befizetési lap „Elis-
mervény" szelvényének tanú-
sága szerint az Állami Tanítói 
Internátusok Alapja javára 
19.. évi . . . . hó . . napján be-
fizettem . . • • P . . f - t . 

összesen: . . . . P . . f . 
. . . . . . . 19.. év hó .. napján. 

igazgató 
(igazgató-tanító, tanító)" 

(3) A beiratási díjaknak a kölcsönkönvv-
tárt megillető felerészét teljes egészében a 
kölcsönkönyvtár pénznaplójában kell be-

»vételként elszámolni; az Állami Tanítói In-
ternátusok Alapját megillető felerészét pe-
dig a kezelési díj levonása után az Alap ja-
vára a 165.293. számú postatakarékpénztári 
csekkszámlára be kell fizetni. 

(4) A beiratási díjakból befolyt összeg 
után az igazgatót (igazgató-tanítót, egy-
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tanítós népiskolában a tanítót) 4%-os keze-
lési díj illeti meg. A beiratási díjaknak az 
Állami Tanítói Internátusok Alapját meg-
illető felerész után járó kezelési díjat a (2) 
bekezdésben említett pénznaplóban, a köl-
esönkönyvtárt megillető felerész után járó 
kezelési díjat pedig a kölcsönkönyvtár 
pénznaplójában kell elszámolni. 

V. F E J E Z E T . 
Ingó vagyon kezelése. 

14. §. 

Leltári napló. 
(1) Minden leltári tárgyat a leltári napló-

ban kell elszámolni. 
(2) Leltári tárgyak a következő ingók: 
a) minden az iskola berendezéséhez vagy 

felszereléséhez tartozó, az anyagszámadásba 
fel nem vett oly ingóság, melynek értéke 
két pengőt elér; 

b) az ifjúsági és a tanítói könyvtárhoz 
tartozó könyvek és folyóiratok, beszerzési 
árukra tekintet nélkül. 

(3) Minden akár ajándék, akár vétel út-
ján a kir. kincstár tulajdonába kerülő és 
az iskolához tartozó leltári tárgyat átvétele 
után a gondnok nyomban bejegyzi a leltári 
naplóba (10. számú minta). A könyveket, 
folyóiratokat, füzeteket, térképeket, szem-
léltető képeket a leltári naplóba jegyzéssel 
egyidejűen az iskola bélyegzőjével látja el. 
A leltári naplóban a leltári tárgyat röviden 
és szabatosan kell megjelölni. A leltári tárgy 
bevételezésénél a vételárat vagy becsértéket 
mindig fel kell tüntetni; a leltári tárgy ki-
adásánál a leírandó érték mindig azonos a 
bevételezéskor feltüntetett vételárral vagy 
becsértékkel. A leltári tárgyak bevételezé-
sét és kiadását időrendben egymásután, fo-
lyamatosan kell a leltári naplóba jegyezni. 

(4) A leltári napló tételszámozása min-
den évben újból kezdődik. A gondnok a lel-
tári naplót minden naptári év végén le-
zárja. A lezárás úgy történik, hogy az összes 
bevétel és a multévi álladék együttes össze-
géből le kell vonni az összes kiadást s az 
így nyert eredmény (darab és érték) át kell 
vinni a következő év első tétele alá a mult-
évi álladék hasábjába. Ennek az eredmény-
nek egyeznie kell a szakleltárak együttes 
álladékával. 

(5) A gondnok a leltári napló alapján ké-
szíti el az ingó vagyon A. jelű kimutatását 
(11. számú minta). Az A. jelű kimutatást 
egy példányban január hó 15. napjáig kell 
a kir. tanfelügyelőhöz felterjeszteni. A kir. 

tanfelügyelő a beérkezett kimutatások alap-
ján összesítő kimutatást készít és azt január 
hó 31. napjáig közvetlenül a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez terjeszti fel. 

15. §. 
Szakleltárak. 

(1) A leltári tárgyakat nemcsak a leltári 
naplóban, hanem szakcsoportonkint a meg-
felelő szakleltárban (12. számú minta) is 
nyilván kell tartani. A gondnok háromféle 
szakleltárt vezet: I. számú szakleltárt a 
könyvtárakról — külön az ifjúsági és külön 
a tanítói könyvtárról —, a I I . számú szak-
leltárt a bútorokról és a I I I . számú szaklel-
tárt a felszerelésről, a tanszerekről és a tan-
eszközökről. 

(2) Ha a gondnokság alá két vagy több 
népiskola tartozik, a gondnok által vezetett 
I., I I . és I I I . számú szakleltárból minden 
népiskola igazgatója (igazgató-tanítója) a 
saját iskolájához tartozó leltári tárgyakról 
szakleltár-kivonatot vezet. Ebben az esetben 
a szakleltár anyagát iskolánkint alcsopor-
tokra kell bontani. Az alcsoportot a szak-
leltárban akként kell megjelölni, hogy a 
szakleltár számát (I., II., III.) az abc. vala-
mely betűjével törik (pl. I/a, Il/b, III/c); 
ugyanígy kell megjelölni a megfelelő szak-
leltár-kivonatot is. 

(3) A szakleltárt a leltári naplóval egy-
idejűleg kell vezetni. A leltári naplóban 
foglalt bejegyzéseknek meg kell egyezniök 
a szakleltár megfelelő tételénél foglalt be-
jegyzésekkel. A népiskola igazgatója (igaz-
gató-tanítója) a szakleltár-kivonatot a gond-
nok szakleltárába bejegyzett adatok alapján 
készíti. 

(4) A könyvtári szakleltárba (13. számú 
minta) az ifjúsági és a tanítói könyvtár 
műveit kell felvenni. A könyvtári szakleltár 
kiegészítő része lehet a címtár és a cédula-
katalógus. 

(5) A szakleltárakat minden év végén le 
kell zárni és a leltári naplóval egyeztetni 
kell. A szakleltár-kivonatok lezárását mel-
lőzni lehet. 

16. §. 
Szobaleltár és leltári jegy. 

(1) Minden helyiségben ki kell függesz-
teni azoknak a bútorzati vagy felszerelési 
leltári tárgyaknak a jegyzékét, amelyek az 
illető helyiséghez tartoznak. A szobaleltárt 
(14. számú minta) keménypapírra ragasztva 
feltűnő helyen kell elhelyezni. 
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(2) Ha egy szekrényben több felszerelési 
leltári tárgy van elhelyezve, ezeknek a tár-
gyaknak a jegyzékét a szekrény ajtajának 
belső felületére kell felfüggeszteni vagy ra-
gasztani. Ebben az esetben az itt felsorolt 
leltári tárgyakat nem kell felvenni szoba-
leltárba. 

(3) Minden leltári tárgyra leltári jegyet 
kell felerősíteni, A leltári jegy a szakleltár 
számát (I. könyvtár, I I . bútorzat, I I I . fel-
szerelés), az esetleges alcsoport betűjét és 
a szakleltári sorszámot tünteti fel (pl. II /6 
vagy II/a/13). 

17. §. 

Selejtezés. 

(1) A hasznavehetetlen, elveszett vagy 
elpusztult leltári tárgyat selejtezni kell. 

(2) Selejtezni csak a kir. tanfelügyelő 
engedélyével szabad. 

(3) A gondnok és — ha a gondnokság alá 
több népiskola tartozik — a népiskola igaz-
gatója (igazgató-tanítója) esetről-esetre fel-
jegyzi azokat a leltári tárgyakat, amelyek 
kiselejtezése szükséges. E feljegyzések alap-
ján készíti el a gondnok a selejtezési jegy-
zéket (15. számú minta). A selejtezési jegy-
zéket a gondnokság elnöke egy példányban 
terjeszti fel a kir. tanfelügyelőhöz. 

(4) A kir. tanfelügyelő engedélye alapján 
a gondnok a selejtezhető leltári tárgyakat 
a selejtezési engedély számára való hivat-
kozással kiadásként vezeti keresztül a leltári 
naplóban és a szakleltárban. Az előző évben 
kimutatott leltári tárgy kiadását a mult évi 
álladók hasábjában, a folyó évben bevéte-
lezett leltári tárgy kiadását pedig az ez évi 
kiadási hasábban kell bejegyezni. A kiselej-
tezett leltári tárgy bevételezését tartalmazó 
bejegyzésnél hivatkozni kell a kiadás tétel-
számára és a selejtezési engedély számára. 
A kiselejtezett tárgyat a szobaleltárból 
(szekrényjegyzékből) ki kell húzni s a jegy-
zet-hasábban hivatkozni kell a selejtezési 
engedély számára. 

(5) A kiselejtezett leltári tárgyakat nyil-
vános árverés útján kell értékesíteni. Ha a 
selejtezést engedélyező rendeletben más uta-
sítás nincs, a kikiáltási árat a gondnok ál-
lapítja meg. Az árverésről jegyzőkönyvet 
kell vezetni (16. számú minta). Az árverés-
ből befolyt és az árverési költségek levonása 
után fennmaradó pénzt haladéktalanul 
postatakarékpénztárt csekkszámlára (jelen-
leg a 107.634. számú csekkszámlára) kell 
befizetni. 

18. §. 
Felesleges leltári tárgyak. 

Felesleges, de ki nem selejtezhető leltári 
tárgyakat becsértékre való tekintet nélkül 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
kell bejelenteni. Nem selejtezhetek ki azok 
a leltári tárgyak, amelyek javítással hasz-
nálhatóvá tehetők, továbbá azok a használ-
hatatlan s ki sem javítható leltári tárgyak, 
melyeknek a becsértéke a selejtezéskor 500 
pengőt elér. 

19. §. 
Anyag számadás. 

(1) Az anyagszámadásban kell nyilván-
tartani: 

a) a gyors elhasználódásnak kitett anya-
gokat (tüzelőanyag, világítóanyag, nyom-
tatványok, tinta, tisztítószerek stb.); 

b) azokat az ingókat, amelyek leltárba 
nem tartoznak, de értéket képviselnek (hő-
mérő, szeneskanna és lapát, lábtörlő, szer-
számok stb.), vagy amelyek értéke a 2 
(kettő) pengőt el nem éri (írószer, pohár, 
stb.). 

(2) Az anyagszámadást (17. számú 
minta) a gondnok vezeti. Ha a gondnokság 
alá több népiskola tartozik, a költségvetés-
ben „egyéb költségek" címen felvett össze-
get a népiskola igazgatójának lehet kifi-
zetni, aki az ebből beszerzett anyagokat kü-
lön anyagszámadásban kezeli. Ebben az 
esetben az igazgató a gondnokság által ke-
zeihez kiutalt pénzre vonatkozóan pénztár-
könyvet vezet és minden évben legkésőbb 
december hó 20. napjáig a gondnoknak el-
számol. Az igazgató által vezetett anyag-
számadás évvégi eredményét a gondnoksági 
anyagszámadásba kell felvenni. 

(3) Az anyagszámadásban a beszerzett 
anyagokat úgy kell csoportosítani, hogy az 
egynemű anyagok mennyisége bármikor 
megállapítható legyen. Az anyagszámadást 
a költségvetési év szerint naplószerűen kell 
vezetni. A beszerzéseket a rovatos pénz-
napló tételszámára való hivatkozással azon-
nal be kell jegyezni. Azoknak az anyagok-
nak a felhasználását (kiadását), amelyek 
darabszámban nagyobb értéket képviselnek, 
haladéktalanul, a többieket pedig havon-
kint együttesen kell bevezetni. 

(4) Egyes anyagokat a lehetőség szerint 
átvételi elismervénnyel kell kiadni. 

(5) Az anyagszámadás tételszámozása 
minden évben újból kezdődik. Az anyag-
számadást minden év végén le kell zárni, a 
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készletet megállapítani és ezt a következő 
évre átvinni. Ha a készlet megállapításánál 
többlet mutatkozik, a többletet be kell véte-
lezni, az esetleg előállott hiányt pedig meg 
kell téríteni. 

(6) Az anyagszámadás adatai alapján 
kell az ingó vagyon B. jelű kimutatását 
(18. számú minta) elkészíteni. A B. jelű ki-
mutatást egy példányban január 15. nap-
jáig kell a kir. tanfelügyelőhöz felterjesz-
teni. A kir. tanfelügyelő a beérkezett kimu-
tatások alapján összesítő kimutatást készít 
és azt január 31. napjáig közvetlenül a val-
lás- és közoktatásügyi miniszterhez terjeszti 
fel. 

VI. F E J E Z E T . 

A gondnoksági költségvetés terhére alkal-
mazott szolgák. 

20. §. 

Napibéres szolgák. 

(1) Napibéres szolgát csak olyan nép-
iskolában lehet alkalmazni, ahol legalább 
hat tanterem van, vagy bár ennyi tanterem 
nincs, a népiskolában a tantermeken felül 
különösen sok egyéb helyiség van. Napibé-
res szolga alkalmazásához a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter külön engedélye is 
szükséges. Az engedély számára a gondnok-
sági költségvetés indokolásában hivatkozni 
kell. 

(2) A napibéres szolgát a gondnok ja-
vaslatára a gondnoksági elnök alkalmazza; 
bérét — amelyet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter állapít meg —r egész évben ha-
vonkint utólag kapja. 

(3) A napibéres szolgát 15 napi előzetes 
rendes felmondással a hónap utolsó nap-
jára a szolgálatból el lehet bocsátani; azon-
nali hatállyal meg lehet szüntetni a szol-
gálati viszonyt, ha olyan cselekményt követ 
el, amely miatt a házicselédet azonnali ha-
tállyal el lehet bocsátani. 

(4) A napibéres szolgát alkalmaztatásá-
tól számított nyolc nap alatt a társadalom-
biztosító intézetbe be kell jelenteni; a meg-
állapított betegségi és baleseti járulék felét 

„ a költségvetésbe kell felvenni, a másik felét 
a napibéres Szolga béréből havi egyenlő 
részletekben k£ll levonni. A járulékot ha-
vonkint kell a társadalombiztosító intézeti 
pénztárnak csekkszámlájára befizetni. 

(5) A napibéres szolgára megállapított 
öregségi és rokkantsági járulék 50%-át a 
béréből havi egyenlő részletekben kell le-
vonni. 

(6) Az öregségi és rokkantsági járulék-
ról állandó, könyvalakba kötött és ki nem 
selejtezhető nyilvántartást kell vezetni (19. 
számú minta). 

(7) A napibéres szolgának természetbeni 
lakás nem jár. Ha azonban a népiskolában 
szolgalakás van, a kir. tanfelügyelő enge-
délyével a szolgalakást ideiglenesen elfog-
lalhatja. A napibéres szolgát ilyen esetben 
figyelmeztetni kell, hogy a kir. tanfelügyelő 
rendeletére a szolgalakást bármikor hala-
déktalanul kiüríteni köteles. 

21. §. 

Szegődményes szolga. 

(1) Ha a tantermek takarítására a tan-
termek kis száma miatt napibéres szolgát 
alkalmazni nem lehet, szegődményes szolgát 
kell alkalmazni. 

' (2) A szegődményes szolga bérét a tan-
termek száma szerint kell megállapítani 
akként, hogy a tantermek számát a vallás-
és közoktatásügyi miniszter által megálla-
pított szorzószámmal kell megszorozni. 

(3) A szegődményes szolga bért csak a 
szorgalmi időre kap. A bér fizetésére, az al-
kalmazott biztosítására, betegségi és bal-
eseti, valamint az öregségi és rokkantsági 
járulékok kezelésére és befizetésére, az eset-
leges szolgalakás ideiglenes átengedésére 
vonatkozóan a 20. § rendelkezéseit kell meg-
felelően Alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 
az egy-s£s kéttantermes népiskolában alkal-
mazott szegődményes szolgát a társadalom-
biztosító intézetbe bejelenteni nem kell, mi-
vel munkaideje a napi öt órát nem halad-
hat ja meg. 

(4) A szegődményes szolgát az igazgató 
(igazgató-tanító, egytanítós népiskolában a 
tanító) a napibéres szolgára megbatározott 
szabályok szerint fogadja fel illetve bo-
csátja el. A fel fogadást és az elbocsátást a 
gondnoknak 48 óra alatt jelenteni kell. 

(5) Az igazgató-tanító (egytanítós nép-
iskolában a tanító) a népiskolában levő egy 
vagy két tanterem tisztogatását saját alkal-
mazottjával is elvégeztetheti. Ilyen esetben 
a szegődményes szolgának járó bért elszá-
molás kötelezettsége nélkül az igazgató-
tanítónak (tanítónak) kell kiutalni, aki a 
megfelelő tisztogatás elvégzéséért felelős. 
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22. §. 

F ütőszolga. 

(1) Fűtőszolgát csak ott szabad alkal-
mazni, ahol a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter engedélyezte. 

(2) A fűtőszolgára a szegődményes szol-
gára megállapított rendelkezéseket kell meg-
felelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 
bérét a községekben illetve városokban a 
tantermek számától függetlenül, a fűtési 
időszakra a vallás- és közoktatásügyi -mi-
niszter állapítja meg és hogy a társadalom-
biztosító intézetbe csak akkor kell bejelen-
teni, ha a napi elfoglaltsága öt órát meg-
halad. 

(3) A fűtőszolga csak a fűtőanyagfel-
hordást és fűtésre való előkészítést, a be-
gyújtást, a hamukihordást és a tanítás meg-
kezdéséig a fűtést végezheti. 

23. §. 

Helyettesítő napszámos. 

(1) Ha az állami altiszt vagy kisegítő 
szolga munkáját betegsége miatt elvégezni 
nem képes, erre az időre a gondnok helyet-
tesítő napszámost alkalmaz. A helyettesítő 
napszámos nem kaphat több bért, mint a 
helyben szokásos napszám, ha pedig leg-
alább egy hónapig egyfolytában alkalma-
zásban áll, bére nem lehet nagyobb, mint a 
napibéres szolga bére. 

(2) A helyettesítő naüszámost a társa-
dalombiztosító intézetnél be kell jelenteni. 

(3) A helyettesítő napszámos alkalmazá-
sát haladéktalanul jelenteni kell a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek; a jelentés-
ben elő kell adni, hogy a helyettesítő nap-
számos fizetésének fedezésére a gondnokság 
megtakarítása vagy jövedelmi feleslege ter-
hére elegendő fedezettel rendelkezik-e; ha a 
gondnokság elegendő fedezettel nem rendel-
kezik, kérnie kell a helyettesítő napszámos 
előrelátható bérének kiutalását. 

(4) A napibéres, a szegődményes és a 
fűtőszolga betegsége alatt bért nem kap. 
Ha az ilyen alkalmazott valamely család-
tagja az alkalmazott munkakörét megfele-
lően el tudja látni, felgyógyulásáig helyette 
az illető családtagot lehet ideiglenesen al-
kalmazni. 

VII . F E J E Z E T . 
Vegyes rendelkezések. 

24. §. 
Rendkívüli kiadások. 

(1) Rendkívüli kiadást csak az illetékes 
felettes hatóság külön engedélye alapján 
szabad teljesíteni. 

(2) Minden rendkívüli kiadást a rovatos 
pénznaplóban kell elszámolni. Ha azonban 
valamely munkálat vagy beszerzés 2000 
pengő értéket elér, vagy ha a rendkívüli 
kiadást a község előző évekből származó 
hozzájárulási hátralékának terhére engedé-
lyezték, vagy államsegélyből fedezték, erről 
a rendkívüli kiadásról külön számadást is 
kell készíteni és ezt a számadást a vonat-
kozó okmányokkal együtt a munkálat be-
fejezése vagy a beszerzés teljesítése után 
haladéktalanul fel kell terjeszteni a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez. Ilyen eset-
ben a rendes évi számadásokhoz a minisz-
teri rendeletet vagy felmentvénvt is csatolni 
kell. 

(3) Nagyobb beszerzésekre és munkála-
tokra a Közszállítási Szabályzat rendelke-
zéseit kell alkalmazni. 

25. §. 
Felelősség. 

A gondnoknak, a gondnoksági elnöknek, 
az ellenőröknek és a gondnokság tagjainak 
felelősségét a pénz- és vagyonkezeléssel kap-
csolatban, továbbá az igazgató (igazgató-
tanító, egytanítós népiskolában a tanító) 
felelősségét a kölcsönkönyvtár vagyonkeze-
lésével kapcsolatban külön rendelet állapítja 
meg. 

26. §. 

Ingatlan vagyon kezelése. 
Az állami népiskolai ingatlanok törzs-

könyvének és leltárának vezetése a m. kir. 
pénzügyminiszter 1902. évi 36.566. számú 
körrendeletével kiadott utasításban foglal-
taknak figyelembevételével központilag tör-
ténik. 

27. §. 
Nyomtatványok, űrlapok. 

A jelen rendelettel kapcsolatos űrlapokat 
és nyomtatványokat a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter készítteti el és meg-
bízottja útján a megállapított áron bo-
csátja a gondnokság rendelkezésére. 
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1. számú minta . 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 

(A költségvetés első oldala.) 

népokta tás i kerüle t . 

állami népiskolai gondnokság 

K Ö L T S É G V E T É S E 
az 19 . évtől. 

A gondnokság alá tar tozó népiskolákban 

a tantermek száma: 

a taní tók száma : 

19 év hó napja 

gondnok. 
gondnoksági elnök. 

A m. kir . vallás- és közoktatásügyi minisztér ium számvevősége. 

szam. 

Ezt a költségvetést a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az 19 hagyta jóvá. 

Budapest, 19.... évi hó - -Jiapjan. 

© 
1. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendelet 1. §. (1) bekezdéséhez. 
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(A költségvetés második oldala.) 
So

rs
zá

m
 

B e v é t e l 

A gondnokság 
által 

előirányzott 
összeg 

A m. kir . vallás-
és közokta tásügyi 

minisztér ium 
számvevősége 

á l ta l megál lapí-
t o t t összeg 

So
rs

zá
m

 

B e v é t e l 

P f P f 

1 

A község (város), egyház á l ta l , u r ada lom vagy ipar te lep 
tu l a jdonosa á l ta l , vagy m á s személy á l ta l f ize tendő évi 
hozzá já ru lás 

2 
Természe tbeni hozzá já ru lások pénzér téke és pedig a 

által adot t u t án 2 

által adot t u tán 

ál tal adot t . . u tán 

által adot t u tán 

ál tal adot t u tán 

3 Ingat lanok jövedelme, nevezetesen : 

k a t . hold D - ö l művelési ágú ingatlan u tán 

ka t . hold • - ö l művelési ágú ingatlan u tán 

k a t . hold |-öl művelési ágú ingatlan u tán 

• 

I . Bevétel összesen : 

Levonva a I I I . (túloldalon) a lat t k imuta to t t összeg : 

I I . Jövedelmi fölösleg : 

i 
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(A költségve'és harmadik oldala. ) 
So

rs
zá

m
 K i a d á s 

A gondnokság 
által 

előirányzott 
összeg 

A m. kir. vallás-
és közoktatásügyi 

min isztérium 
számvevősége 

által mrgállapí-
tott összeg 

So
rs

zá
m

 K i a d á s 

P f P f 

1 napibéres szolga bére 

2 szegődményes szolga bére 

3 fűtőszolga bére 3 

4 OTI vagy MABI járulékok 

5 Fűtési költségek 

6 
Egyéb költségek (írószerek és nyomtatványok, takarítási 

eszközök, időközi nagytakarítás, kisebb javítások és pót-
lások) 

7 Kéményseprési és ürgödörkihordási költségek . . 

8 
A bevételi rész 3. pontjában meghatározott ingatlanok 

után kivetett adók 

9 
Néptanítók Lapjának előfizetésére és a tanítói könyvtár 

gyarapítására 

• 

III. Kiadás összesen: 

Erre fedezetül szolgál az I. (előző oldalon) alatt kimuta-
tott bevétel : 

IV. Utalványozni kért ellátmány: 
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(A költségvetés negyedik oldala.) 
I 

Különleges megjegyzések és időközi változások feljegyzése. 

So
rs

zá
m

 

Rendelet 
száma T á r g y Ellenjegyzés 

-

* 
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2. számú minta. 

(A rovatos pénznapló fedőlapja) 

A „ állami népiskolai gondnokság 

ROVATOS PÉNZNAPLÓJA 

a 19..., évre. 

Ezt a rovatos pénznaplót oldalszámmal hitelesítem. 

19 év hó napján. 

kir. tanfe lügyelő . 

S. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez. 
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(A rovatos pénznapló bevéteti részének bal oldala.) 

T
ét

el
sz

ám
 

I d ő Bevé te l 
Kitől és mi címen ? 

1 2 3 4 

T
ét

el
sz

ám
 

I d ő Bevé te l 
Kitől és mi címen ? 

A község 
(város) 

folyó évi 
készpénz 

hozzá-
já ru lása 

Más érde-
kel tség 

folyó évi 
készpénz 

hozzá-
j á ru lá sa 

Előző évi 
kégjpénz 

hozzá-
járulás i 
há t r a l ék 
törlesz-

tése 

Inga t l a -
nok jöve-

de lme 

T
ét

el
sz

ám
 

I d ő Bevé te l 
Kitől és mi címen ? Az illető cí-

men a köl t-
ségvetésben 
e lői rányzot t 

bevétel 
összege 

P f P f P f P f 

T
ét

el
sz

ám
 

I d ő Bevé te l 
Kitől és mi címen ? Az illető cí-

men a köl t-
ségvetésben 
e lői rányzot t 

bevétel 
összege T

ét
el

sz
ám

 

h ó n a p 

Bevé te l 
Kitől és mi címen ? Az illető cí-

men a köl t-
ségvetésben 
e lői rányzot t 

bevétel 
összege 

Á t v i t e l : 

(A rovatos pénznapló bevételi részének jobb oldala.) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

összesen 

Az iskolai 
helyiségek 

alkalmi 
igénybevé-

telekor 
f izete t t 

térítések 

Adomá-
nyok 

A vallás- és 
közoktatás-

ügyi minisz-
ter által 

utalványo-
zott ellát-

mány 
összege 

Á t f u t ó 
bevé-
te lek 

(idegen 
pénz) 

összesen 

P f P f P f P f P f P f P f P f P f P f P f P f 

1 

1 1 

L. , • - ' 
•fci in* 
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(A rova'os pénznapló kiadási részének bál oldala.) 
T

ét
el

sz
ám

 

I d ő K i a d á s 
Kinek és m i c ímen ? 

1 2 3 4 

T
ét

el
sz

ám
 

I d ő K i a d á s 
Kinek és m i c ímen ? 

Napi -
béres 
szolga 

bóre 

Szegőd-
ményes 
szolga 

bére 

F ű t ő -
szolga 

bóre 

O T I 
v a g y 

MA lU 
já ru lékok 

T
ét

el
sz

ám
 

I d ő K i a d á s 
Kinek és m i c ímen ? 

Az illető c ímen 
a költségvetésben 

megállapított 
kiadás összege 

P f P f P | f P f 

T
ét

el
sz

ám
 

hó nap 

K i a d á s 
Kinek és m i c ímen ? 

Az illető c ímen 
a költségvetésben 

megállapított 
kiadás összege 

-

Á t v i t e l : 
1 1 

(A rovatos pénznapló kiadisi részének jobb oldala.) 

5 6 7 8 9 10 í i 12 13 14 

Összesen 
F ű t é s 

Egyéb költ-
ségek (író-
szerek és 

nyomtatvá-
nyok. takarí-
tási eszköz k , 
időkőzi nagy-
takarítás, ap-
ró javítások 
és pótlások) 

Kémény-
seprési és 
ürgödör-
kihordási 
költségek 

Igat lanok 
u t á n 

f i ze te t t 
adók 

Néptan í -
tók Lap-

j á n a k elő-
fizetése és 
a taní tói 
k ö n y v t á r 
fejlesztése 

Az iskolai 
helyiségek 

alkalmi 
igénybevé-

telével 
felmerült 
kiadások 

Á t f u t ó 
k iadások 
(idegen 
pénz) 

Beszállí-
t o t t 

jövedelmi 
fölösleg, 

pénz-
m a r a d -

v á n y 

Összesen 

P f P f P f P f P f p f p f P | f P | f P | f P f 

• 

* 

1 i 1 1 1 
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3. számú minta . 

vá rmegye v. t ö r v é n y h a t . jogú város . j á rás . 

A állami népiskolai gondnokság 

SZÁMADÁSI MÉRLEGE 
az 1 9 - . évről. 

A gondnoksng a rovatos pénznaplót, a leltári naplót és az anyagszámadást az állami 
népiskolai gondnokság ellenőrei által előzetesen és behatóan átvizsgáltatta, az 19 évben 

hó napján t a r to t t ülésén a számadások tar ta lmát a költség-
vetéssel és a számadási okmányokkal egybevetve helyesnek ta lá l t a ; a gondnokság az alábbi 
mérleg szerint lezárt számadásokat felelőssegének tudatában jóváhagyás végett felterjeszti. 

Számadási mérleg. 
Rendes Rendkívü l i Á t f u t ó Összesen 

k e z e l é s b e n 

Összesen 

P f P f P f P f 

Tényleg befolyt összes bevétel . . . . 

Tényleg eszközölt összes kiadás . . . . 
Fedezet hiányában ki nem egyenlített tar-

tozás 

> Folyó évi hozzájárulási hátralék > 

Előző évekből származó hozzá-
járulási hátralékok összege . 

> 

Hozzájárulási hátralékok össze-
sen 

/ 

Kelt , 19 évi hó napján. 

Ellenőrök: 
gondnok . 

© gondnoksági elnök. 

szam. 
. - I . . 1 . , , . / . . e l fogadha tónak t a l á l t a . Az eredeti okmányok alapjan megvizsgálta és é s z rgV^ t e | e z t e 

, 19 évi hó napján. 

számvevő. 
8. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. s«. rendele t 9. §. (1) bekezdéséhez. 
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4. számú minta . 

(A kölcsönkönyvtári költségvetés első oldala.) 

.népoktatási kerület. 

A állami népiskola 

KÖLCSÖNKÖNYVTARÁNAK 
KÖLTSÉGVETÉSE 

az 19 ./_. iskolai évben. 

Az iskola tanulóinak száma 

Az iskola tanítóinak száma 

Az iskola tantermeinek száma. 

19 év hó napján. 

könyvtá rkeze lő . ^ ^ H ^ igazgató ( igazgató- taní tó . ) 

. szám. 

Jelen költségvetést átvizsgálta és az 19 . _„./. iskolai évre jóváhagyta: 

, 19 év hó napján. 

kir . tanfelügyelő . 

4. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendele t 10. §. (1) bekezdéséhez. 
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(A kölcsönkönyvtári költségvetés második oldala). 

a <a N 
1 & 

B e v é t e l 

Esetleges pénztári maradvány: 

Beíratási díjakból, vagy annak megváltásából befolyt összeg fele : 

A község (város) által a szegény tanulók tankönyveinek beszerzésére 
adott összeg: 

Készpénzadományok: 

A tanulók vagy mások által adományozott könyvek: 

drb című tankönyv becsértéke 

drb ... ... című tankönyv becsértéke 

drb című tankönyv becsértéke 

drb című tankönyv becsértéke 

drb című tankönyv becsértéke 

drb című tankönyv becsértéke 

drb című tankönyv becsértéke 

drb című tankönyv becsértéke 

Összesen : 

Levonva a kiadást (1. túloldal): 

Jövedelmi fölösleg: 
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(A kölcsönkönyvtári költségvetés harmadik oldala.) 
S

or
sz

ám
 

K i a d á s 

Az iskola á l t a l 
j avasol t összeg 

A kir. tanfe lügyelő 
á l t a l megá l l ap í to t t 

összeg 

S
or

sz
ám

 

K i a d á s 
egyenként összesen egyenkén t összesen 

S
or

sz
ám

 

K i a d á s 

P | f P f P f P | f 

1 
4°/0-os jutalék a beiratási díjak keze-

léséért 

2 

(A jutalékot a bevételi oldal 2. rova-
tában felvett összeg után kell szá-
mi tani.) 

A kölcsönkönyvtár tankönyv-szük-
gcgleteire 

3 

d r b című t a n k ö n y v beszerzésére 

3 

— d r b című t a n k ö n y v beszerzésére 

3 

d r b cimű t a n k ö n y v beszerzésére 

3 

— d r b c ímű t a n k ö n y v beszerzésére 

— 

3 

d r b című t a n k ö n y v beszerzésére 
— 

3 

d r b című t a n k ö n y v beszerzésére 
— 

3 

drb- - - — c í m ű t a n k ö n y v beszerzésére 
— 

— 

3 

d r b című t a n k ö n y v beszerzésére 
— 

3 Könyvek kötésére 

4 
Vegyes szükségletekre (kezelési nyom-

tatványok, postaköltségek stb.) 

* 

4 4 4 4 4 4 

Összesen : 

4 

1 l l - f | 

I 
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5. számú minta . 
(A kölcsönkönyvtári leltári napló fedőlapja.) 

A állami népiskola 

kölcsönkanyvtárának leltári naplója. 

6. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rende le t 11. §. (3) bekezdéséhez. 

(A kölcsönkönyvtári leltári napló bal oldala.) 

Tétel 

A bevezetés 
ideje 

A 
kölcsön-

könyvtári 
pénznapló 
tételszáma 

A l e l t á r b a v e t t t a n k ö n y v 
Tétel 

hó n a p 

A 
kölcsön-

könyvtári 
pénznapló 
tételszáma s z e r z ő j e c í m e lel tári 

s záma 

(A kölcsönkönyvtári leltári napló jobb oldala.) 

B e v é t e l K i a d á s A selej-
tezési 

jegyzék 
tétel-

száma 

J e g y z e t Vétel Aján-
dék 

Vételár 
vagy 

becsér ték 

Vásáröl t Ajándé-
kozot t Leírandó 

érték 

A selej-
tezési 

jegyzék 
tétel-

száma 

J e g y z e t Vétel Aján-
dék 

Vételár 
vagy 

becsér ték t a n k ö n y v e k b ő 1 
Leírandó 

érték 

A selej-
tezési 

jegyzék 
tétel-

száma 

J e g y z e t 

darab, kötet, füzet P | f da rab , kö t e t , f üze t 

Leírandó 
érték 

A selej-
tezési 

jegyzék 
tétel-

száma 

J e g y z e t 

í 

(A kölcsönkönyvtári leltári napló hátlapja.) 

Ú T M U T A T Á S . 

Mind a vásárol t , m i n d az a j á n d é k b a k a p o t t könyveke t le l tárba kell venni . Az a j á n d é k b a k a p o t t 
könyvek becsértékére a körijjv bolti á r a az i rányadó. A leltári s zámolás fo'ytatólago-i. T ö b b egynemű 
könyv viselheti ugyanaz t a leltári számot is, de ebben az e s e t b í n kö ie t enkén t a l s z i m n a l kell el látni . 
(Pl. 183/17; 183/18 stb.) . Tanácsos a k ö n y v e k b j n az t is m-gje lö 'n i , hogy az illető k ö n v v vétel , vagy 
a j á n d é k ú t j á n j u to t t - e b i r tokba . (Pl. így 183/17 A. [ a j á n d é k ] , 183/18 V. [vé te l ] . ) 

A leltári napló k ivona tá t mindon tanév végén a kölcsönkönyvtár i p j n z n i p l ó h o z kell mellékelni . 
K ö n y v e t csak a gondnoksági elnök engedélyével szabad kiselejtezni. 
A selejtezés naplózása úgy tör ténik , hogy a soron következő té te lszámok a l a t t be jegyezzük a selej-

t ezhe tő k ö n y v e k i t és a jegyzet h n i b b a n u t i l u n k m i n l n o k r i a nap 'ó - t é t e l s í im>krv , ami lyekné l az illető 
kisele j tezet t t a n k ö n y v e k e t bevéte leztük. A bevételezés helyén is a jegyzet r o v a t b a n u t a lunk a selej tezés 
nap 'ó té te l számára . 

A könyveke t da rabonk in t (köte tenkin t , füze tenk in t ) ugyano lyan összeggel kell k iadásba helyezni , 
min t amenny ive l annak ide j én bevételezték. 
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6. számú minta 
(A kölcsönkönyvtári selejtezési jegyzék fedőlapja.) 

A állami népiskola 

kölcsönkönyvtárának selejtezési jegyzéke 
az 19..../ ... iskolai évre. 

6. számú min ta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rende le t 11. §. (4) bekezdéséhez. 

(A kölcsönkönyvtári selejtezési jegyzék bál oldala.) 

T
ét

el
sz

ám
 A selej tezés 

i dőpon t j a 
Le l tá r i 
nap ló 
té tel-

száma 

A k i s e l e j t e z e n d ő k ö n y v 

T
ét

el
sz

ám
 A selej tezés 

i dőpon t j a 
Le l tá r i 
nap ló 
té tel-

száma s z e r z ő j e c í m e lel tári 
s záma 

T
ét

el
sz

ám
 

hó n a p 

Lel tá r i 
nap ló 
té tel-

száma s z e r z ő j e c í m e lel tári 
s záma 

(A kölcsönkönyvtári selejtezési jegyzék jobb oldala.) 

A selej tezendő 
könyvek közül Az eredet i 

vé te lá r 
vagy becsér ték A s e l e j t e z é s o k a J e g y z e t vásárol t a j ándé -

kozot t 

Az eredet i 
vé te lá r 

vagy becsér ték A s e l e j t e z é s o k a J e g y z e t 

k ö t e t P f 

A s e l e j t e z é s o k a J e g y z e t 

(A kölcsönkönyvtári selejtezési jegyzék hátlapja.) 

Útmuta tás . 

A selejtezési jegyzéket j óváhagyás vége t t a gondnoksági elnökhöz kell fe l ter jeszteni . A selej tezés 
o k á t tüze tesen meg kell jelölni, pl. e lveszet t , számos lap hiányzik, haszná lha ta t l an , széteset t , ú jbó l nem 
k ö t h e t ő be, piszkos, ragályos be teg haszná l t a s tb . 

A selej tezést a gondnokság elnöke jóváhagyásának megfelelően kell vég reha j t an i és a kölcsön-
k ö n y v t á r lel tári n a p l ó j á b a n keresztül kell vezetni . 
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7. számú minta. (Kölcsönkönyvtári pénznapló fedőlapja.) 

népoktatási kerület. 

A állami népiskola 

kölcsönkönyvtárának pénznaplója 
az 19.. /19 iskolai évben. 

A számadásért felelős: 
, 19 évi : hó napján. 

kölcsönkönyvtá r vezetője . j P. H. ] igazgató 
( igazgató-taní tó, tan í tó) . 

.szám. 
19.... 

Ezt a számadást az eredeti okmányok alapján átvizsgálta és elf°Sad^a-
észrevételezte. 

, 19 évi hó napján. 

kir . tanfelügyelő . 

7. számú minta, a 26.200/1941. V. K . M . sz. rende le t 12. § (1) bekezdéséhez. 

BEVÉTEL (A kölcsönkönyvtári pénznapló bal oldala.) 

A bevéte l 

A bevétel 
megnevezése 

A
 b

ei
ra

tá
si

 d
íj

na
k 

va
gy

 m
eg

vá
l l

ás
i ö

sz
-

sz
eg

én
ek

 f
el

er
és

ze
 

b) 

60 
05 03 
O N 

50 

> : 0 

WS 
fl í í 
:c, 

5 

K
és

zp
én

z 
« 

ad
om

án
yo

k 

E
gy

eb
ek

 Összesen 

té
te

ls
zá

m
a i de je 

A bevétel 
megnevezése 

A
 b

ei
ra

tá
si

 d
íj

na
k 

va
gy

 m
eg

vá
l l

ás
i ö

sz
-

sz
eg

én
ek

 f
el

er
és

ze
 

b) 

60 
05 03 
O N 

50 

> : 0 

WS 
fl í í 
:c, 

5 

K
és

zp
én

z 
« 

ad
om

án
yo

k 

E
gy

eb
ek

 Összesen 

té
te

ls
zá

m
a 

h ó n a p 

A bevétel 
megnevezése 

P f p f P | f P f P f 

— — 

Átvitel 
1 1 1 1 1 

(A kölcsönkönyvtári pénznapló jobb oldala.) KIADÁS 

té
te

ls
zá

m
a 

b evé te l 

ideje 
A kiadás 

megnevezése 

T
an

kö
ny

ve
k 

8 
be

sz
er

zé
sé

re
 

T
an

kö
ny

ve
k 

o*
 

be
kö

té
sé

re
 

c) 

(S 
a •r> -Cö M-e 

f S , 
c 

HH ^ 

d) 

03 
i 

•-o -e 

<6 :0 
H Jd V

eg
ye

s 
» 

sz
ük

sé
gl

et
ek

re
 

Összesen 

té
te

ls
zá

m
a 

h ó n a p 

A kiadás 
megnevezése 

P f P f P | f P f P f P ! f 

Átvitel 
1 1 1 1 1 1 
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8. számú minta . 

sorszám. 

ál lami népiskola. 

Nyugta. 
nevű 

J2 gyermeket a osztályba felvettem. Nevezett gondviselője 

<2 

® beiratási díj (díjrészlet) címén P-t, 

I P - t befizetett. 

, 19 év Jió napján. 

0 
igazgató 

( igazgató- taní tó , t an í tó ) . 

8. számú minta a 26.200/1841. V. K. M. sz. rendelet 13. §. (1) bekezdéséhez. 

9. számú minta. 

A állami népiskola 

Beiratási díj pénznaploja 
az 19 /. iskolai évben. 

o 02 

Az osztály megjelölése 
A tanuló neve 

A 
b e f i z e t e t t 
bcirntahi 

d í j 
í d í j r é s z l e ) 

r 
p 05 

Az osztály megjelölése 
A tanuló neve 

Áthoza t 

A 
b e f i z t e t t 
b e i r a t u s i 

d í j 
( d i j r é b z l e t ) 

Átvitel 

9. számú minta a 26.200/1941. V. K. M. sz. rendelet 13. §. (2) bekezdéséhez. 



10. számú minta . (A leltári napló fedőlapja.) 

A állami népiskolai gondnokság 

lel tári naplója. 
10. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendele t 14. §. (3) bekezdéséhez. 

esi. 

iu. > 

H 
O 

*0 

/ A leltári napló bal oldala.) 

Téte l 
A bevezetés ide je A rova tos 

pénznapló 
t é te l száma 

A szak-
leltár folyó-

száma 
A l e l t á r i t á r g y m e g n e v e z é s e Téte l 

hó n a p 

A rova tos 
pénznapló 
t é te l száma 

A szak-
leltár folyó-

száma 
A l e l t á r i t á r g y m e g n e v e z é s e 

1 2 3 4 5 

(A leltári napló jobb oldala). 

B e v é t e l K i a d á s 
A k iadás 

tétel-
száma 

a leltári 
nap lóban 

Jegyze t 

és a leírás megokolása 

A m u l t évi á l ladék és 
m á s á l lami intézet től 

á t v e t t t á r g y a k 
Vétel A j á n d é k 

Vételár 
vagy 

becsér ték 

A m u l t évi ál ladékból 
kisele j tezet t vagy 

m á s á l lami intézetnek 
á t a d o t t t á rgyak 

Vásárol t Ajándé-
kozo t t É r t é k 

(leírandó 
összeg) 

A k iadás 
tétel-
száma 

a leltári 
nap lóban 

Jegyze t 

és a leírás megokolása 

A m u l t évi á l ladék és 
m á s á l lami intézet től 

á t v e t t t á r g y a k 
Vétel A j á n d é k 

Vételár 
vagy 

becsér ték 

A m u l t évi ál ladékból 
kisele j tezet t vagy 

m á s á l lami intézetnek 
á t a d o t t t á rgyak vagyon tá í gyakbó l 

É r t é k 
(leírandó 

összeg) 

A k iadás 
tétel-
száma 

a leltári 
nap lóban 

Jegyze t 

és a leírás megokolása 

d a r a b , kö-
t e t , f üze t P f d a r a b , kö te t , f ü z e t P f d a r a b , kö-

t e t , f üze t P f da rab , köte t , f üze t 

A k iadás 
tétel-
száma 

a leltári 
nap lóban 

Jegyze t 

és a leírás megokolása 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(A leltári napló hátlapja.) 
A leltári n a p l ó b a n a leltári t á r g y a k a t kell ny i l ván t a r t an i . 
Lel tár i t á r g y a k a kővetkező ingók : 
a) minden az iskola berendezéséhez vagy felszereléséhez t a r tozó , az anyag^zámadásba fel n e m v e t t o lyan ingó do 'og, melynek ér téke 

í (ket tő) pengőt e lér ; (felszerelések, bú to rok , á l ta lában gyors hnsználódásnak ki nem t e t t ingóság, az iskola helységeinek e lmozdí tha tó és elszállíható 
berendezési t á igya i (pl. csillárok, ká lyhák , fali mosdók, függönyök.) ; 

b) az i f júság i és taní tó i k ö n y v t á r h o z ta r tozó k ö n y v e k és fo lyói ra tok beszerzési á r ú k r a t ek in te t nélkül . (Nem valók le l t á rba a n y o m t a t v á n y -
képpen k ü l d ö t t füzetek. ) 

•fc. 

Go 
N 
^ 

Tv 
W 



11. számú minta. 

Q, 

•O 
F-s 

E-H 
a , 

£ 

(Az A) kimutatás első oldala.) 
népokta tás i kerület . 

A A - állami népiskolai gondnokság 

I N G Ó V A G Y O N A) K I M U T A T Á S A 
(BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK) AZ 19 ÉVRE. 

11. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendele t 14. §. (5) bekezdéséhez. 

(Az A) kimutatás második oldala.) (Az A) kimutatás harmadik oldala.) 

Beterjesztési ha tá r idő : minden év j anuár 15. 

1. 2. 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8. 9 . 10. 11. 12. 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

Érték 
a mult 

év 
december 
havának 

végén 

Helyes-
bítés 

folytán 
gyara-
podás 

apadás 
a múltra 

Helyes-
bített 
multévi 

érték 

Folyó évi 
gyara-
podás 

(a teljes 
9. hasáb 

A 
4 . és 5 . 

hasáb 
együtt 

Folyó évi 
apadás 
(a teljes 

10. hasáb) 

Érték 
a folyó 

év 
december 
havának 

végén 

A gyarapodás megoszlása Az apadás 
megoszlása Bevétel 

selejte-
zett 

tárgyak 
és 

anyagok 
értékesí-
téséből 

Jegy-
zet 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

Érték 
a mult 

év 
december 
havának 

végén 

Helyes-
bítés 

folytán 
gyara-
podás 

apadás 
a múltra 

Helyes-
bített 
multévi 

érték 

Folyó évi 
gyara-
podás 

(a teljes 
9. hasáb 

A 
4 . és 5 . 

hasáb 
együtt 

Folyó évi 
apadás 
(a teljes 

10. hasáb) 

Érték 
a folyó 

év 
december 
havának 

végén 

a) b) c) d) a) b) 
Bevétel 
selejte-

zett 
tárgyak 

és 
anyagok 
értékesí-
téséből 

Jegy-
zet 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

Érték 
a mult 

év 
december 
havának 

végén 

Helyes-
bítés 

folytán 
gyara-
podás 

apadás 
a múltra 

Helyes-
bített 
multévi 

érték 

Folyó évi 
gyara-
podás 

(a teljes 
9. hasáb 

A 
4 . és 5 . 

hasáb 
együtt 

Folyó évi 
apadás 
(a teljes 

10. hasáb) 

Érték 
a folyó 

év 
december 
havának 

végén 

vétel útján 

ajándé-
kozásból 

átvétel 
folytán 

más áll. 
intézettől 

selej-
tezés 
miatt 

átadás 
folytán 

más 
állami 

intézet-
nek 

Bevétel 
selejte-

zett 
tárgyak 

és 
anyagok 
értékesí-
téséből 

Jegy-
zet 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

Érték 
a mult 

év 
december 
havának 

végén 

Helyes-
bítés 

folytán 
gyara-
podás 

apadás 
a múltra 

Helyes-
bített 
multévi 

érték 

Folyó évi 
gyara-
podás 

(a teljes 
9. hasáb 

A 
4 . és 5 . 

hasáb 
együtt 

Folyó évi 
apadás 
(a teljes 

10. hasáb) 

Érték 
a folyó 

év 
december 
havának 

végén 
állami 
ellát-

mányból 

községi 
vagy 
egyéb 
hozzá-

járulásból 

ajándé-
kozásból 

átvétel 
folytán 

más áll. 
intézettől 

selej-
tezés 
miatt 

átadás 
folytán 

más 
állami 

intézet-
nek 

Bevétel 
selejte-

zett 
tárgyak 

és 
anyagok 
értékesí-
téséből 

Jegy-
zet 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

P f P f P | f P f P | f P | f P 1 f P f P If P | f P f P -1 f P 1 f P 1 f 

Jegy-
zet 

| 

gondnok. (P. H ) gondnoksági elnök. 

Kl 
N 

cs 

sO 

(Az A) kimutatás negyedik oldala.) 

ÚTMUTATÁS. 
A 2. hasábban azt az értéket kell feltüntetnünk, amelyet az elmúlt évben felterjesztett A) kimutatás 8. hasábjában feltüntettünk. 
A 3. hasábot csak akkor kell kitöltenünk, ha az elmúlt évben felterjesztett A) kimutatás 8. hasábjában feltüntetett összeg hibás volt, mert valamely abban az évben 

bekövetkezett apadást vagy gyarapodást annakidején a leltári napló lezárása előtt a leltári naplóban keresztülvezetni nem tudtunk. 
A 4. hasábba felvett összeg csak akkor különbözik a 2. hasábba felvett összegtől, ha a 3. hasábba helyesbítést kellett felvennünk. 
Az 5. hasábba felveendő összeget úgy kapjuk meg, hogy ° fnlyó évben a leltári napló bevétel rovatába felvett összes értékeket (vételárat vagy becsértéket, kivév» 

a mult évi álladékot) összeadjuk. 
A 7. hasábba felveendő összeget úgy kapjuk meg, hogy a folyó évben a leltári napló kiadás rovatába felvett összes értékeket összeadjuk. 
A 8. hasábba a 6. és 7. hasáb különbözetét kell felvenni. 
A 9. hasáb kitöltésénél sorba kell venni a leltári napló egyes bevételi tételeit és az a), b), c) és d) rovatnak megfelelően kell összeszámolni a gyarapodásokat. 
A 10. hasáb kitöltésénél sorba kell venni a leltári napló egyes kiadási tételeit és az a) és b) rovatnak megfelelően kell összeszámolni az apadásokat. 

* 
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lá. számú minta . 

(A. 

(A szakleltár fedőlapja.) 

állami népiskolai gondnokság 

bútorzati 
felszerelési 

szakleltára. 

állami népiskola 

bútorzati 
felszerelési szakleltár-kivonata.) 

alcsoport. 

l í . számú minta a 26.200/1941. V. K. M. sz. rendele t 15. §. (1) bekezdéséhez. 

(A szakleltár bal oldala.) 

Folyó 
tétel-
szám 

A leltári 
napló 

t é te l száma 

Alcsoport 
jele 

Le l t á r i 
sorszám 

A leltári t á rgy megnevezése 

1 2 3 4 5 

Átvi te l 

(A szakleltár jobb oldala.) 

B e v é t e l K i a d á s 
A k iadás 
szakle l tár i 
t é te l száma 

Jegyzet vétel a j á n d é k vételár vagy 
becsérték 

vásárol t a j ándé -
kozot t Le í randó 

ér ték 

A k iadás 
szakle l tár i 
t é te l száma 

Jegyzet vétel a j á n d é k vételár vagy 
becsérték 

vagyon tá rgyakbó l 

Le í randó 
ér ték 

A k iadás 
szakle l tár i 
t é te l száma 

Jegyzet 

da rab , kö te t , füze t P f da rab , kö te t , f üze t P f 

A k iadás 
szakle l tár i 
t é te l száma 

Jegyzet 

6 7 8 9 10 11 12 13 
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13. számú minta. 
(A könyvtári szakleltár fedőlapja.) 

A állami népiskolai gondnokság 

tanítói 
iijú&ági könyvtári szakleltára. 

(A ....állami népiskola 

i f júsági könyvtári szaklcltár-kivonata.) 

: ...alcsoport. 

13. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendele t 15. §. (4) bekezdéséhez. 

(A könyvtári szakleltár bal oldala.) 

s •3 i 00 

A bevezetés 
ideje 

A leltári 
nap ló 
té te l -
száma 

Alcsoport 
jele 

Le l tá r i 
sorszám 

A k ö n y v t á r i m ű 

j>> "o hó n a p 

A leltári 
nap ló 
té te l -
száma 

Alcsoport 
jele 

Le l tá r i 
sorszám 

s z e r z ő j e c í m e 

l / a 1/b 2 3 4 5/a ö/b 

• Átvitel 

(A könyvtári szakleltár jobb oldala.) 

B e v é t e l K i a d á s A 
k iadás 
tétel-
száma 

a könyv-
tár i szak-
le l t á rban 

J e g y z e t Vétel A jándék 
Vételár vagy 

becsérték 
Vásáro l t Ajándé-

kozot t Le í randó 
ér ték 

A 
k iadás 
tétel-
száma 

a könyv-
tár i szak-
le l t á rban 

J e g y z e t Vétel A jándék 
Vételár vagy 

becsérték 
könyvekből 

Le í randó 
ér ték 

A 
k iadás 
tétel-
száma 

a könyv-
tár i szak-
le l t á rban 

J e g y z e t 

d a r a b , kö tq t , füze t P | f d a r a b , kö te t , füze t P | f 

A 
k iadás 
tétel-
száma 

a könyv-
tár i szak-
le l t á rban 

J e g y z e t 

6 | 7 8 9 | ' 10 11 12 13 
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14. számú minta. 

Szobalelt ár. 
LELTÁR 

a i állami népiskola 

helyiségében elhelyezett leltári tárgyakról. 

F
ol

yó
sz

ám
 

A
 

sz
ak

le
lt

ár
 

al
cs

op
or

t  
je

le
 

és
 s

or
sz

ám
a 

A bú to r , tanszer , vagy 
felszerelési t á rgy 

megnevezése 

D
ar

ab
 

H o n n a n hoza to t t 
ó t ? 

H o v á v i t e t e t t 
ó t ? 

| 

Jegyze t 

14. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendele t 16. §. (1) bekezdéséhez. 

15. számú minta. (A selejtezési jegyzék fedőlapja.) 

t 

S E L E J T E Z É S I J E G Y Z É K . 
15. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendele t 17. §. (3) bekezdéséhez. 

(A selejtezési jegyzék bal oldala.) 

Folyó-

szám 

A 
bevételezés 

éve 

Lel tár i 
naplóté te l , 

illetőleg 
szakleltári 
v a g y régi 

leltári szám 

A kiselej tezendő t á r g y megnevezése 

A selej tezendő t á r g y a k 
közül 

Folyó-

szám 

A 
bevételezés 

éve 

Lel tár i 
naplóté te l , 

illetőleg 
szakleltári 
v a g y régi 

leltári szám 

A kiselej tezendő t á r g y megnevezése 
vásárol t a j ándé -

kozo t t 

Folyó-

szám 

A 
bevételezés 

éve 

Lel tár i 
naplóté te l , 

illetőleg 
szakleltári 
v a g y régi 

leltári szám 

A kiselej tezendő t á r g y megnevezése 

da rab , kö t e t , f üze t 

(A selejtezési jegyzék jobb oldala.) 

Az eredet i 
vé te lár 
v a g y 

becsér ték 

A selejtezés u t á n 
ér tékes í the tő a n y a g 

H i v a t -
kozás 

a leltári 
napló 

kiadási 
té telére 

A selejtezés oka Jegyze t 

Az eredet i 
vé te lár 
v a g y 

becsér ték 
megnevezése 

mennyi-
sége: 
liilo-

grumm, 
méter stb. 

H i v a t -
kozás 

a leltári 
napló 

kiadási 
té telére 

A selejtezés oka Jegyze t 

P f 
megnevezése 

mennyi-
sége: 
liilo-

grumm, 
méter stb. 

H i v a t -
kozás 

a leltári 
napló 

kiadási 
té telére 

A selejtezés oka Jegyze t 
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Folyószám 

A selejtezési jegyzék 
folyószáma 

Á
tvitel 

Az elárverezett tárgy 
m

egnevezése 

hj 

K
ikiáltási 

ár 
i-h 

K
ikiáltási 

ár 

•d 

Eladási 
ár 

M, 

Eladási 
ár 

i 

A vevő 
aláírása 

Jegyzet 



(Az árverési jegyzőkönyv második oldala.) 

> 

o 

t-< 

"0 

J* V© N 
• • &C ® •1—9 

a 
.-S.S ® vO 

N .-S.S ® vO co .-S.S ® vO 
>> '"3 .ií5 

O 
fH 

02 Q 

<1 

Az elárverezett tárgy 
megnevezése 

Athozat 

Befolyt tehát összesen 

Kikiáltási 
ar 

Eladási 
ár 

P f 

A vevő aláírása Jegyzet 

Előttünk : 

tanú. gondnok. 

tanú. 

16. számú minta » 26.200/1941. V . K. M. sz. rendéloi, 17. jj. (5) b«k«zdsMÍMz. 

•fi-ND 

C/5 
N 
íu, 
==: 
Ov 
s© 
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17. számú minta. 

népokta tás i kerüle t . 

. népiskola aiiami népiskolai gondnokság 

anyagszámadása 
az 19 évről. 

gondnoksági elnök. gondnok. igazgató ( taní tó) . 

P. H. 

17. számú minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendelet 19. §. (2) bekezdéséhez. 
f 



Bevétel 
(Az anyagszámadáa bal oldala.) 

S
or

sz
ám

 

B e s z e r z é s 

K
ős

zé
n 

(p
ir

sz
én

) 

T
űz

if
a 

P
et

ró
le

um
 

G
ye

rt
ya

 

T
ör

lő
ru

há
k 

S
ző

rs
ep

rő
 

C
ir

ok
se

pr
ő 

V
iz

es
ka

nc
só

 

Iv
óp

oh
ár

 

K
ré

ta
 

S
zi

va
cs

 

T
in

ta
ta

rt
ó

k 

cS 
a 
ÉH ír

ón
ők

 

T
ol

ls
zá

ra
k 

Ír
óp

ap
ír

 P< <3 
P-'0 
03 
M 

S
or

sz
ám

 

i d e j e 

R
ov

at
os

 p
én

z-
na

pl
ó 

té
te

l-
sz

ám
a K

ős
zé

n 
(p

ir
sz

én
) 

T
űz

if
a 

P
et

ró
le

um
 

G
ye

rt
ya

 

T
ör

lő
ru

há
k 

S
ző

rs
ep

rő
 

C
ir

ok
se

pr
ő 

V
iz

es
ka

nc
só

 

Iv
óp

oh
ár

 

K
ré

ta
 

S
zi

va
cs

 

T
in

ta
ta

rt
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18. számú minta. 
(A B) kimutatás első oldala.) 

népoktatás i kerület . 

állami népiskolai gondnokság 

I N G Ó V A G Y O N B) K I M U T A T Á S A 
(ANYAGOK ÉS TERMELVÉNYEK) AZ 19 ÉVRE. 

18. számú minta a 26.200/1941. V . K . M . sz. rendelet 19. §. (6.) bekezdéséhez. 

(AB) kimutatás második oldala.) (A B) kimutatás harmadik oldala.) 
Beterjesztési határ idő : minden év j anuá r 15. 

1. 2. 3. 4. f>. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

Érték 
a mull. év 
december 
havának 

végén 

Helyes-
bítés 

folytán 
gyara-
podás 

apadás 
a múltra 

Helyes-
bített 

multévi 
érték 

Folyó évi 
gyara-
podás 

(a teljes 
9. hasáb) 

4. és íi. 

hasáb 
együtt 

Folyó évi 
apadás 

(a teljes 
10. hasáb) 

Érték 
a folyó 

év 
december 
havának 

végén 

A gyarapodás megoszlása Az apadás 
megoszlása 

Bevétel 
anyagok 
és ter-
meivé-
nyek 

értékesí-
téséből 

Jegy-
zet 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

Érték 
a mull. év 
december 
havának 

végén 

Helyes-
bítés 

folytán 
gyara-
podás 

apadás 
a múltra 

Helyes-
bített 

multévi 
érték 

Folyó évi 
gyara-
podás 

(a teljes 
9. hasáb) 

4. és íi. 

hasáb 
együtt 

Folyó évi 
apadás 

(a teljes 
10. hasáb) 

Érték 
a folyó 

év 
december 
havának 

végén 

a) b) c) d) a) b) Bevétel 
anyagok 
és ter-
meivé-
nyek 

értékesí-
téséből 

Jegy-
zet 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

Érték 
a mull. év 
december 
havának 

végén 

Helyes-
bítés 

folytán 
gyara-
podás 

apadás 
a múltra 

Helyes-
bített 

multévi 
érték 

Folyó évi 
gyara-
podás 

(a teljes 
9. hasáb) 

4. és íi. 

hasáb 
együtt 

Folyó évi 
apadás 

(a teljes 
10. hasáb) 

Érték 
a folyó 

év 
december 
havának 

végén 

vétel útján 

ajándé-
kozásból 

termelés, 
gyártás 

stb. 
folytán 

állami 
ellát-
mány 

terhére 

egyéb 
jöve-

delem 
terhére 

Bevétel 
anyagok 
és ter-
meivé-
nyek 

értékesí-
téséből 

Jegy-
zet 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

Érték 
a mull. év 
december 
havának 

végén 

Helyes-
bítés 

folytán 
gyara-
podás 

apadás 
a múltra 

Helyes-
bített 

multévi 
érték 

Folyó évi 
gyara-
podás 

(a teljes 
9. hasáb) 

4. és íi. 

hasáb 
együtt 

Folyó évi 
apadás 

(a teljes 
10. hasáb) 

Érték 
a folyó 

év 
december 
havának 

végén 
állami 
ellát-

mányból 

községi 
vagy 
saját 

hozzá-
járulásból 

ajándé-
kozásból 

termelés, 
gyártás 

stb. 
folytán 

állami 
ellát-
mány 

terhére 

egyéb 
jöve-

delem 
terhére 

Bevétel 
anyagok 
és ter-
meivé-
nyek 

értékesí-
téséből 

Jegy-
zet 

A 
népiskolai 
gondnok-

ság 
meg-

nevezése 

P f P f P | f P | f P i f P j f P f P I f P f P j f P | f P f P f P f 

Jegy-
zet 

I 

íb. > 

o 

ír-
tu 
w 

íb-

gondnok. (P. H.) 
Utánnyomás tilos. 

gondnoksági elnök. 

(A B) kimutatás negyedik oldala.) ÚTMUTATÁS. 
A 2. hasábban azt az értéket kell feltüntetnünk, amelyet az elmúlt évben felterjesztett B) kimutatás 8. hasábjába vettünk fel. 
A 3. ha.-ábot ceak akkor kell kitöltenünk, ha az elmuli évben felterjesztett B) kimutatás 8. hasábjában feltüntetett összeg hibás volt, mert abban az évben bekövet-

kezett apadást vagy g y a r a p o d á s t annak idején az anyjgszámadás lezárása előtt az anyagszámadásban keresztülvezetni nem tudtuk. 
A 4. hasábba felvett összeg csak akkor különbözik a 2. hasábba felvett összegtől, ha a 3. hasábba helyesbítést kellett felvennünk. 
Az 5. hasábba felveendő ö.-szeget úgy kapjuk meg, ha a folyó évben a rovatos pénznapló tételeit sorba vesszük és kiírjuk azokat a kiadásokat, amelyeket az anyag-

számadásba felvett anyagok és egyéb ingó vagyontárgyak beszerzésére eszközöltünk. Ezen kiadások összegét kell az 5. hasábba felvennünk. 
A 7. hasábba felveendő összeget úgy kapjuk meg, hogy a folyó évben felhasznált, illetve kiadott (anyagszámadás jobb oldalán szereplő) anyagoknak és egyéb ingó 

vagyontárgyaknak értékét összeadjuk. 
A 8. hasabba a 6. és 7. hasáb különbözetét kell felvenni. 
A 9. hasáb kitöltésénél sorba kell venni a rovatos pénznuplónak azon kiadási tételeit, amelyeket az anyagszámadásba felvett anyagok és egyéb ingó vagyontárgyak 

beszerzésére eszközöltünk. Ezeket a kiadásokat kell az a), b), c) és d) rovatok szerint különválasztani és összeadni. 
A 10. hasáb kitöltésénél a 7. hasábba felvett összeget osztjuk meg akként, hogy minden egyes felhasznált anyagnál megállapítjuk, vájjon az állami ellátmány terhére 

szereztük-e be, vagy pedig egyéb jövedelemből. 
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10. számú minta . 

Az alkalmazott neve : — 

Az alkalmazott minősége : napibéres, szegődményes, fűtőszolga. 

A jelen k imuta tásban azoknak a lapoknak a száma, ahol a fenti alkalmazott ugyanilyen 

minőségben már szerepelt : 

Tétel-
szám 

Év Hónap 
Járulék 

Jegyzet Tétel-
szám 

Év Hónap 

P f 

Jegyzet 

• 

- — — - — — 

- ' 

> 

19. szánni minta a 26.200/1941. V. K . M. sz. rendele t 20. §. (6) bekezdéséhez. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyula: Boldog ú j esztendőt! — Varga 
Ferenc: Gyakorlati oktatás a g'azdasági irányú 
elemi népiskola íelső tagozatában. — Rózsa Jó-
zsef: Osztályszellem — osztálylélek. — Dr. Miil< 
ler Kárcly Ernő: A nevelés valóság'a. — Móz 
ver Jánosné: Gondolatok a népiskolai rajz- és 
kézimunkatanításhoz. — Kertész Imre: Katona-
szellem az iskolában. — Dr. Nagydicsi Géza: 
Népiskolai Számviteli Utasítás. — Gyakorlati 
•pedagógia: Radnai Márton: Honvédelmi köte-
lességeink. — Hazai és külföldi tanügyi lapok-
ból. — Tudomány, ircdalcm, művészet. — Kül-
földi irrdalcm. — Pedagógici szerrinárium. — 
Egyesületi élet. — Hírek — Tanítók tanács-
adója. — Szerkesztői üzenetek. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A izerkeeztéeért és kiadásért felelői: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PALYAZATI 

és magánhirdetményeket csali 7-ig, illetve 23-ig fogad-
hatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan szét-
kildhessnk. Későbben beérkező hirdetményeket csak a 
kővetkező-számban közölhetjük. — A hirdetés díja • 
K. M. Egyetemi Nyomd^ 37.473. sz. csekkszámlájára 
egyidejűleg és előre befizetendő A kiadóhivatal. 

ZALAHASHAGY róm. kat. kántortanítói állására 21 
napi határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés és köteles-
ségek díjlevél szerint. Kérvények: Plébániahivatal, Zala-
háshágy küldendők. (40.) 

ZALKOD róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet Ja-
vada'ma: 4 szobás lakás melléképü'etekkel; 968 négy-
szegöles beltelek, 18 kat. hold szántó, 8 kat. hold 909 
négyszögöl kaszáló, 125 P 16 fillér párbérmegváltás, 
stó'a. Értékegység 26. L k o k részben osztott. Kötelessé-
gei díjlevél szerint. Határidő 21 nan. Választás egyház-
megyei hármas jelölés alapján. Kellően felszerelt kérvé-
nyek Plébániahivatal, Zalkod címre. (39.) 

ZALAHALÁP róm. kat. egyházközsége 3 tanerős is-
ko'ájához a 2. á'lásra pályázatot hirdetünk. Helyi java-
dalom 20% és lakbér. (38.) 

TISZAKARAD református egyházközsége pályázatot 
hirdet az I. száma kántortanítói ábásra. Javadalom : ter-
mészetbeni lakás, 11Y? kat. hold szántó, 20 q rozs, tör-
vényszerű pénz, melynek lt)%-a az egyház pénztárából. 
Természetbeni ja\adalom értékegysége 23. Adókat az 
egyház fizeti. Kötelesség: kántori teendőknek minden 
második hóiapbani végezése. A rábízott osztály vezetése.^ 
Mindennemű be'missziói munkában való részvétel. Pályá-
zati határidő a megjelenéstől számított 21 nap. (37.) 

SZÖGLIGET református iskolaszéke a f. évi novem-
ber hó 15-i számban megielent pályázati hirdetést 14 na-
pos határidővel azzal újítja meg, hogy az állás betölté-
sét a kir. Főigazgatóság engedélyezte. (35.) 

SZAKADAT róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett II. sorszámú férfitanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Fizetés és lakbár törvé-
nyes, államsegély. Német-képesítée és kántori oklevél 
szükséges, kántort helyettesítenie kell. Felszerelt kérvé-
nyek plébániahivatalhoz, Szakadat., Tolna vm. küldendők. 
(36.) 

POGONY róm. kat. hitközsége a megüresedett kántor-
ta^íMi állásra jan'iár 20-ig pílyázatot hirdet. Kétszobás la-
kás konyha, melléképületek. Nyolc ho'd szántó, másfélhold 
rét, cUl) pengő párbérváltság. 12 értékegység. Hármas 
jelölés. Költözködést nem térítjük meg. Pályázat Plébá-
nia, Zabar küldendő felbélyegzett borítékbal. (32.) 

POGONY rk. hitközség a megüresedett tanítónői 
állásra január 20-ig pályázatot hirdet. Kétszobás lakás 
konyhával. Fizetése államsegélyéé. Költözködést nem fi-
zetjük. Hármas jelölés. Pá'yázat felbélyegzett borítékkal, 
•Lébánia, Zabar küldendő. (33.) 

SOMOGYFAJSZI róm. kat. egyházközsége a katonai 
szolgálatra bevonult kántortanítója hosszabb ideig tartó 
helyettesítésére pályázatot hirdet, Nők is pályázhatnak. 
Fizetése törvényes. Kérvények Plébánia, Somogyfajsz 
küldendők. (34.) 

PUSZTAKISFALU iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás útján megüresedett kántortanítói állásra. Fize-
tés községtől és államsegély (biztos) Német nyelv tudása 
szükséges. Nők is pályázhatnak. Kérvények Plébániahiva-
ta l I ovászbetény (Baranya vm) küldendők. (31) 

6FALU róm-. kat. egyházközsége katonai szo'gálat, 
idejére helyettes kántortanítót keres. Fizetés törvényes. 
Kántori teendők végzéséért lakás és fűtés. Tanítói nyelv: 
ném>et. Nők is pályázhatnak. Kántori oklevéllel rendel-
kezők előnyben. Határidő 21 nap. Pályázatok Plébánia-
hivatal, Cikó (Tolna vm.) küldendők. (30.) 

PORCSALMA magyar gör. kat Iskolaszéke pílyáza-
tot hirdet a lemondással megüresedett I. számú kántor-
tanítói állásra. Fizetése törvénves. Természetbeni lakása 
új. Villany, vasút, autóbrsz, fzatirárközelség. Határidő 
21 nap. Csak hivatásszerető tanerők pályázzanak. (29.) 

NYÍRLÖVŐ ref. egyháza pályázatot hirdet lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra. Fizetés: la-
kás, kert, 15% helyi hozzájárulás, államsegély. Köteles-
ség díjlevél szerint. Pá"yázhatnak kántortanító! oklevél-
lel bíró férfiak és nők. Állás azonnal elfoglalandó. Ha-
táridő 21 nap. Ref. Iskolaszék. Nyírlövő, u. p. Pap, Sza-
bolcs m. (2&) 

NAGYKÖRÖS m. város községi iskolaszéke a meg-
üresedett HANGÁCS, BÁNOM és BESNYŐPUSZTAI 
községi tanítói állásokra pályazatot hirdet. Fizetése a 
törvényben előírt, melyből 90% helyi javadalom 10% 
államsege y. I akás természetben. Az iskolánál levő föld 
ha szőné1 vezetf kertilletményül. Pályázhatnak Hangácsra 
ref. vallású, Bánomba róm. kat. vallá'ú, Besnyőbe ref. 
val'ású Tér'i- és nőtanítók. Ha Besnyőbe a már itt mű-
ködő tanítók közű' választatnék még valaki, úgy az 
ekként megürült helvre a pályázók közül róm. kat." val-
lású le^z megválasztva. Pályázati határidő a lap meg-
jelenésétől számított 21 nan. A pályázatok Dr. Varga 
Gvörgv isko'aszéki elnök címére, Nagykőrös, kisváros^ 
háza küldendők. (26.) 

MŐCSÉNY róm. bat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom 50 értékegység, 42P60 P készpénz, la-
ká-s, államsegély. Csak férfitanerők pálvázhatnak. Taní-
tási nye'v: német. Határidő 21 nan. Kérvények a cikói 
Plébániahivatal címére küldendők (Tolna vm). (25.) 
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l egú jabb hototohhol. 
l e g m o d e r n e b b , d o i n b o r -
h a t é s ú rajzolással. Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet fSbiiományoiű. 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. — T e l . : 189 -464 és 189 -444 

VENNÉK Z O N G O R Á T v. Pl A N S NÓT 
p r i v á t t ó l , készpénzért. — Tel . : 115—934. Budapest. 
V. kerület, Pozsonyi-út 1. Virágüzletben, Hausner . 

A tamtosag regi, Kedvelt L U K Á C S 
bevásárlóhelye # 
Szolid árak. Jó minőség. D l I T ^ H 
Hálók, ebédlők D v l v R 
és kombiná l t szobák m̂mmmmmî mmm̂ m̂ 
Budapest VII, Dohánya. 10. • • 7 I B T C 
Telefon : 2 2 V 2 6 I . w M , L C I C 

VÁRAD 1 MIKLÓS 
oroonaepító. R á k o s p a l o t a 
Damjanich'Q. 14. (Saját ház.) 

Telefonhívó: 29.44.61. 
Készítek nemeshangú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a Iegmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V . V I L M O S C S Á S Z Á R . Ú T 6 6 . 

| | I t t c s a l ó d á s 
Ü s o h a s e m é r h e t i ! 

KÁPOLNÁSFALU róm. kat. egyházközségének iskola-
széke az 5 (öt) tanerős iskolájához lemondás folytán 
megüresedett 2 tanítói állásra 10 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: évi 140 pengő helyi javada-
dalom, megfelelően kiegészített államsegély, természet-
beni lakás, i 'letve lakbér. Kérvények ide címzendők: 
Plébánia Hivatal, Kápolnásfalu (Udvarhely m.) u. p. 
Szentegyházaslalu. (20.) 

KÁTOLY róm. kat. egyházközsége az I. sorszámú 
magyar nyelvoktató képességgel bíró férfi-kántortanítói 
állásra a pályázat megjelenésétől számított 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javada 'ma: 69 értékegység, 
természetbeni lakás és államsegély. Kötelességei java-
dalma jegyzőkönyv szerint. Kántoriakban a horvát és 
német nyelv tudása is szükséges. Kérvények plébánia-
hivatalhoz, Püspökszenterzsébet (Baranva m.) küldendők. 
(23.) 

KÁTOLY róm. kat. egyházközsége a I I . sorszámú 
német nyelvoktató képességge1 rendelkező osztálytanítói 
állásra a pályázat megjelenésétől számított 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalma, a községtől 20%, 
természetbeni lakással és ál'amsegély. Kötelességei díj-
levélben. Kántoriak ellátására is képesek előnyben. Nők 
is pályázhatnak. Kérvények plébániahivatal, Püspük-
szenterzsébet (Baranya m.) küldendők. (24.) 

KÉK10SD róm. kat. egyházközségének képviselőtestü-
lete a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet január 21-ig. Javadalma: 42 ér-
tékegység, természetbeni lakás és államsegély. Köteles-
sége díjlevél szerint. Tanítási nyelv: magyar. Kántor-
próba költségmegtérítés nélkü'. Kérvények plébániahiva-
talhoz, Püspökszenterzsébet (Baranya m.) küldendők. (22.) 

KOLOZSNÉMA (Komárom, m.) róm. kat . egyház-
községe a szabadságon levő tanítónő helyettesítésiére pá-
lyázatot hirdet. Fizetés törvény szerint. Csak tanítónők 
pályázzanak. Határidő a hirdetés megjelenésétől számí-
tott 21 nap. Róm. kat. Plébániahivatal, Csicsó (Komá-
rom m.) (21.) 

NAGYSZÉKELY református egyháza 2 (kettő) né-
metül is tudó református, vagy evangélikus vallású he-
lyetttes tanítónőt, avagy tanítót keres 1942. január hó 
1-től. Fizetés© törvényes. (27.) 

KÁVA róni1, kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet a 
hirdetéstől számított 8 napi határidővel. Javadalma: 
államsegély és egyházközségtől (25%) ós 20 értékegység. 
Természetbeni lakás. Kötelesség díj'evél szerint. Kellően 
felszerelt kérvénvek Plébánia Hivatal, Tápióbicske kül-
dendők. (19.) 

KOROMLA rk. egyházközsége megüresedett tanítói 
(tanítónői) állásra pályázatot hirdet. Javadalom: Ket t í -
szobás lakás, 5 q búza, 5 q rozs, 8 m3 fa, 12 értékegy-
ségbe számítva, többi ál'amsegély. Kötelessége osztatlan 
iskola vezetése. Határ idő: január 21. Kérvények rk. 
Plébániahivatal, Csatka (Veszprém m.) küldendők. (18.) 

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY róm. kat. iskolaszéke az 
újonnan szervezett X I I I . ezámú férfitanítói állásra 21 
napos határidővel és idevonatkozó rendeletek figyelembe-
vételével pá'yázatot hirdet. Javadalom: 10% helyi járan-
dóság és lakáspénz a politikai községtől, többi állana 
segély. Kötelességek: díjlevél szerint. Felszerelt kérvé-
nyek vá'aszbélyeggel Hóm. kat. Iskolaszék címre kül-
dendők. (17.) 

HBVESUGHA rk. egyházközség iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a nyugdíjazás alatt levő s így megüresedő II 
tanítónői állásra. Fizetés törvényes lakbérrel egvütt. Ág 
állás a nyugdíjazás után azonnal elfogla'ható. Pályázati 
kérvényeket a hirdetmény megjelenése után 21 nap alatt 
rk. plébániahivatal, Detk, Heves megye kell küldeni. (11.) 

HEGYKÖZTÓTTELEK róm. kat. Iskolaszéke lemon 
dás folytán megürült kántortanítói állásTa pályázatot 
hirdet. Javadalom dí'levél szerint. Pályázati határidő 21 
nap. Róm. kat. Iskolaszék. Hegyköztóttelek, u. p. Hegr-
közcsatár, Bihar. (14.) 
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HKGYKÖZSZKNTMIKLÓS ref. egyháza pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett II . sz. tanítói 
(női) állásra. Fizetés : természetbeni lakás kerttel, 140 P 
pénzfizetés az egyház pénztárából és államsegély. Köte-
lesség: az I—II . vegyes osztályok tanítása, beloússaiói 
munkában segédkezés. Határidő 21 nap a pályázat meg-
jelenésétő'. Kérvények a lelkészi hivatal címére kiilden-
lők : Hegyközszentmiklós, Bihar megye. (15.) 

GÚTA község iskolaszéke pályázatot hirdet a guta— 
*>regakoli köz.-, iskolánál megüresedett 3. és 4. számú 
tanítói állásra. Pályázati határidő 3 hét. Tanítói házas-
párok előnyben. (13.) 

EGERBOCS róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
21 napi határidővel lemondás fo'ytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Javadalma, kötelességei díjlevél sze-
rint. Plébánia, Bátor Heves vm. (12.) 

BEREGDÉDA református egyháza — miniszteri jóvá-
hagyástól feltételezetten — pályázatot hirdet az újonnan 
megszervezett második tanítói á'lásra. Javadalom: a 
kezdő tanítói fizetés 20% a és lakbér a községtől; fize-
téskiegészítő államsegély. Kötelesség egyházi törvények 
és népiskolai szervezet szerint. A község Beregszásztól 
7 km-re fekszik. Villanyvilágítás bevezetve. Pályázati ha-
táridő a lap megje'enésétől -' számított 21 nap. Kellően 
felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények Refor-
mátus I elkészi Hivatal, Beregdédán (Bereg vm) címre 
küldendők. (10.) 

ALSÓVADÁSZ i-k. iskolaszéke lemondással megüre-
sedett tanítói állásra e lap megjelenésétől számított 
háromheti határidővel pályázatot hirdet. Lakás termé-
szetben, fizetés törvényes, kötelesség díjlevél ezerint. 
Kérvényeik e címre: Szikszó, róm. kat. plébánia. (5.) 

HA K 0 X YT A MÁS I róia kat. iskolaszéke távozás foly-
tán már megüresedett kántortanítói állásra, megjelenés-
től 21 napi határidővel, pályázatot hirdet. Helyi javada-
lom 16% együttes keze'ésben és 12 értékegység, vala-
mint államsegély. Üj lakás fürdőszobával, mosókonyhá-
val, villannyal. Helyben vasúti nnegá'lóhe'y. Kérvények 
Plébánhahivatal. Pápateszér címre küldendők. (7.) 

APAHEGY ref. leánvegykáza pályázatot hirdet elő-
könyörgő kántortanítói á'lásra. Javadalom megfelelő la-
kás és kerten kívül egyház pénztárából évi 140 pengő, a 
többi államsegély. Pályázati határidő 21 nap. Köteles-
ségek a törvényben előírtak. Pályázati kérvények Refor-
mátus Lelkészi Hivatal, Szirénváralja küldendők. Ideig-
lenesen férfi hiányában nőt is alkalmazunk. (6.) 

ALSÓNÉMKDI (Pest m.) róm. kat. egyházközsége az 
újonnan szervezett V. számú tanítónői állásra pályázatot 
hirdet 21 napi határidővel. Fizetése: természetbeni lakás, 
» V. K. miniszter úr döntésétől függően 20 vagy 10% 
helyi járandóság, a többi ál'amsegély Központi Illetmény 
Hivatal utalásával. Kötelességek: díjlevél szerint, egye-
sületi életben közreműködés. Származás igazolandó. Kel-

lően fe'szerelt, válaszbélyeges kérvények, Plébániahiva-
tal, Alsónémedi küldendők. (3.) 

KORSODGESZT róm, kat. egyháztanácsa mint iskola-
szék, lemondás folytán megüresedett mocsolvástelepi ta-
nítónői állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalom díj-
levél szerint. Pályázati határidő 21 nap. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények borsodgeszti rk. egyházközség kép-
viselő testületének Mocsolyástelep címezve, Plébánia. 
Sály Borsod m.) küldendő. Költségmegtérítés nincs. (9.) 

APÁCZASZAKÁLLAS községhez tartozó nagyszeg-
pusztai tanyai népiskolánál lemondás folytán megürese-
dett rendes férfitanítói állásra a községi iskolaszéke 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Leventeoktatást el 
kell végezni. Mivel az á lás átszervezése r. kat. iskolává 
folyamatban van, így csak r. kat. vallásúak pályázzanak. 
Egy szoba, konyhás lakás és lakbérpótlék. Illetmények 
törvényesek. Pályázati kérvények a községi isko'aszék 
elnökségéhez, Apáczaszakállas község, u. p. Ekecs, Komá-
rom megye küldendők. (4.) 

BÁCSBORSÓD község cérnaháti tanítói állására e 
lap november 15-i számában megjelent pá'yázati hirdet-
mény 1942. január 10-ig nieghosszabbíttatik. Plébánia, 
Bácsborsód. (8.) 

ALSÓSZÍHJNÖK róni. kat. egyházközsége kántortaní-
tói állásra háromhetes határidővel pályázatot hirdet. 
Érfcékegysége 18. Kántori képesítéssel bíró nők is pá-
lyázhatnak. Kérvények küldendők: Plébániahivatal. 
Alsószölnök (Vas megye), Szentgotthárd mellett. (2.) 

ANDÖD község iskolaszéke 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett V. taní-
tói állásra. Fizetése évi 174.18 P, törvényes lakbér ée 
államsegély. Kötelessége a községi iskolai tanítók részére 
előírt szabályok szerint. A község lakossága róm. kato-
likus. Pályázhatnak tanítói képesítéssel bíró tanítónők. 
Válaszbólyeges kérvények. Községi Iskolaszék, Andód, 
u. p. Érsekújvár (Nyitra-Pozsony kee. vire.) címre kül-
dendők. Az állás jóváhagyás után azonnal elfoglalandó. 
oo 

Í 'IKÓ róm. kat. egyházközsége lemondással megüre-
sedett IV. számú tanítói á fás ra 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Fizetés: Illetményhivataltól és termé-
szetbeni új lakás kerttel. Tanítás nyelve: német. Csak 
férfiak pályázhatnak. Kérvények a cikói plébániahivatal-
hoz küldendők. (Tolna vm.) (11.) 

RÉDE ref. egyháza pályázatot hirdet háromtanerős 
iskolájánál halálozás folytán megüresedett k.-tanítói ál-
lásra. Fizetés: lakás természetben, 15 kat. hold szántó, 
díjlevélben felsorolt egyéb termiészetbeniek. Helyi járulék-
értéke 36 értékegység éa 30 aranykorona. Kötelesség: 
presbitérium által kijelölt osztályok tanítása, ifjúsági, 
be'missziói munkálkodás, énekkarvezetés, templomi orgo-
nálás és egyéb kántori szolgálat ellátása. Kántori próba 
idejéről levélbeli értesítés. Állás választás megerősítése 
után azonnal e'foglalandó. Pályázók előírt okmányokkal 
felszerelt kérvényeiket 1942. január 20 ig küldjék Ref. 
lelkészi hivatalnak, Réde, Veszprém vm. címre Iskola-
széki elnök. (2962.) 

/táéli&pÁ. smsdsO&Tfax/ 
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Rleger Ottó orgonagyár 
Budapest XIV, Füredi a. 4L 

Tele fonnám 29.fc}.44. 
(R«gi í p o n t , (ti bel i ra t ) 

Új orgonákat, 
hom lokzatilpok kt iz l t ia t t , min* 

denaemű orgonajavlti iokat mél-

sékelt i r ón . •zakizirtiaa tWillal . 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, R ÓZ SA.UT C A 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön, 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt» 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal-
zók, továbbá rajzeszközök és minden, 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

G e r s t e n e n g s t J ó z s e f 
o r g o n a é p í t ő 

B u d a p e s t VI. Lőporiár utca 1 4 / 1 
Üj orvondk készitesét, valamint 
átépítést, la vitást, hangolási, hom-
lokzautpok készítését. villamos 
fujtatóberendezé*eket szakszerű is 
művészi kivitelben vállal a lepjn-
tdnyosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

BAKONYBÉL róni. la t . isko'aszéke 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
kántortanítói, vagy ennek betöltése során esetleg meg-
üresedő osztálytanítói (helyettes kántori) állásra. Csak 
férfiak pályázhatnak. Pályázatban fe'tüntetendő: csak 
kántori, vagy osztálytanítói állásra is pályázik. A kántor-
tanító javadalma: természetbeni lakás, 30 értékegységű 
járandóság és államsegély. (46.) 

ANARCS gör. kat. egyházközség iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: természetbeni lakás, törvényes fize-
tés, 300 négyszögöl kert. Szomszédos Kisvárd ín gyerme-
kek taníttatása lehetséges. Kérvényeg Gör. kat. lelkészi 
hivatal, Ajak küldendők. Pályázati határidő a lap meg-
jelenésétől számított 10 nap. (41.) 

ALMASKER ESZTŰR (Somogy m.) róm. kat. egy-
házközsége helyettes kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése törvényes helyettesi fizetés. Kántori 
teendőkért megegyezés szerint. Német nye'v tudása szük-
séges. Pálvázatok Plébánia, Mozsgó (Somogy m.) kül-
dendők. (42.) 

BARANYAJENŐ róm. kat. egyházközsége ideiglenes 
helyettea kántortanítói állásra 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. .Nők is pályázhatnak. Német nyelv tu-
dása szükséges. Okmányokkal fe"szerelt kérvények a göd-
rei plébániahivatalba küldendők. (43.) 

BEREGSURANY róm. kat. iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett kántortan'tói állásra háromheti ha-
táridővel pályázatot hirdet. Helyi javada'om: 12 érték-
egység, 2 szoba, konyha, kamTa, melléképületek. Orgoná-
lás- és énekpróbán a megjelenés önköltségen kötelező. 
Tanítónők is pályázhatnak. Rómi. kat. plébánia, Bereg-
surány, Bereg m. (44.) 

BIÍRZÉTE róm. kat. egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett második tanítói állásra pályázatot hir-
det 21 napi határidővel. Javadalma: évi 17142 P kész-
pénz, törvényes lakbér, államsegély. Kérvények Plébánia-
hivatal, Rozsnyó küldendők. (45.) 

KELENYE róm. kat. egyházközségének tanácsa, mint 
iskolaszék a 69.500/1934. sz. V. K. M. rendelet figye-
lembevéte ével pályázatothirdet a lemondás folytán meg-
üresedett II . sz. tanítói állásra, melynek javadalmazása 
171 P 41 fillér a politikai községtől, törvényes iakbéi és 
államsegé y. Kötelességei díjlevél szerint. Szabályszerűen 
felszerelt, megcímzett borítékkal és válaszbélyeggel el-
látott pályázati bérvények a Róm. Kat. Plébániahivatal-
nsk, Ipolv'ödémesre, Hont vm., u. p. Ipolynagyfalu, e lap 
megjelenésétől számított 21 nap alatt küldendők. (113.) 

BALATONKILITI (Somogy m.) róm. kat. egyház-
községe rendes katonai szolgá'atot teljesítő tanítójának 
helyettesítésére 15 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Nők is pálvázhatuak. Fizetés törvényes. Plébánia, Bala-
tonkiliti. (47.) 

BÉRBALTAVAR I. ker. róm. kat. egyházközsége az 
üresedésben lévő osztálytanítói állásra pá'yázatot hirdet 
Az állás javadalma: 10% helyi járandóság és lakbér. 
Csak nők pályázhatnak. Az állás a jóváhagyás' után 
azonna1 elfoglalandó. Pályázati határidő a megjelenéstől 
számított 15 nap. (48.) 

SZOLNOKMEGYEI, vasúti állomással bíró urad. róm. 
katolikus e'.emi isko'ához tanító vagy tanítónő kereste'ik 
azonnal, a katonai szolgálatra bevonult tanító helyette-
sítésére, körülbelül 194'. október l-ig terjedő időre. Fize-
tés a törvényes rendelkezések szerinti. Ajánlatok, b'zo-
nyítványmásolatok'kal a br. Harkányi gazdaságok köz-
ponti igazgatóságának, Budapest, VI., Andrássy-űt 4. 
küldendők. (49.) 

CSOBAD református egyháza e lap 1941. évi 18. szá-
mában közzétett, pályázatot 1942. január 15. határidővel 
megismétli. (50.) 

CSONKAPAPI református egyháza 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet II. tanítói á'lásra. Fizetés, kötelei 
ség törvényszerinti. Állás azonnal elfoglalandó. Pályáza-
tok: lelkészi Hivatal, Ceonkapapi, u. p. Mezőkaszony 
küldendők. (51.) 
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A v i l á g h í r ű K o h - I - N o o r rajz írónők-
= Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben = 

CSIFFÁR rám. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
katonai szo gálatra behívott tanítójának helyettesítésére. 
Róm. kat. Plébániahivatal, Csillár. (52.) 

CSEKE róm. kat. egyházközsége az iskola lemondás 
folytán üresedésbe kerülő szlovák tagozatú I I I . sz. taní-
tói állására segélydíjas; valamiint a IV. sz. magyar ta-
gozatú tanítói állásra katonai szo'gálat idejére ideigle-
nes helyettesítő tanítót sürgősen keres. Mindkét állásra 
nők is pályázhatnak. A fizetés törvényes. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Róm. kat. plébánia, Cseke, Bars vm. (53.) 

DRÁVACSEHI ref. presbitériuma pályázatot hirdet 
lemondás következtében megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Kötelességek és fizetések törvény szerint. Pá'yá-
zati határidő 21 nap. Az állás államisegélyes, a válasz-
tás megerősítése után azonnal elfoglalandó. Nők is pá-
lyázhatnak. Temp'omi harmónium van. Cím: Ref. lelkészi 
hivatal, Drávacsehi, u. p. Kovácshida. (54.) 

DÉVAVÁNYÁ református egyháza pályázatot hirdet 
pusztaecsegi népiskolájának I. és II. sz. férfi- és nötaní-
tói állására. Kötelesség és fizetés törvényes. Az állás 
azonnal elfoglalható. Tanító-házaspárok e'őnyben része-
sülnek. Pusztaecseg kőút és folyóvíz mellett fekszik; 
posta, vasút helyben. Épi'letek újak. Közeljövőben önálló 
községgé a'akul. Vála.-zbélyeggel ellátott kérvények 14 
nap alatt a dévaványai református lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (55.) 

ENDRÖC (Somogy vm.) község iskolaszéke a más 
állásra való megválasztás folytán megüresedett I. számú 
(róm. kat. kántor-) tanítói állásra pá yázaitot hirdet. Az 
állás javadalma az isikolával egy fedél alatt levő épület-
ben 3 szoba, konyha, kamra és mellékhe'yiségekből álló 
lakás és házikert, 16 fizetési egységben felszámított 20 
ürm«ter gömb'a, 2 hold szántó, 1 hold rét, 2 drb szarvas-
marha és 2 drb sertés legeltetési joga, a kezdő tanítói 
illetmény 30%-a a községtől, mely ál amsegély útján egé-
szítődik ki. Kötelesség: gyermekek — rendszerint a felső 
tagozat — oktatása, kántori teendők ellátása, melynek 
külön díjazása 12 q búza, pároktól és uradalomtó'. és az 
egyházmegye által megállapított stóla. Pályázhatnak róm. 
kat. vallású, kántori vizsgával rendelkező férfiak. Kérvé-
nyek jelen hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap 
alatt az iskolaszéki elnöknél (Körjegyző, Tekle'alu) ok-
levelek, erkölcsi bizonytívány, működési bizonyítványok, 
keresztény származás igazolása mellett adandók be. (56.) 

GÖNC róm. kat. IV. számú tanítói állása meghívás 
útján lesz sürgősen betöltve. Fizetése előírás szerinti, lak-
pénzzel. Énekkar vezetéséhez értő tanítók jelentkezzenek. 
Iskolaszék. (58.) 

GYULA róm. kat. gimnáziumánál lemondás folytán 
egy matematika-természettudományi szakos tanári á'láa 
megüresedett. A róm. kat. pályázók felszerelt kérvényü-
ket katonai szolgálati viszonyuk feltüntetésével a gimná-
zium igazgatóságához haladéktalanul adják be. (59.) 

GÁDOROS Keller-féle községi isko'áiáhnz a tanító 
betegszabadságának tartamára 1942. január 1-től április 
l-ig törvényes helyettesi fizetéssel helyettest keres az 
iskolaszék. (59/a.) 

GYÖMRÖ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a polg. iskoláná1 megüresedett tanári állásra. Az iskola 
államsegélyes. Fizetés államiakéval egyenlő. Pályázhat-
nak bármely szakos polgári és középiskolai tanárok. Pá-
lyázati határidő három hét. (60.) 

HAJDUSÁMSON községi népiskolája XI. sorszámú 
tanítójának tény'eges katonai szolgálatra történt bevonu-
lása miatt ideiglenesen megüresedett állására ref. vallású 
okleveles tanítót vagy tanítórőt keresünk. Megbízatása 
után az állást nyomban el kell fog'alnia, s egyelőre 1942. 
évi június 30-ig marad alkalmazásban. Községünk Deb-
recenhez 13 km-re van, vasútállomás helyben. Okmányolt 
pályázati kérelmek Községi Isko'aszék, ílajdusámson 
címre, e hirdetmény megjelenésétől számítandó 21 napon 
belül beadandók. (61.) 

ESZTERGOMTÁBORI Fzalézi Fiúnevelő pályázatot 
hirdet a megüresedett katolikus férfitanítói államsegélyes 
állásra. Válaszbélyeges kérvényt fenti címre küldjék. (57.) 

IVÁNDARDA róm. kat. egyházközség népiskolai elő-
készítő tanfolyama lemondás folytán megüresedett taní-
tói állásra 15 napos határidővé' pályázatot hirdet. Ta-
nítási nyelv kisebbségi német. 'Nők is pályázhatnak. Ja-
vadalom: 2 szobás, 2 konyhás lakás, 2 kat. hold 413 
négyszögöl szántóföld haszonélvezete és annak egyszeri 
szántása, 516 27 P készpénz, 5-58 ürm. hasábfa, 1'05 q 
kétszeres; a pároktól jelenleg kb. 46 P készpénz, 125 q 
búza és 4 q morzso't tengeri. Vasárnapi litániák alkal-
mával kántori teendők végzendők. Nyugdíjigény az állás-
sal kapcsolatban nincs. Róm. kat. plébánia, Lippó (Ba-
ranya m.). (62.) 
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REMÉNYI M IHÁLY 
A fensége Dr. J Ó Z S E F F E R E N C k i r . herceg úr és a Z e n e m ű m z e t i Főiskola száll í tójának 

harmóniumai, zongorái é s minden m á s hangszeréve l . 
B U D A P E S T VI , K I R Á L Y - U T C A 58. 

N e vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről , amit vásárolni óhaj t . Csere. Részlet. K e r e s z t é n y c é g . 

Angster József 
é s Fia 

orgona- és harmónlumgyár r.-t., PÉCS 
Orgonák, harmóninmok. 
javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató-barendezések 
\ szegedi nagT orgona készítő; 
Híltáoyo, árak ' FI - t í - i l m i -

H i r a c h A . J a k a b f l nombör gyára U J P B S T 
K ö z p o n t : Budapest IV. Károly-körút 34. 

IIIAKOS róni. kat. egyházközsége osztálytanítói ál-
lásra háromheti határidővel pályázatot hirdet. Fizetése 
törvényes. Kántoriakban segédkeznie kell. Plébániahiva-
tal, Iharoa (Somogy). (63.) 

JÁSZFÉNYSZAKU róm.. kat. iskolájánál üresedéiben 
lévő I I I . tanyai tanítói, ill. tanítónői állásra november 
1 én megjelent pályázat határidejét 21 nappal meghosz-
szabbítoro. Iskolaszék. (54.) 

KESERŰTELEK róm. loat. egyházközsége a nyug-
díjazással megürült gombolyagi tanítói állásokra három-
heti határidővel pályázatot hirdet. Pályázhatnak férfiak 
ós nők. Mindkét álláson a fizetés törvényes. I akás ter-
mészetben. Kötelességeik díjlevél szerint. Ke'lően felsze-
relt, válaszbélyeggel ellátott kérvények Plébánia, Ke-
serűtelek, u. p. Szakmar, Pest vm. küldendők. (65.) 

KÖRTVÉLYES ref. egyházának presbitériuma az el-
távozás fogytán megüresedett előkönyörgő kántortanítói 
állásra a pályázat megjelenésétől számított 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Díjlevél szerinti helyi java-
dalom ideiglenesen 346-40 P-ben van megállapítva, a 
többi államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Pályá-
zati kérvények: Ref. Lelkészi Hivatal, Körtvélyes, u. p. 
Szádalmás, Abaújtorna v m címre küldendők. (Autójárat 
4 km. (66.) 

KÖRTVÉLYES ref. egyházközség presbitériuma pá-
lyázatot hirdet az eltávozás folytán megüresedett I I . ta-
nítói állásra, 21 napi határidővel. Fizetés az egyháztól 
174*29 P és törvényes ^kbér , a többi államsegély. Köte-
lessége a tanításon kívül a belmissziói munkában való 
részvétel. Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal, Körtvélyes, 
u. p.: Szádalmás, Abaútorna vm. címre küldendők. (Autó-
buszjárat 4 km.) (67.) 

KÖRÖM lóin. kat. egyházközség képviselőtestülete a 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalom: 6 m. hold 635 öl szántó 
új lakás, 20 m3 tűzifa, stóla, párbér (megváltás alatt), 30 
értékegység. Kántorpróbára a szemé'yes megjelenés ön-
költségen. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok: 
Plébániahivatal, Köröm címre küldendők. (68.) 

F E N Y Ó N E 4 0 N G 0 K A T L R M E 
B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t e k ö r ú í 2 6 . 
V i l á g m á r k á s zongorák, piamnók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-től. Vidékre díjtalan 
nakcsomagolás . | 

KÁNTORJÁNOSI gör. kat. iskolaszéke tanítói pár 
részére pályázatot hirdet. 12 értékegység, párbér, stóla. 
Lelkészi hivatal, Hodász. (69.) 

K A R ANCSKESZI róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet Marakodi pusztai kültelki-tanítói állásra. Javada-
lom1: egy szoba-konyhás lakás, 2 kat. hold kert tel ; 10% 
he'yi járulék, melyet államsegéllyel együtt Illetményhiva-
tal fizet. Salgótarjáni autóbuszmegálló helyben. Nők is 
pályázhatnak. Határidő 21 nap. Kérvények Plébániahiva-
tal, Karancskeszi (Nógrád m.) küldendők. (70.) 

KISECSET (Nógrád vm.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: 5 kat. 
hoM szántó, melyből 3 holdat hívek munkálnak, 3 öl fa, 
325 P párbérváltság. Lakás, államsegély. Választás hár-
mas jelölés alapján. Jelöltek értesítve lesznek. Pályázati 
határidő 21 nap. Kérvények magyarnándori plébánia-
hivatalhoz küldendők. (71.) 

KISKUNFÉLEGYHÁZA m. város róm. kat. egyház-
községe a lemondás folytán megüresedett Alpári-úti kül-
területi tanítói állásra 3 heti határidővel pályázatot hir-
det. Ha ezen állást átválasztással töltenénk be, akkor az 
így megüresedett helyre is érvényes a pályázat. Javada-
lom törvényszerű. A szabályszerűen felszerelt kérvénye-
ket a róm. kat. egvházközségi elnökhöz kell benyújtani. 
(72.) 

KÖKÉNY róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma 62 értékegység. Horvát nyelv tudása szükséges. 
Nők is pályázhatnak. Pályázati határidő 21 nap. Plébá-
niahivatal, Keszü, Baranya vm. (73.) 

MAGY (Szabolcs) róm. kat. iskolaszéke azonnalra két 
helyettes tanítót keres. Határidő 21 nap. Plébánia, Le-
velek. (74.) 

MEZŐKERESZTES egyházközsége róm. kat, kántor 
tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fi-
zetése törvényes. Felszerelt kérvények a keresztespüspöki 
plébániahivatalhoz küldendők. Kortézia kizáró ok. (75.) 
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ügyeljen a keresztnévreI 
Magyarország aranykoszorus harangöntö mestert . 

SZLEZÁK 
harang él ércüntod > 

LÁSZLÓ 
harangláb-nyir 

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZT-UTCA 78, 
(VI, Frangepán-utca mellett) Telefon t agi-355-

Saját b iz I 
Ki tünte tve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, tfibb állami díszoklevéllel. — Mielőt? 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megbíz-
ható céghez! — S Z Á M T A L A N EGYHÁZT E L I S M E R Ő -
L E V É L . — Előnyös fizetési feltételek! — Költségvetés és ki-

szállás dí jmentes! 

MARC'ADÓ-PUSZTA róm. kat. jellegű 1 tanerős ura-
dalmi népiskolájánál lemondás folytán megüresedett ta-
nítónői állásra pályázatot hirdetek. Pályázati határidő 10 
nap. Fizetés az állami tanítókéval azonos. Pályázati kér-
vények válaszbélyeggel ellátva Főméltóságú herceg Esz-
terházi Pál úrhoz címezve, hivatalomnak küldendők. Plé-
bánia, Somogyhárságy. (76.) 

JEGENYEFÁK NEM NŐNEK AZ ÉGIG, Fehéi 
galamb szá l l . . . , Veszedelmes a lány, Az asszony, ha 
veszekszik, Szőke Tisza haragjában megáradt, Csík-
országi fenyvesekben, Csúnya lány, Hosszúlábú gólya, 
Minden nagy örömnek, Tükrös, piros szív, stb. Mur-
gács Kálmán 32 legnépszerűbb nótája, szép füzetben, 
zongorára, csak 2°50 pengőért kapható a szerzőnél, 
Budapest, VIII., József-u. 27. 

BARAKOVITS JÁNOS 
M Ű O R G O N A ÉP Í T Ő 
R á k o s p a l o t a , P á z m á n y u . 7 2 . 

Ú J O R G O N Á T , á t é p í t é s t homlok-
' zat i sípokat, minden-

namű jav í tást a legmésékeltebb áron vál la l . 

MOCSA református egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet a I I I . sz. tanítói (új) állásira. Javadalom az egy-
háztól : egyszobás lakás és a kezdő tanítói illetmény húsz 
(20) százaléka, a többi államsegély. Kötelessége: a ki-
jelölt osztályok tanítása, az ifj. egyesület vezetése, bei-
missziói munkában segédkezés és a kántortanító szükség-
szerinti helyettesítése. Határidő 1942. január 15. Az ál-
lás azonnal elfoglalandó. Csak férfiak pályázhatnak. Kér-
vények : Ref. lelkészi hivatal, Mosa (Komárom m.) címre 
küldendők. (77.) 

MEZŐLADÁNY róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet az I. sz. kántortanítói állásra 21 napos határidő-
vel. Javadalom: 2 szoba-konyhás lakás, mellékhe1yisé-
gekkel, gazdasági épülettel, kt>. 3 holdas kerttel, 11 kat. 
hold és. 378 négyszögöl szántóföld. Páronkint fél véka 
rozs. Stóla. Ismétlőiskolások oktatása a községtől díjazva. 
15 értékegység. Kérvények: Plébánia, Mándok, Szabolcs 
m. küldendők. (78.) 

NEMESÓCSA róm. kat. egyházközségi tanácsa, mint 
iskolaszék pályázatot hirdet lemondás folytán megürese-
dett I. számú tanítói állásra. Javadalma: törvényes fize-
tés; lakás természetben. Kötelességei díj'evél szerint. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel Plé-
bániahivatal, Ekei (Komárom m.) címre küldendők meg-
jelenéstől számított három hét alatt. (80.) 

NÓGRÁDVERÖCE ref. egyháztanácsa a kántortaní-
tói állásra e lap november 1-én meghirdetett pályázatát 
21 napi batáridővel megújítja. (79.) 

ÉRDEKELTSÉGI iskola pályázatot hirdet egy tanítói 
állásra. Javadalom: természetbeni lakás, kb. 1 kat. hold 
kert és a törvényes 'készpénzjárandóság. Államsegély 
nincs. Pályázati kérvények 21 napi határidővel adandók 
be a Nyirbéltek-Nagyasszós tanyai érdekeltségi iskola 
Gondnokának. Posta : Nyirbéltek. (81.) 

NYÍRTURA róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett I. sorszámú tanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalma: természetbeni 
lakás, 5 értékegység, 10%-os helyi javadalom, többi ál-
lamsegé'y. Kötelessége: osztályvezetésen kívül iskolában 
tartot t istentiszteletek és temetések alkalmával kántori 
teendőket végezni. Felszerelt kérvények válaszbélyeggel: 
Plébánia, Kemecse címre küldendők. (82.) 

SZENTMARTONKÁTA (Budapesttől ötven kilomé-
terre fővasútvonal mellett) ref. presbitériuma pályázatot 
hirdet II. sz. tanítói és egy tanítónői állásra. Pályázhat-
nak kántori oklevéllel bíró férfiak és nők. Fizetés tör-
vényes, Illetményhivatal út ján. Kötelesség díjlevél szerint. 
Belihissziói munkákban jár tas pályázók előnyben. Kortes-
kedés kizáró ok. Helyi jelölt nincs. Állás jogerőreemelke-
dés után azonnal elfoglalandó. Bemutatkozás felhívásra 
önköltségen kívánatos. Férfiak részére kántorpróba. Vá-
laszbélyeges pályázatok e lap megje'enésétől számított 21 
nap alat t Ref. Lelkészi Hivatal, Szentmártonkáta címre 
küldendők. (102.) 

NAGYKEREKI egyháza a mult számban megjelent 
pályázat kiegészítéseképen közli, hogy templomában ki-
tűnő orgonája van. (83.) 

D O R E N BÉLA Alapttwa: 1891. 
iskolabútor gycra Sf>«st VI, Dévényi út 20-22, 

Iskolapadok, skoia-
útorok, óvodabe-
endezések gyir tá-
a. Vasállványú is-

kolapadok törhetet-
en kovácsolt vasból 

Telefon s a9*-7Ö7 
' rjetty zék i3 ktltUf 
etét w£y*m és bér-

mentet. 
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Nélkülözhetetlen segédkönyv 
D r . T A K Á C S G Y U L A : 

A N É P I S K O L A I G A Z G A T Á S A 
m . bővítet t k iadás 220 oldalon. 
R é s z l e t e s i s m e r t e t é s e l a p u n k o k t ó b e r 
h ó 1-i s z á m á n a k 956—957. o l d a l a i n ! 

Gyakorlati ú tmutató tanítók, igazgatók, gondnokságok és iskola-
székek számára, határidő naplóval és jogszabálygyűjteménnyel. 
A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr 137.765/1939. 
IX. ti. o. számú rendeletével az elemi népiskolák, tanító- és tanítónő-

képző-intézetek számára beszerzésre ajánlotta. 

Á R A : 3-50 A R A N Y P E N G Ő . 
M e g r e n d e l h e t ő a vételárnak és csomagonként 30 fillér kezelési 
és kézbesítési díjnak a szerző és kiadó: D r . T a k á c s G y u l a , 
É r s e k ú j v á r , 70.604. s z á m ú p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m -

l á j á n való előzetes beküldése mellett. 

örőkértékű világmárkás zongorát legolcsóbban vásárolhat 
atólérhetetlen választékbőségünkből részletre is 

L Y R A 
r. t. Magyarország legnagyobb zongoratermében: Erzsébet-krt. 19. 

LEGNAGYOBB K E R E S Z T É N Y C £G ! 
Z O N G O R Á K , P I A N I N Ó K 

harmónlumok pára t lanul olcsón. 
Eészletf lzetésre 10 évi Jótállás 

Te l . : 1 2 9 - 9 7 9 . EHALL 
Bpeil, Ancfrássy-út 15. 

4 
^ L ZONGORÁK, HARMONIUMOK 

nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

T I P O L D N Á L Rákócziit 61, 
I A l J a v f t á l . h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég 

g o r a t e r e m 

Erzsébet-krt 1 5 

Világmárkds zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelmes 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

NAGYUDVARNOK iskolaszék© pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett községi tanítói állásra. 
A szín-katolikus községben férfitanítók pályázhatnak. 
Pályázati határidő 21 nap. Községi iskolaszék. (84.) 

NYIRDERZS gör. kat. iskolaszéke pá'yázatot hirdet 
8 napi határidővel az I. és I I . számú tanítói állásra. Fi-
zetés törvényszerű. Róm kat. vallású férfiak és nők is 
pályázhatnak. (85.) 

SZENTIÍ (Nógrád m ) róm.. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Javada'ma 3 szobás 
lakás mellékhelyiségekkel, 5 kat . hold szántó, 4 öl tűzifa, 
480 P párbérváltság, tí'bbi államsegély. Pályázati határ-
idő 21 nap. Választás hármas jelölés alapján. Jelölteknek 
értesítés megv. Kérvények magvarnándori plébániahivatal-
hoz küldendők. (103.) " 

SZATMÁRŐKÖRITÓ református egyházközség lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 2 szoba, elő-
szobából álló lakás, mellékhelyiségekkel, kerttel. 28 -8 q 
búza, 240 P készpénz, 4 öl tűzifa, 7 kat. hold szántóföld, 
melynek minden adóját egyház fizeti, 60 P szántásmegvál-
tás. Helyi javada'om értékegysége: 51. Stóla. Törvényes 
fizetésbe b9 nem számított 174 P kántori pótdíj. Köteles-
ségek: Jelenben az V—VI. o. vezetése, énekkarvezetés, 
akadályoztatása esetén lelkész helyettesítése, belmissziói 
munkában és az iskolánkívüli népművelésben segédkezés. 
Megváltandó beruházás 160 P. Kántorpróba önköltségen 
1942. január 25. Pályázatok összes okmányokkal fel-
szerelve Református lelkészi hivatalhoz Szatmárököritó 
küldendők. (104.) 

SZIRÉNFALVA ref. egyházközsége november tizen-
ötödikén megjelent lapszámban előkönyörgő kántortanítói 
állásra hirdetett pályázatát január 15-ig meghosszab-
bítja. (105.) 

TORNASZENTANDRÁS róm. kat. iskolaszéke lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi 
határidőre jelentkezni lehet. Javadalma törvényes. Szár-
mazás igazolandó. Állás azonnal elfoglalható. Kérvények 
Plébánia Tornaszentandrás (posta Bódvaszilas) küldendők. 
( 1 0 6 . ) 

TARANY róm. kat. egyházközsége a katonai szolgá-
latra bevonult tanítójának ideiglenes helyettesítésére 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Kérvények válasz-
borítékkal: Plébánia Hivatal Tarany (Somogy vm.) (109.) 

VALLUS (Zala m.) róm. kat. egyházközsége a lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: 18 értékegység, többi államsegély. Kö-
telesség díjlevélben. Határidő 21 nap. Nők is pályázhat-
nak. Kérvények: Plébánia Alsózsid, küldendők. (110.) 

ZALASZOMBATFA—SZI JÁRTÓHAZA róm. kit 
egyházközsége e lap 22. számában közzétett pályázatot 
megismétli. (111.) 

TISZAGYULAHÁZA (Borsod vm.) róm. kat. egyház-
községe kántortanítói állásra részben osztott iskolához 
pályázatot hirdet. Jó lakás, nagy kert, 10% helyi java-
dalom, illetményhivatal útján, többi államsegély. Köteles-
ségei díjlevél szerint. Határidő 21 nap. Nők is pályázhat-
nak. Plébánia, Polgár (Szabolcs vm.). (107.) 

POLGÁR róm. kat. egyházközsége VII. sz. férfi-
tanítói állásra teljesen osztott fiúiskolához pályázatot 
hirdet. Törvényes lakbér, 40% helyi javadalom illetmény-
hivatal útján, többi államsegély. Megfelelő lakás bérelhető. 
Kötelességei díjlevél szerint. Határidő 21 nap. Ugyancsak 
pályázatot hirdet II. sz. férfitanítói állásra. Törvényes 
lakbér, 28 kat. hold földjavadalom 38 egységre értékelve, 
politikai községtől 354-96 P deputátumváltság, egyház-
községtől 81:60 P párbérváltság illetményhivatal útján, 
többi államsegély. Leventeoktatás, továbbképző- és tanonc-
iskola külön díjazva. Kérvényben megjelölendő, ha valaki 
bármelyik állásra is pályázik. Zenében, hitéleti és társa-
dalmi mozgalmakban jártas, valamint legalább egyévi ered-
ményes szolgálatot igazoló tanítók előnyben részesülnek. 
Mindennemű közbenjárás jelölésből kizáró ok. (Szabolcs 
vármegye).) (108.) 

OROSHÁZA—KISCSAKó evang. leányegyház iskola-
széke az újonnan szervezett II . számú tanítónői állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, 
10% helyi javadalom, többi államsegély, lakás vagy lak-
bér. Kérvénvek Igazgató-lelkészi Hivatalnak. Orosháza 
küldendők. (87.) 
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OROSHÁZA evang. egyházközsége lomondás folytán 
megüresedett férfi kántortanítói állásra a tankerületi kir. 
főigazgatóság engedélyétől feltételezetten 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Helyi javadalom a kezdő tanítói 
fizetés 50%-a, 23 q búza és természetbeni lakás vagy lak-
bér, a többi államsegély. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek lg. lelkészi Hivatal címére küldendők. (86.) 

PÁTROHA községi iskolájánál megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Határidő megjelenéstől 2 hét. 
Községi iskolaszék, Pátroha. (88.) 

URADALMI 8 osztályos, nyilvános jogú e'-emi isko-
lánk részére, azonnali belépésre tanerőt keresünk. Java-
dalmazás ismert skála alapján. Pályázatot okmányokkal 
Lederer Andor és dr. Ungar Györgyné uradalma, Puszta-
tenyő, JNK. Szolnok vm. címre kérjük beküldeni, meg-
jegyezvén, hogy csakis okmánymásolatok mellékieltesse-
nek, melyek vissza nem küldetnek. (89.) 

POZSONYEPERJES község iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett IV. tanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Az állás javadalma törvényes. 
A község lakossága 100%-ban római katolikus. Kántori-
zálni is tudó férfiak előnyben. Az állás választás után 
azonnal elfoglalandó. Válasz'bélyeggel ellátott, kellően, 
fölszerelt kérvények a Községi Iskolaszék, Pozsonyeperjee, 
Komárom vm., u. p. Tallós címre küldendők. (90.) 

PÉCEL községi iskolaszéke pályázatot hirdet a loosod-
pusztai községi tanítói állásra. Javadalom helyettes taní-
tói illetmény és természetbeni lakás. Róm. kat. férfitanítók 
előnyben. Kérvények iskolaszéki elnök címére: Pécel, pol-
gári iskola, küldendők. Határidő: »a hirdetés, megjelenésé-
től számított egy hónap. Az állás azonnal elfoglalandó. 
(91.) 

PÁKOZD (Fejér m.) református egyháza pályázatot 
hirdet tanítónői állásra. Fizetés 20% és államsegély. Kö-
telessége alsó tagozat tanítása, belmissziómunkákban rész-
vétel. Határidő 21 nap. (92.) 

PÁLFISZEG róm. kat. egyházközség iskolaszéke a le 
mondás folytán megüresedett tanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Kötelessége díjlevél ezerint. 
Javadalom: 11 értékegység, 10% helyi, a többi állam-
segély. Nők is pályázhatnak. A pályázatok Plébániahiva-
tal, Milej, u. p. Nagylengyel, Zala m. küldendők. (93.) 

PÁTY (Pest m.) róm.. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett I I I . tanítói állásra. Határ-
idő január 21. Csak nők pályázhatnak. Fizetési törvényes, 
készpénz. Államsegélyes. Kötelessége díjlevél szerint. (94.) 

RABASZENTMIHALY róm. kat. egyháziközsége há-
romheti lejárattal pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett II . számú tanítónői állásra. Fizetés törvé-
nyes. Válaszbélyeges pályázatok: Plébánia, Rábaszent-
rrahály címre küldendők. (95.) 

SÁRHALOM kült. községi elemi iskolájánál megüre-
sedett I. sz. tanítói állásra 21 napi határidővel pályáza-
tot hirdetünk. Javadalom: természetbeni lakás, törvényes 
fizetés. Róm. kat. vallású férf.itanítók kérelmüket dr. 
Zsulyevits Gyula elnök címére, Űjkécske küldjék el. (96.) 

SOPRON róm. kat. fiúiskoláinál elhalálozás folytán 
megüresedett III . sorszámú tanítói áHásra ezen hirdetés 
megjelenésétől számított 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet- A választás egyházmegyei hármas jelöléssel tör-
ténik. Németnyelvi képesítés szükséges. A kellően fel-
szerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvényeket dr. Sopronyi-
Thurner Mihály konventelnök őméltóságához kell intézni 
és a Kat. Konvent Pénztára címére, Sopron, Várkerület 
26. sz. küldeni. (97.) 

SOMOGYHARSAGY róm. kat. egyházkösége lemon-
dás folytán megüresedett tanítói, -női állásra pályázaitot 
hirdet. A megválasztott a német anyanyelvi tagozatban 
fog tanítani, miértis német nyelv alaposabb tudása köte-
lező. Helyi járandóság 20%, többi államsegé ,y. Pályázati 
határidő 21 nap. Válaszbélyeggel ellátott kérvények Plé-
bánia, Somogyhárságy küldendők. (98.) 

SZIGETSZENTMIKLÓS község iskolaszéke_ pályáza-
tot hirdet Lakihegyen újonnan Szervezett I I . számú taní-
tói á'lásra. Fizetés a községtől a kezdő fizetés 20%-a és 
a lakbér, a többi államsegély. Férfitanítók előnyben. Pá-
lyázati határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. 
Kötelesség: a kijelölt osztályok vezetése. Kellően felsze-
relt kérvények a községi iskolaszék címére küldendők, 
Szigetszentmiklósra. (99.) 

SZAJK róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett II. számú tanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Tanítási nyelv magyar-német, amiért 
a német nyelv tudása szükséges. Törvényes fizetés Köz-
ponti Illetményhivatal útján, lakás természetben, köteles-
ségek díjlevélben. Férfiak és nők egyaránt pályázhatnak. 
Autóbuszmegálló helyben Pécs—Mohács közti vonalon. 
Kérvények Plébániahivatal, Szajk, Baranva vm. külden-
dők. (100.) 

SZENDEHELY róm. kat. egyházközsége a magyar ta-
gozat számára újonnan megszervezett III . tanítónői ál-
lásra 21 napos határidővel az érvényben levő rendeletek 
szerint pályázatot hirdet. Fizetése: 10% helyi javadalom 
és törvényes lakbér, a többi államsegély. Kötelessége díj-
levél szerint. Válaszbélyeges okmánymásolatokkal felsze-
relt kérvények Plébániahivatal. Szendehelv, Nógrád tn, 
küldendők. (101.) 
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KEZDJE JOL 
AZ Ú J E S Z T E N D Ő T ! 
Szerezzen családjának gondtalanabb évet! 

Vállaljon megbízatást a színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T N É L 

írjon még ma és kérjen tájékoztatást. 

K ö z p o n t i i r o d á k : 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 
Kirendeltségek az ország minden nagyobb városában. 

LANTOS-KISS ANTAL: 

MINDENKIBŐL LEHET VEZÉR! Világi apostolok önnevelési 
könyve, időszerű pompás munka. 

Kapható: 

KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 
BUDAPEST. V I I I . ker., MIKSZÁTH-TÉR 4. Telefón:136—lS5. 

FITTLER SÁNDOR 
orgonás és harmóniamekészítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-ntca 38. 

—^ , - Orgonajavítások 
Orgonák Homloklati sípok 

Harmóniumok 
A l a p í t t a t o t t : 1910. k e d v e : ó fize,ési f t l K t c I t k k e L 10 évi >MiU 

lássál. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

H I R D E T É S E K 

SZÁMOLÁSTANITÁSHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
molástanítás az elemi népiskola I: osztályában 1 P 20 f, 
II., I I I . , IV., V—VI. osztályokban, egyenkint 80 f, 
VI I—VII I . osztályban 1 P 10 f. Számképeik, számfogal-
mak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és iné 
rési példatár (tanítók haszná 'atára) , ára I. o. 90 f, II . o. 
90 f, VI I—VII I . o. 1 P 40 f. Számolódoboz I. rendű 90 f, 
II . rendű 60 f. FaLi szemléltető tábla posztéval bevonva 
4 P 80 f. Filckorongok falitáblán szemléltetéshez egy 
készlet (30 darab korong három színben és műve1eti je-
gyek) 1 P. Színes papírlemez-korongok 1 csomag (20 da-
ra) 8 f. Játékpénzek 1 csomag 80 fillér. (Papírlemezi-
korongokból és játékpénzből 10 csomagnál kevesebbet 
nem küld.) Legcé'szerfibb megrendelési m ó d : - B e n e L a-
j o s, Budapest 39.365. számú csekkszámlára csekkbiankó-
lapon az összeget beküldeni, az értesítő szelvényen meg-
jelölni a kívánt munkákat. A saerző bérmentesen meg-
küldi. Szemléltető tábla rendelés esetén 82 fillér posta-
költség is küldendő. 

ZONGORÁT, pianinót, harméniumot vidékről veszek. 
Budapest, VIII. , StaJíenberger-utca 16. Farkas Antal. 
(3031.) 

VILÁGMARKAS ZONGORÁK, pianinók, harmóniu-
mok legolcsóbban Kernács zongoraterem. Budapest, Rá-
kóczi út 13. Telefon: 349—911. 

FARSANGI bohózatokat, tréfákat, kacagtató nép-
színműveket küld kiválasztásra Csite Károly Rákospalo-
táról annak, aki 3 pengő értékűt megtart. (112.) 

ORGONAHARMÓNIUM, amerikai, hat és fél síp-
soros, 20 regiszteres, 2 térdregiszteres. Templomnak is 
nagyon megfelelő sürgősen eladó. Budapest, VIII., Vas-
utca 19. f. 4. (2726.) 

60 DALLAMOS ELŐJÁTÉK orgonára op. 7. Ára 1-80 
P. Postaköltség 20 fill. Árokszállásy János kántor. Sze-
ged .(2268.) 

KARTÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
.Mendöl Ernőné, tanító nejénél, Budapest, VIII . , Bezerédi-
utca 10., vásrolhatnak ós eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 14 -64—11. ) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra.) 

ELADJA ZONGORÁJÁT, pianinót vagy harmóniu-
niát? Forduljon Kernács zongoracéghez. Azonnal kész-
pénzzel fizetünk. Közvetítőt díjazunk. Budapest, Rákóczi-
i t 13. Telefon: 349—911. 

CSERKÉSZ- és leventeotthonok, önképző- és társas 
körök részére ajánlok sakk, dominó és mindennemű szó-
rakoztató társasjátékokat. Bukács Kálmán játékkereske-
dése a „Hófehérkéhez". Egyetem-u. 1. 

HARMÓNIUM. Egy-két hangsorral koífer-harmónium 
kapható. Kérjen árjegyzéket. Szüle harmóniumoe, Cegléd. 

Cóatílakosz&éJz a 

XóJujv&GXábüJz 

JáAoAáfoto 

Részletes tájékoztatással szolgál a 

J £ . ( / t t . Z g y & t c m C M y & i n d a 

KÖNYVESBOLTJA KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. 
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A Vallás* és Közoktatásügyi Miniszter Úr 55.000/1941. V. ü. o. 
számú rendeletével intézkedik az 1940. XX. t. c. alapján a nyolcoszí 
tályos népiskolák számára készült 

TANTERV ÉS ÚTMUTATÁSOK 
életbeléptétéséről. 

E rendelettel kapcsolatban értesítjük a tek. Igazgatóságokat és 
Tantestületeket, hogy a 

TANTERV ÉS ÚTMUTATÁSOK 
teljes anyaga öt részben jelent meg. 

I. rész: A Tanterv 
II. rész: A Tanterv anyagának részletezése 

III. rész: Általános útmutatások 
IV—V. rész: Részletes útmutatások 

Az l - V . rész á r a 8 P 

a pénz előzetes beküldése ellenében vagy utánvételes szállítás mellett. 

Részletfizetésre szóló megrendelés esetén a Tanterv és Útmutatások 
ára 9 P, mely összeg három egyenlő havi részletben törlesztendő. 

Az egyes kötetek külön nem kaphatók, megrendeléseket csak 
az öt részre fogadhatunk el. 

A rendeléseket az előjegyzések sorrendjében intézzük el. 

Kiváló tisztelettel 
KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 
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AZ EGYSÉGES MAGYAR ZSINÓRÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

M I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K 
Segédtankönyv: 

LUTTOR IGNÁC. 

Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betűfűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterlin*féle német folyóírás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939.—IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
Vezérkönyv: 

LUTTOR-OLDAL : 
Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt ABOkönyvek írás* 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I—II. 
0. részletes, a III—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta* 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474/1939.—IX. 

Ára 3 50 P 
Faliminták: 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. IV. A Sütterlin=féle 
német folyóírás. 
70x100 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 — P, kartonon 16'—P (I—III. külön is kapható!) 

Kézi lapminták: 
I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. 
35x25 cm lapok, 1 cm középbetűkkel. 

I—III. ára — 60 P 
Feliratok, fali olvasótáblák készítéséhez; 

A díszítő iras kateja 
Miért tanuljuk és hol alkalmazzuk a díszítő irást? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló irás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 
V I I I . M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. ( G ó l y a v á r ) 
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DR. BEYER EDÉNÉ 

Ú T M U T A T Ó 
a népiskolai í rva-o lvasás t a n í t á s á h o z az 

új írásmód (zs inór í rás) alapján. 
A nm. vallás• és közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint a 
tanító• és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX.. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 

A könyv elméleti megalapozásával, teljesen kidolgozott tanításokkal és 
olvasótáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanítónak az 
új Í rásmód bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Úr által a v i d é k i n é p i s k o l á k részére engedélyezett 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyagát. Figye-
lembe veszi az osztott-, részben osztott- és osztatlan népiskola lehető-

ARA: 3-20 PENGŐ. S é g ö i t ' MEGRENDELHETŐ 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 

MEGJELENT 
az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos 
népiskoláról szóló 1940 : XX. t.?c. végrehajtása tár* 
gyában a 26.000/1941. V. K. M. sz. rendelettel kiadott 

N É P I S K O L A I UTASÍTÁS 
ÁRA 1-60 P 

Beszerzendő az iskolai pénztár terhére 3 példányban. 
(A gondnoksági, illetve iskolaszéki elnök, az iskola 
igazgatója és a tantestület részére 1—1 példány.) 
Vonatkozó V. K. M. rendelet az 1173. oldalon. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KRT. 6. 



8 8 1942 : 2. SZÁM. . N É P T A N Í T Ó K LAPJA 

Évtizedek óta 
közismertje^jobb H A R M Ó N I U M O K pompás 

oreonahanegal 

ház', iskolák«, dalárdák s különösen templomoknak! 
Ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Törők-utca 8. 
A budai Margit'htdfőtől a második utca jobbra. 
Fizetéskedvezmény. - Sürgönyeim: „HARMONHÖRL" - Telefon: 151-652 

ftiótásítást okckK ? 
Rendelje meg 

Ferenczi /. 

Amit jónak hittünk 
az iskolában 

c. könyvét. Ebben fel van sorolva a tanító minden jóhiszemű téve? 
dése, amit az iskola felügyelője jogosan baklövésnek minősít 
Gyöngyszemek az iskolából 
óratervek a svédtornához 1 —II. osztály számára . 
óratervek a svédtornához III —IV. osztály számára 
Óratervek a svédtornához V—VI. osztály számára 
Két cserkész az olimpiászon, ifjúsági könyvtárak számára 
Üzenetkönyv a család és az iskola számára 

Ára 4 ' - P 
2* — P 

- • 8 0 P 
- • 8 0 P 
- • 8 0 P 
2 ' - P 

- • 2 0 P 

Megrende lhe tő a K I R Á L Y I M A G Y A R EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 

DEMENY IMRE 
orgona- és harmóninmépftö. Bpest, VI., Lázár-n. 18. (Operánál.) 

Ú J O R G O N Á K H A R M Ó N I U M O K , 

Telefont 111-490. 

é p í t é s e m ű v é s z i k i v i t e l b e n , 
á t é p í t é s e k , j a v í t á s , h a n g o l á s , 
v i 11 a m o s f <1 j t a t ó - b e r e n d e z é s e k . 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n . 

p e d á 1 o • h a r m ó n i u m o k , 
templomi, iskolai, magánhasználatra. 
Á l l a n d ó n a g y r a k t á r . 
Á r j e g y z é k I n g y e n . 

M é l t á n y o l á r a k . — P I t e t é i l k e d v e z m é n y e k . 

39.344. — Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a Budapest , VIII., Múzeum*körút 6. (F.: Thier ing Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ő 5 É G : Budapes t , V., Klebelsberg-u . 17. ( M i g y a r királyi 
0 vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Te l . : 122-271 — 126-818. 

T f I A D Ó H I V A T A L : Királyi M i g y a r Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
V I I I . , Müzeum-körü t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145-

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

"C1 L Ő F I Z E T É S egész évre 9'6o P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium 

820—4—106/1950. VI I I . d. sz. alatt e l rendel te , hogy az előfizetési dí j az 
állami-, községi- , társulati- , m a g á n - é s érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal címére előzetesen kü ldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 
n 10 fill . , magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzlet i h i rdetés : 1 oldal 
160 P. oldal 85 P. , oldal 50 P. 
' / , oldal 30 P. A hirdetési díjak a ki-
adóhivatal címére előre fizetendők. 

A TÖBTÉXELEMTA^ÍTAS ŰJ FELAD1TAI 
)Y G Y U L A 

amely a szó jelentését tökéletesebbé teszi. Ez 
pedig a nemzetté nevelés. Ez annyit jelent, 
hogy a nemzet nem kész adottság, hanem a 
nemzet yolt, van és lesz s így állandóan meg-
úju l önmagában. Tehát a nemzet olyan folya-
mat eredménye, amely a múltban gyökerezik, 
onnan táplálkozik, közben a generációkban 
meg-megújul. Ez a megújhodás azonban csakis 
nevelés ú t ján történhetik. Nekünk tehát nem-
zetté kell nevelnünk a reánk bízott gyermek-
sereget, i f júságot . Ennek a nemzetté nevelés-
nek szolgálatába kell tehát állítanunk a törté-
nelem tanítását is. 

Amint mondottuk, a nemzet gyökere a múlt-
ban sarjadzik, tehát akkor, amikor a gyerme-
ket, az i f jút , a nemzet tagjává akarjuk ne-
velni, nekünk is a múltnak egészen a gyökeré-
hez kell visszamennünk s miközben a múlton 
végighaladunk, közben-közben össze kell szed-
nünk s át kell adnunk mindazt a táplálékot, 
életerőt, amiből a nemzet a múltban táplálko-
zott, erősödött. Ennek a folyamatnak eredmé-
nyét magunkban legjobban a fa évgyűrűihez 
hasonlí thatjuk. Amint a fának is vannak telt 
és silány, satnya évgyűrűi, éppen úgy a nem-
zet múlt jában is vannak emelkedő, építő és ha-
nyatló korok. Szünet nincs, mert a nemzet ha-
nyatlásában is élt. Gyökerét nem pusztíthatta 
el semmi vihar, semmi erő, semmi ármány. 
A gyökér, a táplálékot gyűj tő alap, az mindig 
megmaradt, bármilyen rossz idők, támadások, 
viharok érték a nemzet törzsét. S mi oko/ta 
ez t ? . . . Az az ősi elemekből felhalmozódott 
néplélek, amelyet szabatosan meghatározni 
szinte lehetetlen. Hogy ez a magyar ősi nép-
lélek kialakuljon és niegei ősödjék, ahhoz év-
századok kellettek. Az eredet, a fa j , a közös 
célokért folyó hosszú közös munka az, ami ki-
alakította azt a kollektív tudatot, ami nem-
zetté forrasztotta össze a magyart Átvehettünk 
és át is vettünk más népektől tudást, művésze-
tet, műveltségünk megváltozott, de a lelkünk 
nem. Ez a megalapozott ősi lélek az a látha-
tatlan erő, amely idegen, külső ráhatásokkal 

Irta: D R O Z D 

| ÉG nem is olyan régen a történe-
lem tanítása a népiskolában nem 
volt más, mint romantikus mese-
láncolat. Lényegnek azt tekintet-

ték, hogy a gyermek el tudja mondani az ese-
ményeket, tudjon adatokat, évszámokat. Ebben 
a száraznak látszó történelemtanításban mégis 
sok érték volt, amelyet a tanító vagy a tan-
könyv sugalmazással, megéreztetéssel vitt át a 
gyermek lelkébe. Gondoljunk csak Losonczi-
nak versekbe szedett Hármas Kis Tükrére, 
avagy az ezt követő népiskolai történelmi tan-
könyvekre. Ezekhez nem nyúlhatunk hálátla-
nul, lekicsinylően. Habár valamennyi esemény-
leírásnak, adat tárnak, évszámközlésnek látszik, 
mégis van bennük lélek. Ha ez másként nem, 
abban bontakozik ki, hogy elődeink a leg-
nagyobb szeretettel foglalkoztak a nemzet törté-
netének leírásával, átadásával. Ekkor még a tör-
ténelemtől csak annyit várt a kor pedagógiai 
felfogása, a módszer fej'ettsége. 

Régi történelmi tankönyveink főleg a hábo-
rúkkal, a magyar vitézség, hősiesség megraj-
zolásával foglalkoztak. Kétségtelen, hogy ez 
kellett is a nemzeti önérzet, a nemzeti öntudat 
élesztgetéséhez és fejlesztéséhez. S ezért hála 
illeti őket. Az csak természetes, hogy a törté-
nelem tanításának módja is fejlődött. Az anyag 
kiválasztásának szempontjából ma már más 
szemmel nézzük az értékeket. Mások a helyze-
tek, mások a nemzet céljai, tehát a történelem 
tanításával szemben is mások a kívánalmak, 
mások a felfogások és mások, fejlettebbek a 
módszeres eljárások. 

Habár régebben a nemzetnevelés szó még 
nem volt meg a pedagógia szótárában, azért 
a történelem tanítását mégis nemzetnevelő 
tantárgynak tekintették. A nemzetnevelés szót 
csak az újabb irányzat hozta felszínre Tar-
talmát különböző módon magyarázzák, de lé-
nyegét mégis egynek tart ják. Mégpedig an-
nak, amit a szó a maga eredetiségében jelent. 
Legfeljebb azt az újabb kifejezést vehetjük a 
tar talom meghatározása közben figyelembe, 
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szemben is, megtartot ta és megtar t ja a jövő-
ben is a magyar nemzetet. 

Ennek az ősi magyar léleknek megvan a 
kiilön sajátos jellemvonása, amely őt megkü-
lönbözteti minden más nemzet f iának lelkétől. 
A magyar sajátosságnak látható l'ormáját a 
nép élete, szokásai, gondolkozása, művészete, 
jelleme, küzdelmei képviselik, de láthatat lan 
az az erő, ami ezeket vezeti, vezérli és a ma-
gyar léleknek sajátosságát adja. 

A kérdés most már az, hogy a történelemta-
nítás folyamán liozzáférhetünk-e ehhez az ősi 
lélekhez? Át lehet-e, s ha igen, hogyan lehet azt 
átültetni a jövő nemzedék lelkébe? 

Ha hazánk népességét nézzük, ennek a kér-
désnek két oldala van. Az egyik az, hogy a 
magyar szülők, a magyar lakta vidékek gyer-
mekeinek lelkében már születésüknél, nevel-
kedésüknél fogva is ott van az ősi magyar lé-
leknek a csírája . A történelem tanítása, de 
meg maga az egész iskolai élet is ezt csak fej-
leszti, erősíti. Ebben az esetben tehát semmi-
féle nehézségre nem akadunk. Más azonban a 
helyzet olyan szülők, olyan vidék gyermekei-
vel, i f júságával szemben, akik nem. magyar 
származásúak, nem a magyar fajhoz tartoznak 
s anyanyelvük sem magyar. I t t más faj ja l , 
más nyelvvel, sokszor más vallással állunk 
szemben. Nagy hiba volna azt gondolnunk, 
hogy mi az iskolai neveléssel, s ennek kereté-
ben a történelem tanításával mindezeket az 
eres hatóerőket el tudjuk tüntetni, s he-
lyükbe ősi magyar lelket tudunk ültetni. Er re 
az iskolai nevelés nem képes. Nemcsak azért, 
mert a lélekben nincs ott a gyökér, amely a 
f a j t á j ának megfelelő táplálékot szívja magába, 
hanem már csak azért sem, mert a családban, 
a környezetben uralkodó hatások is rendsze-
rint gátolják ebben. De mi nemzetiségeinket 
nem is akar juk kivetkőztetni fajukból, meg-
fosztani nyelvüktől, sajátos népi szokásaiktól, 
mert ez éppen a magyarság ősi tulajd mságai-
val ellenkeznék. Mi nemzetiségeinknek faját , 
nyelvét, vallását, népi sajátosságát egy évezre-
den, évszázadokon á t tiszteltük, megbecsültük, 
őket idetelepedett vendégeknek tekintettük, 
akiknek semmivel sem volt kevesebb joguk és 
kötelességük, mint a nemzet gyökerét, alapját , 
zömét alkotó magyarságnak. Ez annak a 
szentistváni gondolatnak lényege, amelyet ezer 
éven á t követett a magyar. S váj jon volt-e 
ennek eredménye? . . . Volt. Lá t juk a múltból, 
hogy nem magyarul beszélő polgártársaink év-
századokon át békességben, nyugodtan éltek, 
dolgoztak, gyarapodtak, s testvérként együtt 
harcoltak velünk a hazáért. Széthúzás, nyug-
talanság csak akkor keletkezett közöttünk, mi-
kor kívülről jövő szándékos hatások azt kivál-
tották. 

Ezekkel a tényekkel nekünk a történelem taní-
tása, s a nemzetté való nevelés közben feltétle-
nül számolnunk kell. De e mellett figyelembe 
kell vennünk azt is, hogy évszázadokon át 
nem magyar származású polgártársainknak 

egész tömege lett lelke gyökeréig magyarrá . 
Ezek teljesen átvették azt az érzést, a gondol-
kozást, szokásokat és cselekedeteket, ^.melyek 
a magyar f a j t jellemzik. Magukat lélekben is 
a magyar fajhoz tartozónak vallják, s a nem-
zetnek eltántorí thatat lan tagjai . Ezeket senki 
sem erőszakolta, kényszerítette arra, hogy ma-
gyarok legyenek. Ezt a munkát elvégezte a 
magyarság asszimiláló ereje. Az asszimilációt 
azonban nemcsak ezen a területen lát juk, ha-
nem hazánknak nem magyarlakta területein 
is, mégpedig a magyarság kárára. Erről külö-
nösen most esik sok szó, az erdélyi részek 
visszatérésével kapcsolatban, mikor megdöb-
benve látjuk, hogy nutgyar családok, falvak, 
sőt egész vidékek elroinánosodtak. Csupán ne-
vük őrzi azt, hogy valamikor magyarok vol-
tak. Ezekben a falvakban, vidékeken olyan 
nagy volt a beköltözött románság hatása az 
őslakó magyarságra, hogy az ellenállni nem 
tudott. Ennek megakadályozására semmi sem 
történt. Ellenhatásról a magyarság nem gon-
doskodott. Hasonló helyzetekkel találkozunk a 
szlovák- és ruténlakta vidékeken is. Ezek a té-
nyek is bizonyítják, hogy a magyar nemzet 
sohasem nyomta el a területére befogadott 
nemzetiségeket. Azok nyelvüket, sajátos népi-
ségüket megtarthatták, s ennek védelmét tör-
vényes intézkedéseink is biztosították. S mind-
ezért nem kértünk mást, mint hűséget ahhoz a 
hazához, ahhoz a földhöz, amely otthont adott 
nekik, ahhoz a nemzethez, amely tagjaivá fo-
gadta őket. Nem a magyar nemzet hibája az, 
hogy nemzetiségeink a történelem folyamán 
tőlünk többször elfordultak. Ez — mint már 
mondottuk — a kívülről jövő célzatos izgatá-
sok következménye volt. 

Mindezeket figyelembe kell vennünk akkor, 
mikor a történelemtanítással, s ezzel kapcso-
latban a nemzetté nevelés kérdésével foglalko-
zunk, mert más a tennivalónk olyan tisztán 
magyarlakta vidékeken, ahol ősi magyar lelki-
ség gyökerezik a lelkekben, s más ott, ahol 
más fa jú , más nyelvű gyermekekkel és i f jú-
sággal ismertet jük meg a magyar történelmet 
s ezzel kapcsolatban végezzük a nemzetté ne-
velés nagy és magasztos feladatát. 

Könnyebb a feladatunk, ha magyar lakta 
vidéken, magyarul beszélő gyermekeket taní-
tunk, mert i t t a magyar nemzeti öntudat és 
önérzet ébresztgetéséhez, fejlesztéséhez és erősí-
téséhez meg van a kellő alap. Ebben sokszor 
tudatosság nélkül segít a család és a környezet 
is, tehát itt a kívülről jövő hatások rendsze-
rint kedvezőek. Ez azonban nem jelentheti azt, 
hogy ilyen kedvező helyzetben könnyen vehet-
jük a történelem tanítását s ezzel kapcsolat-
ban a nemzetté nevelés kérdését. Az iskolára, 
s benne a történelem taní tására ezen a terüle-
ten is nagy feladat vár. Ma már i t t sem elég 
a történelmi eseményeket egyszerűen megis-
mertetnünk, hanem a múlt i ránti kegyeletre, 
tanulságainak meglátására, megértésére is rá 
kell nevelnünk a gyermekeket s ezzel kapcso-
latban nemzeti önérzetüket, öntudatukat is 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 19 A2 : 1. SZÁM. 9 1 

ébresztgetnünk, fejlesztenünk kell. Lelkükbe 
kell oltanunk a nemzet életerejébe és az isteni 
gondviselésbe vetett bizalmat, hitet. A gyer-
mek szívesen hal lga t ja a múlt eseményeit, az 
ősök küzdelmét, bátorságát, hősiességét, önfel-
áldozó vitézi tetteit. Mikor ezeket hallják, lé-
lekben maguk is részeseivé lesznek azoknak az 
áldozatoknak és küzdelmeknek, amelyeket elő-
deink a nemzetért hoztak. A hallott események 
olyan élménnyé alakulnak lelkükben, ame-
lyeknek révén átélik mindazokat a küzdelme-
ket, azt a bátorságot, vitézséget, önfeláldozó 
hősiességet, amelyek őseinket nemzeti gondol-
kozásra, tettre, cselekedetre késztették. Miköz-
ben végigvonulnak lelkükben a mult esemé-
nyei, belerajzolódnak nagyjaink képei, azalatt 
nő, erősödik a nemzeti öntudatnak a lélekben 
rejtőző csírája, amely a közösségérzettel páro-
sul. így kapcsolódik a történelem tanítása ré-
vén a mult a jelenhez, majd a jelen a jövőhöz. 
A történelmi átélések, a múlthoz való hozzá-
kapcsolódások teljesen beleolvasztják, belehe-
lyezik tehát a gyermeket a nemzeti közösségbe, 
líz a folyamat a nemzetté nevelésnek nélkülöz-
hetetlen része. Természetes, hogy ezenkívül sok 
más terület is van még, ahonnan ez az érzés 
táplálkozik. (Pl. a nyelvtanítás, a földrajz, a 
természetrajz, gazdaságtan, de meg az iskolai 
tanításnak, nevelésnek egész területe.) 

Nehezebb a helyzet ott, ahol nem magyar 
nemzetiségű gyermekeket taní tunk a magyar 
nemzet történetére, mert i t t nincs meg az alap, 
amire építhetünk. I t t más alanyba kell olta-
nunk a nemzeti érzést, a nemzeti közösség tu-
datát. Különösen nehéz ez most, mikor két év-
tizeden át a történelmi valótlanságoknak egész 
sorát hintették el a lelkekbe, s ezzel is szítot-
ták a magyarság i ránt i idegenkedést, gyűlöle-
tet. Eleve le kell szögeznünk, hogy mi hasonló 
eszközökkel nem dolgozhatunk. Ez távol áll a 
magyar lelkiségtől, a magyarság felfogásától, 
kultúrájától . Mi nem akar juk a román, a szlo-
vák, a rutén gyermeket magyar f a júvá for-
málni. Mi nem akar juk nyelvétől, népi sajátos-
ságaitól megfosztani. Csupán azt akar juk , 
hogy az a román, szlovák, rutén gyermek meg 
tud ja érteni, hogy ő ennek a hazának polgára, 
ennek a nemzetnek a magyarra l teljesen 
egyenlő jogú tagja , ami egyenlő kötelességtel-
jesítéssel is jár. Ennek a kívánalomnak eléré-
séhez feltétlenül szükséges az, hogy a nem ma-
gyar anyanyelvű polgártársaink gyermekeivel 
megismertessük hazánk történetét, miközben 
itt még kevésbbé elégedhetünk meg az ese-
mények egyszerű megismertetésével, hanem a 
megismertetés mellett még fokozottabban kell 
törekednünk a meglátásra és belátásra való 
nevelésre. Éppen ezért valahányszor a törté-
nelemtanítás folyamán olyan mozzanatokhoz 
érünk, amelyekben a magyarság hazaépítéséről, 
a haza fennmaradásáról, szabadságáért való 
küzdelemről van szó, erőteljesen ki kell dom-

borítanunk a magyarság jogát, hazaszerető 
gondolkozását, vitézségét, önfeláldozó bátorsá-
gát. A történelemtanítás folyamán, valahány-
szor a r ra alkalom kínálkozik, a r ra is rá kell 
mutatnunk, hogy a házért való küzdelmekben 
együtt harcolt a magyarra l a haza földjén 
lakó minden más nemzetiség, mert belátták, 
hogy ez a haza mindnyájunké, bármilyen 
nyelven beszéljünk is. Mikor a történelem ta-
nításának folyamán olyan részekhez érünk, 
amelyekben arról van szó, hogy széthúzás volt 
a magyar és a más nemzetiségű népek között, 
mindig mutassunk rá arra is, hogy mi okozta 
ezt a széthúzást, nézeteltérést. S itt sem hami-
sítunk történelmet, mikor rámuta tunk arra , 
hogy ennek egyetlen egyszer sem a magyarság 
volt az oka, hanem mindig azok a szomszé-
dok, akik a magyar haza egyes részeire jog-
talanul, igazságtalanul vágyódtak. Mindig 
ezek szították nemzetiségeinket csak azért, 
mert az ő céljaiknak ez felelt meg, ha a magyar 
haza területén lakó nemzetiségek elégedetle-
nek. Az ilyen iskolákban különösen azokkal az 
eszményekkel, intézkedésekkel és jelenségek-
kell kell foglalkoznunk, amelyek azt bizonyít-
ják, hogy a magyarság szellemi és gazdasági 
téren egyaránt, egyenlőjogú polgártársaknak 
tekintette a haza földjén élő népeket. A ma-
gyarság soha nem tekintette a származást, ha-
nem egyedül a tehetséget, a rátermettséget. 
Hivatkozzunk példákra. Különösen olyan ese-
tekre, amelyek a környéken ismeretesek. Szerte 
az országban mindenhol bőségesen találunk 
olyan eseteket, ahol idegenajkú emberek gyer-
mekei tanultak, hivatalt kaptak, ügyvédek, or-
vosok lettek, a többi közül kiemelkedtek. Tudó-
saink, művészeink, íróink, költőink között na-
gyon sok olyan nagyságot találunk, akik nem 
magyar anyanyelvű ősöktől származtak, de ők 
magyarul éreztek, a magyar nemzet hűséges 
tagja i lettek. A gazdasági élet területén is bő-
ségesen találunk ilyen eseteket. Számtalan ke-
reskedő, iparos, gazda van, aki szabadon gya-
korolhatta foglalkozását és éppen úgy gyara-
podhatott a magyar hazában, akárcsak a ma-
gyarul beszélők. 

Ezek mellett a történelemtanítás folyamán 
rá kell mutatnunk arra, hogy a nemzetiségek 
miként telepedtek le a magyar haza földjén. 
Meg kell ismertetnünk azt, hogy a magyar 
nemzet szeretettel adott otthont nem magyar 
nyelven beszélő őseiknek. Szívesen fogadta őket 
és boldogulásukat biztosította. És őseik hűsége-
sek is voltak a magyar hazával szemben. 
A magyar nemzet tagja i lettek, a magyarság-
gal együtt dolgoztak és küzdöttek a haza 
javáért. 

Most, amikor a visszacsatolt területek 
nem magyar anyanyelvű lakosságának, külö-
nösen a két évtizedes megszállás alatt nevel-
kedett f iatalságnak lelkét történelmi szem^ 
pontból is a valóságnak és az igazságnak meg 
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nem felelő módon befolyásolták a Trianonban 
hazánk földjén osztozkodó államok, fokozato-
san kell a r ra törekednünk, hogy a visszakerült 
nemzedék lelkébe a magyar nemzet iránti ro-
konszenvet, majd szeretetet elhintsük. Szeren-
csénkre még él az az idősebb nemzedék, aki 
már Trianon előtt a, haza földjén élt. Még él-
nek az apák, nagyapák, akik tanúságot tesz-
nek arról, hogy a magyar nemzet nem bán-
totta nyelvüket, vallásukat, népi szokásaikat, 
sajátosságaikat, s ezek mindig érezték azt, 
hogy ők egsrenlőjogú magyar állampolgárok. 
Ha a magyarság velük szemben türelmetlen 
lett volna, évszázadokon át megmagyarosít-
ha t ta volna. 

A nemzetiségi vidékek iskoláiban a törté-
nelmi érzék fejlesztését és ezzel kapcsolatban 
a hamisítatlan történelem tanítását már az 
I. osztályban meg kell kezdenünk, mégpedig a 
családtörténettel és folytatnunk kell a község 
történetének megismertetésével. Itt rá kell mu-
tatnunk arra, hogy az a föld, amelyen a csalá-
dok letelepedtek és községet alakítottak, már 
akkor is a magyar nemzeté volt, mikor az ő 
őseik még más országban, más földön éltek. 

Mert ott nem volt megélhetésük, kedvezőbb 
helyre, a magyar haza területére költöztek, 
s ez a nemzet otthont adott nekik. Nem kívánt 
tőlük mást, mint hűséget a magyar haza iránt. 
S bizonyára sok eset adódik a családok és a 
község történetében, amely alkalmas annak ki-
mutatására, hogy a nemzet a hűségért meg-
élhetést, boldogulást, szabadságot adott. De 
sok eset, sok példa lesz ar ra is, hogy a csalá-
dok, a község megmutatta együttérzését, szere-
tetét a magyar nemzettel szemben. Ezeknek az 
eseteknek feldolgozása a nem magyar nyelven 
beszélő gyermekek lelkében felkelti az érdeklő-
dést, a rokonszenvet, amely aztán a helyesen 
vezetett történelem tanításának folyamán igazi 
hazaszeretetté alakul. 

Kétségtelen, hogy ez nagy és nehéz feladat, 
de tanítóságunk ettől sem riadhat és nem is 
riad vissza, mert érzi felelősségét, amely reá 
1 árul. Tudja, hogy hazánk jövője attól függ, 
hogyan tudnik megoldani a nemzetté nevelés 
nagy munkáját . 

Ehhez adjon erőt mindnyájunknak a jó 
Isten. 

A TAIIÍMESETEKBOL* 
írta: DR. KARL J Á N O S gimniziumi igazgató 

ALAMENNYI közép- és középfokú 
iskola Rendtartása megköveteli a 
Tanmenetek készítését. Az Álta-
lános Utasítások pontosan kör-

vonalozzák hármas rendeltetésüket: az okta-
tásban a tervszerűség biztosítása mellett a ta-
nár módszertani elgondolásainak igazolását s 
ezzel párhuzamosan az ellenőrzés megkönnyí-
tését. Az Utasítások jelzik azt is, hogy ezt a 
célt akkor közelítik meg eszményi módon, ha 
szerkezetükben a Tanterv és Óravázlatok közé 
illeszkednek. Az előbbitől átveszik a durva ke-
retet, mint az egész évre kitűzött anyag meg-
jelölését. Azt azután módszeres egységekre ta-
golva s megállapítva azok egymásutáni sor-
rendjét , mintegy indulásra kész állapotba hoz-
zák. Az Óravázlatokkal szemben a messzebbre-
nézés, a kevésbbé részletezés jellemző rá juk . 
Egészévi munkánkat befolyásoló tényezőket 
mérlegelnek, minő a bevezetett tankönyv, a ta-
nulók értelmi fejlettsége, a szorgalmi idő ter-
jedelme, helyi körülmények, a rokon tárgyak-
kal való érintkezésből adódó kapcsolatok érté-
kesítése s hasonlók. Durva hasonlattal élve te-
hát, jól szerkesztett útikalauzfélék, amelyek 
előre felvázolják a bejárandó útvonalat, jelzik 
annak kiemelkedő állomásait, tájékoztatnak a 
bejáráshoz szükséges időről. Hogy ezt a fel-
adatot sikeresen megoldhassák, az Utasítások 

* Habár ez a cikk a közép- és középfokú iskolák tan-
menetének készítéséről szól, mégis közöljük, mert több 
olyan gondolatot, ú tmutatás t találunk benne, amelyeket 
a népiskolai tanmenetek készítése közben is követnünk 
kell. 

néhány szempontot, adnak a készítésükre vo-
natkozólag. Ezek figyelembevételével a követ-
kezőkben olyan kérdéseket óhaj tunk érinteni, 
amelyek velük kapcsolatban a gyakorlatban 
előadódnak. 

Első teendőnk a rendelkezésünkre álló szor-
galmi idő megállapítása. Kívánatos, hogy egy 
és ugyanazon intézet tanmeneteiben ez egyező 
legyen. A mai Rendtar tás szerint rendes kö-
rülmények között az iskolai év az I—VII. osz-
tályokban 30 szorgalmi hétnél kevesebb s 32-nél 
több nem lehet. A VIII . osztályban átlagosan 
5 héttel kevesebb. Előre nem látott szünetekre: 
gyászesetek, évfordulók, kivonulás stb. is szá-
mítva helyes, ha inkább az alsó határ felé tá-
jékozódunk, tehát 30, illetve 31 hetet veszünk, 
ami heti 2 órás tárgy esetében évi 60, illetve 
62 munkaórának felel meg, míg 3 órát véve 
hetenkint, az összeg £0, illetve 93. Következő 
lépésünk a kiszámított szorgalmi idő elosztása 
tananyagunk új feldolgozása, az ismétlés és 
az összefoglalás között. Er re vonatkozólag éles 
szabály nem adható. Tekintettel kell lennünk 
ugyanis a tananyagra, amelynek vannak nehe-
zebben és könnyebben bevéshető részei s tanít-
ványaink lelki fejlettségére: az erősebb és 
gyengébb összetételű osztályra, az alsó és felső 
tagozatra. A gyengébb osztállyal és kisebb 
diákokkal még a könnyebb tananyagot is cél-
szerű minden kisebb egység után átismétel-
nünk. Ebben a kérdésben elfogadhatjuk azon-
ban egész bátran a gyakorlatban elégsré bevált 
tanácsot: a szorgalmi időnek kb. 28—?0%-a, 
háromórás heti tárgy esetében tehát 24—26 
órát fordíthatunk nyugodtan az évközi és év-
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végi ismétlésekre és összefoglalásokra. Amint 
helytelen minden 3—4 óra után 1 órát ismét-
lésre szánni, hasonlóképen elítélendő, ha ápri-
lis közepére az ú j anyagot már el akar juk vé-
gezni s a hátralévő időben csak ismételni és 
összefoglalni szándékozunk. Ne feledjük: a ta-
nár módszertani átgondoltsága már az idő be-
osztásában és a tananyag tagolásában is je-
lentkezik. Egyes intézetek tanmeneteiben az a 
szokás j á r ja , hogy az évközi ismétléseket és 
összefoglalásokat aláhúzással, vagy másszínü 
tintával jelzik. Az áttekinthetőséget minden-
esetre megkönnyíti s ezért a jánlható eljárás. 
Valamivel nehezebb kérdés a tárgyköröknek, 
azaz a nagyobb tanítási egységeknek meg-
állapítása. Számos, jólszerkesztett tankönyvünk 
ugyan itt segítségünkre siet, amikor a tan-
anyagot már így taglalja, pl. a VII. osztályos 
ú j fizika: csillagászat, geometria, optika, kine-
matika dinamika, szilárd testek mechanikája, 
a folyadékok és gázok mechanikája, hullám-
mozgás, hangtan és hőtan. Áttekinthető pl. a 
IV. osztályos történelmi tankönyv beosztása is. 
Az egészévi anyagot a következő négy nagy 
egységre osztja: keleti népek, görögök törté-
nete, a rómaiak története, a mai európai álla-
mok kezdetei. Ezek keretében azután világo-
san megkülönböztet kisebb korszakokat. Bo-
nyolultabb a feladatuk már a I I I . osztályos 
magyar olvasóval, amely olvasmányait mesék, 
elbeszélések a magyar történelemből (kb. 42 ol-
vasmány), és képek a magyar nép életéből 
(kb. 19 olvasmány) címmel csoportosítja. Még 
nehezebb az esetünk a nyelvek körében, pl. az 
1—IV. osztályos latin, a III—IV. német, az 
V—VI. francia, mert ott az olykor szervesen 
össze nem függő olvasmányok sorozatával ta-
lálkozunk. Hogyan végezzük el ilyen esetekben 
a megkívánt taglalást? Semmi esetre sem külső 
kényszérű szabályok alppján: ellenőrző és osz-
tályozó értekezletek előtt ismétlést kell tarta-
nunk s ennek figyelembevételével tehát adó-
dik egy-egy egység. Helyesebb az anyag belső 
értéke és fontossága szerint darabolni, tehát 
pl. a II . osztályos magyar olvasóban a máso-
dik részt, amely képek a magyar történelem-
ből címmel Gézától Mátyás haláláig terjedő 
időt vetítik elénk, Gézától Könyves Kálmánig 
lehet egy egység. 

Ugyancsak ez a szempont vezessen az I., I I . 
és I I I . osztályos magyar nyelvtan tanmene-
teinek elkészítésében. Sokan vannak, akik a 
nyelvtani óráknak a tanmenetbe való beillesz-
tésével nem tudnak mit kezdeni. Ezért úgy 
gondolják, hogy az olvasmányi és nyelvtani 
órákat szabályosan váltogatják. Mások 4—6 hé-
tig csak olvasmányt tárgyalnak, hogy azután 
2—3 hetet összefüggően a nyelvtani résznek 
szenteljenek. Ügy véljük célszerűbb, ha kettős 
anyagunkat a belső érték, az élményfejlesz-
tésre alkalmas egységek alapján tagoljuk. Pl . 
az I. osztályban a következő négy olvasmány: 
Pusztai élet Kecskemét vidékén (Kada Elek-
től), Petőfi két szép költeménye: Hírős város 
az Alfődön Kecskemét, A gólya és Arany Já-
nos: A rab gólya között sok a tar ta lmi és han-

gulati közös vonás s ez kívánatossá teszi, hogy 
egymásután következő órákon mélyedjünk el 
bennük, s ezért megszakítás nélkül összefüg-
gően tárgyal juk. Viszont a nyelvtanban pl. a 
mondat részei című fejezet is olyan, amikor az 
állítmányról, alanyról, tárgyról, határozóról 
és jelzőről beszél, ismét kívánatos, hogy mint 
egységes nyelvtani kategória, együtt kerüljön 
bevésésre s nagyságát, mennyiségét tekintve 
természetesen nem egy, hanem egymásután 
következő 2—3 órán. 

Hasonló nehézséggel találkozunk a szám-
tannal kapcsolt mértanban. A szakemberek ál-
talában megegyeznek abban, hogy a két rész 
olymódon történő párhuzamosítása, amelyben 
heti 2 óra ju t az algebrára, 1 pedig a mér-
tanra, nem szerencsés. Ezzel ugyanis a mértan 
könnyen tűnhetik fel heti 1 órás tárgyként, 
amire azután érvényes a régi pedagógiai tétel: 
eine Stunde, keine Stunde. Ebből kifolyólag az-
után számosan az évtizedes gyakorlat igazolta 
el járást követik: az első félévben a számtant, 
a másodikban a mértant tárgyal ják. Ügy gon-
doljuk, helyesebb és célravezetőbb, ha az ölel-
kező beosztást követjük, tehát pl. a VI. osz-
osztályban logaritmus, szögfüggvények, s de-
rékszögű háromszögek, mértani haladvány, 
goniometria, kamatszámítás, általános három-
szögek, sokszögek és a kör. Ezzel a taglalással 
elkerülhetjük, hogy a mértani részt nem fog-
juk kellően méltányolni. 

Jelenlegi tantervünk kimondottan hungaro-
centrikus. Természetes, ez a beállítottság je-
lentkezik már az egyes tárgyak anyagkivá-
lasztásában is. Az irodalom, a történelem és 
földrajz pedig, mint kimondottan nemzeti 
tárgy a multat, jelenlegi helyzetünket és kör-
nyezetünket, továbbá nemzedékünk, kortár-
saink szellem-erkölcsi törekvéseit ebből a 
szempontból mérlegeli. Ezért helytelen lenne a 
IV., V. és VI. osztályos történelem tanárától, 
ha a világtörténelem egyes korszakainak is-
mertetése alkalmából abból indulva ki, hogy 
a magyar történelemből már eleget hallottak 
a IT. és III . osztályos magyar olvasmányok és 
a I I I . osztályos történelmi tanulmányok alap-
ján s ennek következtében csak futólago-
san, vázlatosan, mintegy összefoglalásszerűen 
akarná tanítani s énnek a tanmenetben is ki-
fejezést adna. A hungarocentrikus szemlélet 
éppen az ellenkezőt kívánja. A földrajzban ez 
a kívánalom olymódon jelentkezik, hogy 
szomszédainkat s Európának azon részeit, ahol 
rokonaink (finnek, esztek, bolsrárok) élnek, 
vagy azon országokat, amelyekkel erősebb 
gazdasági kapcsolatban (Németország, Olasz-
ország) vagyunk, hosszabb időn át s részlete-
sebben tárgyal juk. Ugyancsak ezen ok alap-
ján a jelen magyar irodalmával sem végezhe-
tünk csak úgy vázlatosan. Korunk magyar 
sorsproblémáira mesrfelelő időt kell szentel-
nünk, eltekintve attól a lélektani mozzanattól, 
hogy növendékeinket az olvasás vágya úgyis 
ebben az irányban köti le inkább. 

A hungarocentrikus szemléletnek mintegy 
következménye a szülőföldre, a mi esetünkben 
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az iskola székhelyére vonatkozó ismereteknek 
a tanításban való érvényesítése. Ezért a föld-
rajzot az I. osztályban a szülőföld ismertetésé-
vel kezdjük. A történelmi kép pedig hiányos 
lenne, ha nem városunk múl t jának rövid, 
plasztikus megrajzolásával zárulna. 

Fejtegetésünknek a tárgykörök kijelölésére 
vonatkozó részével függ össze a tanév első 
óráinak kérdése. Sokan a ján l ják s nyilván he-
lyesen, hogy ahol szükséges, illetve lehetséges, 
a tanmenetekben is tüntessük fel, miszerint az 
első néhány órát (1—2) az előző osztályban 
tanult anyag áttekintésére fordít juk, illetőleg 
az I. osztályban az elemi iskolából hozott is-
meretek kipuhatolására. Különben a tapasz-
talat is igazolja, hogy az ilynemű fáradozás 
meghozza a maga gyümölcsét. Egyet azonban 
ne feledjünk: ne legyen ez az elmúlt esztendő 
anyagának gépies, lexikonszerű felújí tása. 
Szolgáljon inkább összekötőül, mintegy híd 
gyanánt az újonnan szerzendő ismeretek 
számára. 

A jelenleg forgalomban lévő tanmeneti űr-
lapok következő két rovatának, nevezetesen: 
a szükséges órák, hetek, valamint az órák sor-
száma kitöltése nagyobb nehézséggel nem jár . 
I t t csupán egyre ügyel jünk: a tananyag el-
végzéséhez szükséges órák száma egyezzék az 
órák sorszámával. Tehát pl. ha a II . osztályos 
természetrajzot 30 hétre, azaz 60 órára oszt-
juk be, a tanévet záró összefoglalások megtar-
tásához szükséges órát ne jelöljük a 61, illetve 
62-es sorszámmal. 

Tananyagunk egyes tárgyköreit módszeres 
egységekre bontjuk. Ezeket a tanmenetben 
szintén jeleznünk kell. Módszertani követel-
mény, hogy didaktikailag minden óra az ú j 
anyag feldolgozását illetően kerek egész le-
gyen. Ebből következőleg az eszményi most 
már az lenne, ha az órák sorszáma után a 
tanmeneti űrlapokon pontosan jelezhetnők a 
módszeres egységet. A gyakorlatban azonban 
ez szerfelett nehezen valósítható meg. Elte-
kintve bizonyos alkalomszerű kötelezettségek-
től (pl. megemlékezés a takarékosságról, a 
f innugor testvériségről), amelyek az órát már 
megbontják, ez az el járás túlságosan meg-
kötné a tanár kezét. Ezért megelégedhetünk 
tágabb jelöléssel. Pl. az I. osztályos magyar 
olvasóban nyolc olvasmány szól Attiláról. 
Közülük négyet-ötöt szeretnénk feldolgozni. 
Teljesen felesleges most már jelezni, hogy a 
18. órán Attila és Buda, a 19-iken a világ leg-
nagyobb csatája, a 20 ikon Atti la és a római 
pápa, a 21-iken Attila lakomája, a 22-iken pe-
dig a hunok áldozata az ütközet előtt című ol-
vasmányokkal szándékozunk foglalkozni. Cél-
szerűbb a sorszámozott négy-öt órát kapcsoló 
jellel egybefűzni s a megfelelő módszeres egy-
ség című rovatba csak ennyit í rni : Att i lára 
vonatkozó olvasmányok. Az évi egész anyag 
gazdaságos elosztására vonatkozólag nekünk 
ez a bejegyzés elegendő tájékoztatót ad, de a 
munkánkat ellenőrzőnek is. Aki részletekre 
kíváncsi, rendelkezésre áll az osztálynapló és 
az óravázlat. 

Ha az évközi ú j anyag feldolgozására vo-
natkozólag olykor i lyesfaj ta rövid bejegyzé-
sekkel meg is elégedhetünk, n^in tehetjük ezt 
az év végén. Nem egy tanmenetben a néhány 
hétre nyúló évvégi foglalkozást csupán ez a 
szó tartalmazza s jelzi: összefoglalás. Ebből 
semmit sem tudhatunk meg! Kívánatos ezért 
jelezni a főbb szempontokat, amelyek szerint 
gondoljuk egészévi munkánk fontos, lényeges 
részének kiemelését, mintegy megrögzítését. 

Az eddig vázolt kívánalmak és irányelvek 
megvalósítása után könnyen gondolhatná va-
laki, hogy tanmenete most már megfelelő. Ez 
azonban csak részben helytálló. A fölött 
ugyanis kár lenne vitatkozni, hogy a lényeg 
már kész. Az űrlapok Utalása című rovata 
ugyanis számos olyan mozzanatot tartalmaz, 
ami inkább az óravázlatba való. Ez igaz s 
ezért i t t nem részletezni kell, csak nagy voná-
sokban jelezni elgondolásunkat és célkitűzé-
sünket. A Tanterv pl. előírja az egyes tár-
gyak keretében Írandó dolgozatok számát, a 
Részletes Utasítások ehhez még hozzáteszik, 
hogy mely osztályokban legyenek azok ex-
temporálék, pensumok, idegennyelvről anya-
nyelvre történő fordítások vagy fordítva. Ne-
künk tehát ezzel kapcsolatosan az a teendőnk, 
hogy jelezzük: mely tárgykör keretében s 
minek begyakorlására Í ra t juk a dolgozatokat, 
pl. a melléknevek fokozása, s sum ige meg-
felelő a lakjainak használata, időhatározó mel-
lékmondatok stb. Pontos címet azonban kö-
zölni teljesen felesleges. Sokkal célszerűbb s 
egy-egy iskolában folyó tervszerű oktatómun-
kába is mélyebb bepillantást enged, ha inkább 
azt tünte t jük fel, a testülettől elfogadott me-
moriter és háziolvasmány kánon, mely részét 
dolgozzuk fel az illető osztályban. Ugyanez a 
szempont érvényes a kirándulásokra, a mú-
zeumok és a város nevezetességeinek megte-
kintésére. Célszerű megtárgyalni, hogy melyik 
tárgy keretében melyik osztállyal mit s mi-
lyen szempontból tekintsük meg. Helyesen cse-
lekszünk, ha a szemléltetőeszközökkel és a 
szemléltetőanyagunkkal szintén így já runk el. 
Számbavesszük a rendelkezésünkre álló dia-
pozitíveket, episzkópikus képeket, f i lmdiákat 
és a pergőszalagot. Közülük mindent megfe-
lelő helyen és megfelelő időben mutatunk be. 
A Pompei c. film pl. jcbban érvényesül s lé-
lektanilag kiadósabban kapcsol a latin órán 
a rómaiak életét ismertetve, mint pl. a mai 
Olaszország ismertetése során. A croydoni 
repülőtér c. film is pl. tanulságosabb a I I I . 
osztályos fizika, vagy emberföldrajz kereté-
ben, mint a jelenlegi Anglia tárgyalása során. 
Heltai Gáspár Magyar Krónika c. művéből 
ilyen közös megbeszélés eredményeként talán 
inkább a historikus tanár fog szemelvényeket 
bemutatni, mint a magyar irodalomé. 

A kapcsolatok jelzésében megelégedhetünk 
a főbb részek megjelölésével, mivel az igazi 
kapcsolat megteremtése minden órának úgyis 
külön problémája s így inkább azt az óraváz-
latban tüntessük fel. Ezért pl. a VIII . osztá-
lyos bölcsészettan keretében a különféle érze-
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tekkel kapcsolatosan csak annyi t jegyezzünk 
meg: kapcsolatkeresés a tanulók anatómiai, 
vegytani és fizikai ismeretével. A logikában a 
meghatározás és osztályozás című fejezethez 
elegendő annyit írni: a tanulók növény- és 
ásványrendszertani ismereteinek figyelembe-
vétele. A VI. osztály történelemtanára a fel-
világosult abszolutizmus ismertetése során hi-
vatkozhat taní tványainak német és francia 
kisebb olvasmányaira. A munkáltató gyakor-
latok bármennyire gondolatindítók és a ta-
nuló egész lelkivilágát lekötök, mégis csak 
mint szemelvények, részletek, az anyag egy-
némely részéhez kapcsolva szerepelhetnek. Az 
egész fizikát, vegytant, biológiát munkáltató 
módszerrel taní tani ma nem lehet. Nemcsak 

módszertani nehézségek vannak ezen a téren, 
hanem nem kisebb technikaiak is. Ezért meg-
elégedhetünk azzal, ha kellő felszerelésünk 
van, hogy egy tanév folyamán legfeljebb 8—10 
ilyen bemutató, munkáltató órát tar tunk. Ter-
mészetesen jelezzük, hogy az anyag melyik ré-
szével, mert ez tárgyunk pedagógiai kezelé-
sébe enged már bepillantást. 

Mondanunk sem kell, hogy az olyan tan-
menet, amely az i t t elmondottakra az egész 
vonalon tekintettel van, munkát kíván s kellő 
elmélyedést. Meghozza azonban gyümölcsét. 
Jó hatását érezzük elsősorban mi magunk. Év-
közben állandó irányjelzőnk. A munkánkat fi^ 
gyelőkben pedig az oktatói munka megbecsü-
lésének egy nemesebb f a j á t vá l t ja ki. 

GY4KOUL4TT ÉLETRE NEVELÉS 
A JÍY«LCrt«XTAliYOS NÉPISKOLA 

T A N T E R V É B E * 

írta : SZABÓ D. BÉLA iskolafelügyelő.igazgató (Bácsalmás) 

EGYEN az ú j népiskola valóban 
az élet iskolája. Ez a vezérgon-
dolat vezette az illetékeseket, 
amikor a nyolcosztályos népis-

kola Tanterv és Útmutatások öt kötetét kibo-
csátották. De ezt óhaj tot ta a magyar tanítóság 
s velük együtt nemzeti társadalmunk minden 
rétege. Az 1940 : XX. t.-c. 1. pedig a népis-
kola feladatai között előírja azt is, hogy 
„az életben való helytállásra ... képessé tegye" 
a felnövő ú j nemzedéket. 

„Életben való helytállás" a tantárgyak 
célkitűzésében. 

Vegyük sorra az egyes tantárgyakat , vizs-
gál juk azok célkitűzéseit. Örömmel állapíthat-
juk meg, hogy már azokban is fellelhetjük 
az életben való helytállás nevelő eszközeit. 

I. Nemzetismereti tárgyak. 
1. Magyar nyelv. Tanításának célja tömö-

ren fejezi ki a reánk váró feladatokat. Befe-
jező követelményé: „a nemzet szellemi életébe 
való bekapcsolódás" öntudatos állampolgáro-
kat óhaj t nevelni. Nemzeti egységre, öntudatos 
magyar szellemiségre s ezen alapuló közgaz-
dasági megerősödésre nevelünk tehát drága 
nyelvünk ilyen célú tanításával. 

2. Földrajz. A hazatudatosság, az elmélyülő 
honismeret és a magyar röghöz való ragasz-
kodás eszméi jutnak érvényre az ötéves tan-
tervi anyagban. A felső tagozatban az érzel-
meket csak segédeszközül használjuk és esz-
méltetve tá r juk taní tványaink elé a Kárpát-
medencerendszer örökké élő valóságát. Szülő-
földünk tudatos ismertetésén kezdve jutunk el 
a legértékesebb célkitűzésig: „A magyar nép 
értékére és munkateljesítményeire eszmélés." 

3. Történelem, a) A magyar nemzet törté ete 
„a magyar mult erkölcsi hagyományainak, örö-

költ értékeinek megbecsülését" í r j a elő céljai 
között. Nem lesz nehéz eleget tennünk e kíván-
ságnak, hiszen ha ezerévünk koreszméit, sors-
döntő eseményeit, nagyja ink érzelem- és gon-
dolatvilágát vizsgáljuk, csak okulhatunk a 
múltból, b) Állampolgári kötelességek és jo-
gok a két legfelső osztályban a mindennapi 
életnek a családból kiinduló apróbb és na-
gyobb jelentőségű kérdéseiből indul ki, hogy 
elvezessen egyéni és közösségi életünk bonyo-
lult viszonyán át az állampolgári eszményhez: 
„lelki készség a kötelességek és a jogok meg-
győződéses gyakorlására". 

II. Gyakorlati tárgyak. 
1. Számolás és mérés. A mindennapi életben 

előforduló műveletek gyakorlásával közgazda-
sági műveltséghez jutnak, hiszen „biztosság, 
ügyesség, ... pontos és szabatos kifejezés, a 
gazdasági javak megbecsülése, észszerű fel-
használása és értékesítése" célokat is előírja. 
Üttörő. e tan tárgy anyaga, minden sorában a 
gyakorlatiasság megnyilatkozásaira ismerhe-
hetünk. Műveletei és tárgykörei fellendülő 
nemzetgazdasági életünkön belül az egyének 
és családok boldogulását alapozzák meg. 

2. Természeti tárgyak. A ma népiskolájában 
az élet mindennapi jelenségei és követelmé-
nyei, mint a természet és az ember egymással 
szoros kapcsolatban lévő ismeretei jelentkez-
nek. Végső cél: „az ember egészsége, boldogu-
lása, gazdasági élete érdekében haszonnal ér-
tékesíthető ügyességeknek, ismereteknek és el-
járásoknak hasznosítása..., az egymásrautalt-
ság és közösségbe tartozás érzésének kialaku-
lása." Az egyének boldogulásán keresztül a 
családok felemelése, társadalmi osztályaink ér-
vényesülése közgazdasági szempontból is első-
rendű feladatunk. Életre való ú j nemzedéket 
akarunk nevelni, amihez felhasználjuk a mult 
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minden nemes és értékes hagyományát s a ha-
ladás minden üdvös eszközét. 

3. Rajz és kézimunka. Még a művészi tár-
gyak is gyakorlat i életre nevelnek, hiszen ú j 
célkitűzésükben szerepel: „célszerűségre, taka-
rékosságra, rendre és ízlésre való törekvés". 
De az a tény, hogy a mindennapi életben hasz-
nosítható gyakorlati művészi ismeretek e két 
tantárgya elnevezésében is szoros kapcsolatba 
került, egymaga is biztosítéka a kifejező kész-
ségek egyöntetű, haszonnal felhasználható ki-
fejlesztésének. 

í. Ének. Gyakorlatiasabb, a mindennapi 
népélethez alkalmazkodóbb lesz énekoktatá-
sunk is. Daloskönyveink eddigi mesterkélt, 
idegenszellemű műdalai helyett a közeljövő-
ben kiadandó hivatalos dalgyűjtemény eredeti 
magyar népdalokat vezet be a népiskolába. 
Énektanításunk tehát nemzeti művelődésünk-
nek egyik intézményes gyakorlat i eszközévé 
válik. 

5. Testnevelés. A népiskolai tan tárgyak 
életrenevelő gyakorlati ismereteinek sorát a 
test nevelésének kikristályosodott célkitűzése 
fejezi be. Biztosítéka lesz annak, hogy az ú j 
népiskola valóban az élet iskolája lesz. 

A nemzetismereti tantárgyak életrenevelő 
ú j anyaga. 

Most pedig tekintsük át a nemzetismereti 
tantárgyak anyagát és vegyük sorra azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel életrenevelésünkhöz 
eszközök kínálkoznak. 

I. Magyar nyelv. 
1. Beszéd- és értelemgyakorlat. Az alsó fo-

kozat irányító tananyaga felöleli az egész ma-
gyar életet. Végigvezeti tanulóinkat az otthon 
meleg életvalóságától a nagy magyar haza 
boldogító fogalmáig. Kis növendékünk nyitott 
szemmel és szívvel fogadja be a nagy termé-
szet érdekes megnyilatkozásait, a parányi fű-
szál szemléletétől felemelkedik a világminden-
ség csodás világáig, hogy onnan eljusson a 
Mindenhatóhoz. Megtanulja becsülni szüleit, 
tiszteli elöljáróit és hódolattal tekint holt és 
élő nemzeti nagyjainkra . Közben sohase vezet-
jük délibábos álomországba, hanem mindig a 
valóságos élet síkján mozgunk. 

2. Olvasás. Minden egyes osztály tanterve 
irányító gondolatot követ. Szorosan alkalmaz-
kodnak ehhez a felvett olvasmányok és költe-
mények is. Ezekben tehát nemcsak az olvasási 
készség fejlesztésének eszközeit kell meglát-
nunk, hanem a bennük rejtőző nevelői lehető-
ségeket is ki kell használnunk. Különösen sok 
gyakorlati i rányú olvasmányt is kapunk. 
Útbaigazítást, tájékoztatást és helyes értéke-
lést biztosítanak ezek az olvasmányok s egy-
ben helyes átmenetet képeznek az "iskolából a 
való élet felé. 

3. Írás. A folyóírás kialakításán felül nem 
hanyagolhat juk el e tantárgynál a gyakorlati 
ismeretek többi eszközét sem, így különösen a 
szókincsgyarapítást, kifejezőkészség fejleszté-
sét és a helyes magyarság elsajátí tását . 

í. Fogalmazás. Már a II. osztályban meg-
figyelésre késztet, cselekvéssorozatok összefüg-
gésére eszméltet, egyszerű történetek szóban 
és írásban való kifejezésére buzdít. A III. osz-
tályban már tudatosan kell megértetnünk az 
egyes cselekményeket. A IV. osztályban szem-
lélt és átélt események leírása mellett a kísérő 
érzésekről is beszámolót kell kérnünk s képek 
szemlélése alapján elképzelésekről kell fogal-
maztatnunk. Az V—VI. osztály szabad fogal-
mazásai mellett előtérbe nyomul a levélírások 
minden fa j t á j a . A gyakorlati Develést szolgál-
ják a családi, rokoni és baráti vonatkozásban 
felmerülő közlések módjai. A VII—VIII. osz-
tálybaji tanulóink az egyes írásművek vázla-
tát is önállóan készítik el, majd a közéleti fo-
galmazványok, ügyiratok és beadványok kerül-
nek sorra. 

5. Nyelvi ismeretek. Ü j és gyakorlat iasabb 
anyagbeosztásával tűnik fel. A II. osztályban 
a tiszta és helyes kiejtés, a jól tagolt beszéd 
mellett a mondát, szó, szótag, hang (betű) fo-
galmának megértése az évi anyag. A III. osz-
tályban az egyszerű mondat és fajai , valamint 
a beszédrészek felismerése és alkalmazása kö-
vetkezik. A IV. osztályban a bővített monda-
tok és a szóképzések fa ja i fejezik be az alsó 
tagozat nyelvi tanításának határát . Egészen 
újszerű és valóban a gyakorlati életre nevelő 
hatású a felső tagozat nyelvi oktatása. Az 
V. osztályban a magyar nyelvet tudatosan 
kezdik megismerni tanulóink. Üjra sorra vesz-
szük a mondatoktól le a hangokig valamennyi 
nyelvi megnyilatkozási alakot, de most már a 
gondolkozás és következtetés erejét is igénybe-
véve. A VI. osztály szavak alkotásával és ra-
gozásával alkalmazza drága magyar nyelvünk 
csodás kifejezőkészségét. A VII. osztályban 
ezeréves magyar nyelvünkkel, a nép-, irodalmi-
és köznyelv jellegzetességeivel foglalkozunk. 
Sorravesszük a sajátos kifejezési módokat. Be-
fejezésül a VIII. osztály a stílushelyesség, 
nyelvi sajátosságok tudatos megismerésével és 
felhasználásával fejezi be a nagyszerűen fel-
épített ú j nyelvi ismertetést. 

II. Földrajz. 
Az ezeresztendős örök • Magyarországot, 

mint a Kárpátmedencerendszer megbontha-
tatlan egységét ál l í t ja szemünk elé az ú j tan-
terv. Öt éven át ennek a képét égetjük be a 
fogékony gyermeklelkekbe, hogy az érzelem 
húr ja i t megszólaltatva, tudatossá tegyük az 
örök magyar haza fogalmát. Szinte magával 
ragadó, megigéző és lenyűgöző az a mód, 
ahogy az egymásutáni években egymásra 
építi a drága magyar föld tájai t , földjét, leve-
gőjét, vizeit, növényzetét, állatvilágát, gazdál-
kodását, nyersanyagtermelését, iparát, keres-
kedelmét, áru- és személyforgalmát, nemzeti 
értékeinket, hogy végül a magyar nép életé-
nek és sajátosságainak tárgyalásával egészítse 
ki e nagyszerű földrajzi egységet. A lakóhely-
ből kiindulva a t á j egységének képével kezdő-
dik minden év. Egyre tágabb látókörre irá-
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nyitva tekintetünket teszi tudatossá a szülő-
föld és haza közötti eltéphetetlen kapcsolato-
kat, összefüggőségeket. A Kárpátokon túli köz-
vetlen szomszédságunkat csak a VI., a távo-
labbi európai országokat a VII., a földrészeket 
pedig csak a VIII. osztályban ismerik meg 
tanulóink, hogy hazánkkal való kapcsolataink 
révén beillesszék az országokat és népeket a 
világmindenségbe. 

III. Történelem. 
a) A magyar nemzet története. Az eddig 

két évre összezsúfolt anyagot négy évre osztja 
szét. Így sokkal nagyobb lehetőségek kínálkoz-
nak az elmélyülő, tanulságokat leszűrő törté-
nelemtanításhoz. (Talán szívesebben láttuk 
volna itt is, mint a földrajznál, a teljesség 
— integritás — gondolatának érvényesülését és 
a magyar jogfolytonosság érdekében nem bon-
tottuk volna meg a magyar ezerévet négy 
időegységre, hanem minden évben a teljes ma-
gyar történelmet tanítva, fokozatosan elmé-
lyülő szempontból szolgáltuk volna a csorbí-
tatlan magyar eszmét. Így az V. osztályban 
hazánk ezeréves sorsát intéző döntő (főleg) 
hadiesemények, területi változások, a VI. osz-
tályban a politikai és világnézeti áramlatok, 
a V'II. osztályban gazdasági történetünk, végül 
a VIII. osztályban nemzetünk története a vi-
lágtörténelem sodrába állítva szerepelhettek 

-volna irányelvként.) A mostani tantervre is 
büszkén tekinthetünk. Elmondhatjuk, hogy a 
magyar népiskolán keresztül népünk közkin-
csévé válik a tíúman—Szekfű: Magyar történe-
tének becsületes, egészséges és őszinte leve-
gője. Ez a szellem valóban tanítómestere lesz 
az életnek s elősegítője nemzetünk boldogulá-
sának. 

b) Állampolgári kötelességek és jogok. Jól 
figyeljük neg e cimet: nem jcgok és kötelessé-
gek, hanem fordítva! Már a tantárgy új elne-
vezésében is figyelmeztet, hogy jogokat csak 
az követelhet, csak az gyakorolhat, aki előbb 
kötelességeit híven teljesítette. Eddig az V. 
osztályban egy éven át szerepelt tantárgy a 
VII—Vili. osztályba, vagyis az életbelépés kü-
szöbéhez került. Eddigi tananyagán felül sorra 
veszi a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi 
rendeleteket, törvényeket, a továbbképzés és 
önművelés eszközeit, a tagosítást, a magyar 
társada'om, útlevél, vendégforgalom stb. kérdé-
seit. Csak elnézés folytán maradhatott ki a 
kötelezettségek közül a légvédelmi kötelezett-
ség tárgyalása. A gyakorlati állampolgári 
életre való előkészítésnél nem rideg jogi isme-
retek tanítása a cél, hanem inkább lelki kész-
ség teremtése. 

Gyakorlati tárgyaink közgazdasági vonat-
kozásai. 

A közgazdasági alapműveltség elemeit ta-
láljuk fel a gyakorlati tantárgyak mindegyi-
kében. Népünk szebb, gondatlanabb jövőjéhez 
segítenek a felvett egységek. 

1. Számolás és mérés. 
Az alsó tagozat tananyaga alig tér el a jól 

bevált legutóbbi tanterv anyagától. Mégis 
nagyjelentőségű újítása, hogy a gazdasági ja-
vak megbecsülésére, észszerű felhasználására 
és helyes értékelésére fokozottabb figyelmet 
szentelünk. A felső tagozatban az élet minden 
gyakorlati kérdése helyet kér és e nagy anyag 
négy évre szétosztva, sokkal alaposabb mun-
kát tesz lehetővé. így az V. osztályban az 
egész számokkal való műveletek után csak a 
tizedestörtek szorzása és osztása, valamint a 
közönséges törtszámok összeadása és kivonása 
szerepel. A VI. osztályban befejeződnek a mű-
veletek, hogy a következtetések és a minden-
napi élet gyors számolásainak adjon helyet. 
A VII. osztály anyaga a hármasszabály, az át-
lag- és középérték kiszámítása, valamint arái 
nyos osztások megoldása. Életre nevelő tétele: 
„A százalékszámítás legegyszerűbb gyakorlati 
esetei a statisztika, a nyereség-veszteség, a ju-
talék, az adó, az illeték, a biztosítás számítá-
saiban." Még inkább újszerű és gyakorlatia-
sabb a VIII. osztály anyaga. Elég csak egy té-
tel kiemelése: „Tájékoztatás a váltóról, a 
csekkről, a járadékról, a biztosításról, a betét-
ről, az áru- és értéktőzsdéről, az értékpapírról, 
ezek lényegét megvilágító legegyszerűbb szá-
mításokról." 

11. Természeti, gazdasági és egészségi 
ismeretek. 

Népiskoláink gyakorlati irányú gazdasági 
nevelését ez a tárgy bizonyítja legjobban. Két-
féle tápanyagot kaptak a városi és falusi nép-
iskolák. Ezenfelül a fiúk és leányok is sajátos 
életfeladatuk tekintetében más-más ismerete-
ket szereznek. Kevés e cikk kerete ahhoz, hogy 
akár csak vázlatosan is foglalkozzunk a tan-
anyaggal, ezért inkább a régi tételeken felül 
az ú j anyagból kötünk egy csokorra valót: 
Mennyivel könnyebben boldogul majd a falusi 
gazda, ha eddigi népiskolai tudásán felül meg-
ismerkedik az V. osztályban a talajvizsgálat 
módjaival, a telkesítés nagy kérdésével, a leá-
nyok pedig a folttisztításban szereznek gya-
korlatot. A VI. osztályosok a közélelmezés kér-
déseivel kapcsolatban még a víziszárnyasokkal 
is ismeretséget kötnek. A VII. osztályosok a 
háztartásban használt gépekkel foglalkoznak és 
bemutatás alapján saját í t ják el ismereteiket. 
A VIII. osztály befejező tananyaga csaknem 
teljes egészében újí tás: Ipari és kereskedelmi 
növények feldolgozása. A földbirtokra a gaz-
daság berendezésére és vezetésére vonatkozó 
fontosabb gyakorlati tudnivalók. A helyes ház-
tartásvezetés, a jövedelem célszerű beosztása. 
A serdülő i f jú és leány magatartása. A nem-
zeti közösség egészségvédelme. A gazdasági 
szükségletek beszerzése és a termények érté-
kesítésére vonatkozó fontosabb gyakorlati 
tudnivalók; törvények. Hal- és selyemhernyó-
tenyésztés. A termények értékesítésére vonat-
kozó fontosabb tudnivalók a gazdasszony szá-
mára. A városi polgár életét is szebbé, gondta-
lanabbá teszi a sok új tananyag. Az V. osztály 
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a virágoskert gyakorlat i munká já t sa já t í t j a 
el. A VI. osztály hal- és selyemhfcrnyótenyész-
téssel foglalkozik. A VII. osztály több órát 
szán a növényi élelmiszerek és a velük kapcso-
latos átalakulások, a rostot szolgáló növények, 
valamint a fa és feldolgozásának megismeré-
sére. A VIII. osztályosok városokban is ú j 
anyaggal találkoznak; A mozgás és erő törvé-
nyeinek megismerése után eszközökön és gépe-
ken alkalmazzák, felismerik az okokat. A nem-
zeti közösség gazdálkodása, az őstermelés, az 
ipar és a kereskedelem tényezőinek megisme-
résével megszerzik a közgazdaságtan alapis-
mereteit. A leányok megbeszélik a várpsi ház-
tartások nagy gondjait , az egészséges élelme-
zés, célszerű ruházkodás gondjait , sőt a beteg-
ápolást is. Szembenéznek a kenyérkereső nő 
ljérdéseivel is. 

III. Rajz és kézimunka. 
E két tan tárgy nem külön-külön, hanem 

szoros egységben szerepel. Az alsó tagozat gya-
korlati előkészítésül, készségfejlesztő iskola-
ként szerepel. A felső osztályokban a felhasz-
nálható népművészeti elemeket osztályonkint 
össze kell gyüj tenünk, felhasználnunk, tovább 
fejlesztenünk, hogy így is elejét vegyük azok 
kiveszésének, valamint a hazug népiesség el-
burjánzásának. A VII—VIII. osztályban kiseb-
bített mértékű vetületi rajzokat, távlati elvál-
tozásokat és árnyékolásokat kell végeztetnünk. 
Gyakorlati jelentősége van a mértékes rajzok-
nak is, pl. virágoskert tervezése, gazdaság be-
rendezése, lakóházépítés- stb. alkalmakkal. 
A kézimunkatanítás gazdasági jelentősége ab-
ban domborul ki, hogy elsősorban a lakóhe-
lyen szokásos háziipari munkákat kell gyako-
roltatnunk, azokat továbbfejlesztenünk és fel-
használtatnunk. 

IV. Ének. 
Nem nélkülözhetjük az éneket a gazdasági 

i rányú órákon sem. A jól megválasztott ma-
gyar népdal megszépíti, megnemesíti a foglal-
kozást. Hogy népünk életét megnemesítő nép-
dalművészetünket a régi magas fokra emelhes-
sük, a tanterv e tárgynál megengedi a szak-
rendszer bevezetését. Többtanítós iskolánál a 
legjobban rátermett és képzettebb kar tá rs ve-
heti át más osztályokban is az ének tanítását, 
míg helyette mások a ra jzot és kézimunkát, 
esetleg a testnevelést taní that ják. 

V. Testnevelés. 
Gyakorlati, életre előkészítő feladatai kö-

zött már az I. osztálytól kezdve szerepel a pol-
gár i légoltalom minden kérdése, amihez a 
VII. osztályban a tűzoltás is csatlakozik. Na-
gyon ügyesek a jól megválasztott alkalmi ma-
gyarázatok. Ilyenek az I. osztályban az érzék-
szervek ápolásáról és a helyes közlekedésről 
folytatott beszélgetések, a II. osztályban a he-
lyes fellépés, a jó modor és az illedelmes 
magatar tás kerül sorra. A . III. osztályban 
megismerkednek tanulóink a munka, pihenés 
és szórakozás fontosságával, a IV. osztályoso-

kat a mérsékelt és túlhaj tot t testnevelés 
(sportolás) közötti különbségre figyelmeztet-
jük. Az V. osztály a helyes versenyzés szelle-
mével, a VI. osztály a rendszeres munka fon-
tosságával ismerkedik meg. Befejezésül a 
Vll—VIII. osztály rendszeres nemzetvédelmi 
gyakorlatokon vesz részt. A játékos tornagya-
korlatoktól eddig a fokig taní tványaink ön-
állóságra, bátorságra, kezdeményezésre, vállal-
kozási kedvre tesznek szert, aminek hatása 
közgazdasági téren sem maradhat el. 

Közgazdasági alapismeretek a tantervi anyag 
részletezésében. 

I. Nemzetismereti tárgyak. 

1. Magyar nyelv, a) Beszéd- és értelemgya-
korlatok. Már az I. osztályban, amikor a tan-
terem és szülői ház tárgyai t észrevétetjük, 
ilyen kérdéseket adunk fel: mire való? hon-
nan való? ki csinálta? stb. Összehasonlítanak, 
értékelnek és megbecsülnek már a legkisebbek 
is. A II. osztály közgazdasági alapismereteket 
szerez, amikor a nyersanyagokkal, ipar i mun-
kákkal ismerkednek meg tanulóink. A III. osz-
tályban már életszükségleteink tárgyalása, 
csoportosítása, majd a társadalmi élet alapis-
meretei kerülnek sorra. A. IV. osztályban más 
vidékek állataival, növényeivel, terményeivel, 
készítményeivel, majd a téli beszerzések gond-
jaival bővül a közgazdasági i rányú beszélgetés, 
b) Olvasás. Ü j olvasókönyveinktől minél több 
gyakorlat i életre nevelő jó olvasmányt vá-
runk. Kapcsolódjanak ezek az alsó tago-
zat beszéd- és értelemgyakorlati anyagához, a 
felső tagozaton pedig a gyakorlati tárgyak ok-
tatásához. c—e) Írás, fogalmazás és nyelvi is-
meretek. E tantárgyak is alkalmasak a gazda-
sági műveltség terjesztésére. Hiszen példanion-
datokul felhasználhatunk közgazdasági vonat-
kozásúakat, természetesen mindig a tanulók 
felfogóképességéhez és érdeklődési köréhez 
mérve azokat. 

2. Földrajz. Szülőföldünkből kiindulva, meg-
ismerkedünk a természet örök jelenségeivel, a 
munkával és az emberrel. Meglátjuk a termé-
szet erőit s magunkévá tesszük azokat az esz-
közöket, amelyek segítségével megküzdhetünk 
az elemi erőkkel is. Rá kell mutatnunk az előt-
tünk járó nemzedék gazdasági küzdelmére itt 
a Kárpátok medencéjében. Nemcsak tengernyi 
vér, hanem verejték is hullott e rögökre! Csak 
ha az ugar feltörésre, telkesítésre, erősítésre, 
telepítésre, vadvizek levezetésére, csatorná-
zásra, vízszabályozásra, futóhomokmegkötésre 
stb. eszméltetünk, akkor szemléltethetjük iga-
zán hazánk gazdasági műveltségét. Módot 
nyú j t a földrajztanítás ahhoz, hogy a kül- és 
belterjes gazdálkodás közötti különbségre rá-
mutassunk, a nyersanyaggazdálkodás életfon-
tosságú kérdéseit észrevétessük. Megvilágo-
sodnak majd az egyes országok határa i t mó-
dosító nagy közgazdasági erők, kibontakoznak 
a politikai szempontokon is győzedelmeskedő 
gazdasági egységek keretei. 
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3. Történelem, a) A magyar nemzet törté-
nete. Láttassuk meg a honfoglalás idejének 
nyers természeti tá ja i t , majd a kereszténység 
térfoglalásával a szerzetesek gazdasági úttöré-
sét. A középkori rendiségben is nagy gazda-
sági életalakító erő élt. A magyar középkor 
képéhez hozzátartozik az egészséges termény-
gazdálkodás, a kifej let t pénzrendszer, a céhek, 
városok, vásárok, vámok, a robot és karács 
szerepe is. A török iga alóli felszabadulás 
egyben gazdasági újjászületést is jelentett. 
Az ezredéves fennállás mezőgazdaságunkat, 
iparunkat és kereskedelmünket is magasra 
emelte. A világháború és a nagy összeomlás 
utáni országépítés legnehezebb feladatai éppen 
gazdasági téren nehezedtek reánk. Jövő fel-
adataink is a több- és minőségi termelés terü-
letein jelentkeznek, b) Állampolgári kötelessé-
gek és jogok. A két legfelső osztály tantárgya 
már az értelmiséghez szól. Felvett ú j anyaga 
főleg a közgazdasági műveltséget építi. A VII. 
osztály az ipar fajaival , munkájával , az ipar-
igazolvánnyal, az ipartestülettel, a kis- és 
nagykereskedővel, a külkereskedelemmel, a 
közlekedési eszközökkel vezet át a VIII. osz-
tályba, ahol már a magán-, köz- és nemzeti 
vagyon fogalmát tisztázzuk, megismerkedünk 
a tagosítás fontosságával, sőt a hasznos és ér-
téktelen ember fogalmát gazdasági szempont-
ból is megtárgyal juk. Pályaválasztás előtt 
kedvet ébresztünk a gazdasági életpályák iránt. 

II. Gyakorlati tárgyak. 

1. Számolás és mérés. Már az alsó osztá-
lyokban a tanulók környezetének mezőgazda-
sági, bányászati, erdészeti, ipari és kereske-
delmi vonatkozásait kell tárgykörül felhasz-
nálnunk. Számolunk termelési és értékesítési 
költségekkel, munkabérekkel, sorravesszük a 
forgalomnak, pénznek, hitelnek és fogyasztás-
nak a mindennapi életben előforduló alakjai t . 
Betekintünk a magángazdaság minden ágaza-
tába, hogy azután hazánk közgazdaságának 
kínálkozó lehetőségeit is felhasználjuk. A felső 
tagozat négy osztályában a mindennapi élet-
ben előforduló összes eshetőségeket vesszük 
számba. Valóban életrenevelő tételek sorakoz-
nak elénk: bizományi árszámítások, jutalékok, 
közvetítési díjak, betétek, rövid- és hosszúlejá-
ratú hitelek, váltószámítások, csekk, biztosítá-
sok, tőzsde, értékpapírok, részvények, zálog-
levelek, valuta, deviza, napi árfolyamok, ha-
táridős szállítások, könyvvezetés, leltár, mérleg 
stb. Ilyen számítások teszik tudatossá e nagy 
gondolatot: „Az élet- és vagyonvédelem egy-
ben nemzetvédelem!" 

2. Természeti, gazdasági és egészségi isme-
retek. Négy éven át céltudatosan építi és fej-
leszti a közgazdasági műveltséget. Nemcsak 
az egyéni boldoguláshoz mutat utat, hanem 
biztosítja a közösség, a nemzet boldogulását is. 
Bőséges anyagát a kilencedik gyakorlóév ko-
ronázza meg, amelynek tételei között ilyeneket 
ta lálunk: Gazdasági naplók felfektetése. Oszta-
lékszámítások az értékesítéssel és szövetke-
zetekkel kapcsolatban. Nyersanyagbeszerzés, 

munkavállalás számításai. Tagosítások, kisajá-
títási eljárások. Közbirtokosság. Telepítések. 
Tartósítási számítások stb. 

Népünk előrelátó gondosságra nevelésének 
eszközei. 

Vi ta thatat lan tény, hogy népünknek sok 
ragyogó nemzeti erénye mellett igen sok nem-
zeti hibája is van. Ezeket felismernünk s elle-
nük küzdenünk kell. A nyolcosztályos népis-
kola elsőrendű feladata, hogy a nemzeti eré-
nyeket tudatosan gyakoroltassa, a hibákat pe-
dig minden eszközzel elsorvassza. De még 
szebb feladatunk olyan ú j erények életrekel-
tése és nevelése, amelyekkel nemzetünk boldo-
gabb jövőjét alapozhatjuk meg. Népünkből 
hiányzik az előrelátó gondosság erénye. Kelet-
ről hozott súlyos örökségünk, hogy — mindig 
állig fegyverben — nem gondolhattunk a hol-
napra. H a az élet- és vagyonbiztonság adatai t 
vizsgáljuk, szomorúan tapasztaljuk azt a 
tényt, hogy messze elmaradtunk a művelt nyu-
gat mögött. 

Ha sorra vesszük a népiskola tantárgyai t és 
az ú j tantervi anyagot tanulmányozzuk, lép-
ten-nyomon rábukkanunk olyan eszközökre, 
amelyek ezen kívánatos ú j erény felébreszté-
sére és annak ápolására kiválóan alkalmas. 

Már a beszéd- és értelemgyakorlati tételek 
során, amikor az otthon, a családi ház, a köz-
épület s maga a község a beszélgetés tárgya, 
önkéntelenül is szóba kerülnek az elemi csa-
pások (tűzvész, jégverés, árvíz). Ilyenkor meg-
történt esetekkel kapcsolatban mutassunk rá 
a tárgybiztosítás fontosságára. Csekély évi 
díj lefizetésével megőrizhetjük vagyonunkat. 
Ugyanígy kapcsolódhat beszélgetésünkbe be-
tegsegek, balesetek, rokkantság és haláleset 
kapcsán a személybiztosítás is. 

Nevelőhatású olvasmányok, írási, fogalma-
zási és nyelvi ismereti példamondatok is elő-
segíthetik e népünkből hiányzó erénynek ne-
velését. 

Számolás a földi ember gondviselése — í r j a 
Foerster. A most megjelent ú j tanterv minden 
osztályban bőséges anyagot nyú j t a takarékos-
ság, a helyes beosztás és az előrelátás gyakor-
lására. Az I. osztályban már a tanulók élet-
viszonyait kell mérlegelnünk. A II. osztályo-
sok a pénz értékének helyes megbecsülését ve-
szik sorra. A III. osztályban már gazdasági 
adatokkal számolunk, játékosan kereskedünk, 
vállalkozunk, kockáztatunk, de nem feledke-
zünk meg az előrelátásról sem. A IV. osztály-
ban az egészszámok szorzásánál életbiztosí-
tási díjakkal, jégkár-, betörés- és tűzbizto-
sításokkal foglalkozunk. A tizedestörtszámok 
nál pedig különböző biztosítási összegek és té-
telek szerepelnek. A VII. osztályban is biztosí-
tási adatokkal, élet-, tűz-, jégverés-, áru- és 
szállítás-, valamint balesetbiztosításokat sorol 
fel a gyakorlat i tárgykörök között. A VIII. 
osztályban elsőrendű szerepet kap az életjára-
dék, életbiztosítás a kamatoskamatszámítás 
gyakorlati alkalmazásánál. 
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Helyet kér az előrelátásra nevelés gondo-
lata a magyar nemzet történetének tanításá-
ban is. Látnunk kell a biztosítási gondolat ki-
fejlődését a középkori céhrendszer gondosko-
dásától kezdve a mai állami felügyeleti rend-
szerig. Az állampolgári kötelességek és jogok 
tanítási tételei között szerepel az elöljárósá-
gok tűzbiztonsági feladatai, a növény- és állat-
védelem törvényes rendelkezései, az élet- és 
vagyonbiztosítás, a józan, takarékos és előre-
látó élet, mint követendő eszmény. 

Nemzetgazdasági szempontból a természeti, 
gazdasági és egészségi ismeretek között talál-
juk még az előrelátásra nevelés legszebb téte-
leit. Különösen az utolsó két évben tárulnak 
elénk kitűnő lehetőségek. Hiszen az emberi 
test egészsége és épsége érdekében, az ebben 
rejlő erők megőrzése céljából elsőrendű fel-
adata van a balesetbiztosításnak, életbiztosítás-
nak. Gazdasági szempontból is foglalkozunk e 

kérdéssel, amikor így soroljuk fel a gazdaság 
terheit: adók, biztosítások, termelési költségek. 
A közösség biztosító és segítő ereje, a biztosí-
tások rendszere és a biztosítóintézetek is elő-
írt tételek. Ne feledkezzünk meg arról, hogy 
kiemeljük a magyar intézetek támogatásának 
fontosságát. 

Folytonos bizonytalanságban élő, a holnap-
tól csak rettegni tudó, önkéntes takarékossá-
got nem ismerő, lemondani nem tudó társada-
lom nem érdemli meg jövőjét, nem lehet szi-
lárd a lapja nemzete fennmaradásának. 

* 

Mélyüljünk el Széchenyi szellemében az ú j 
Tanterv sorai között. Neveljük a jövő magyar-
ságát közgazdasági életszemléletben, nyujt-
sunk eszközöket az egyéni boldoguláshoz, mert 
ezzel biztosíthatjuk hazánk függetlenségét és 
fennmaradását... 

TAPASZTALATOK, ÉL9IÉKYEK 
írta: RÓKA ZOLTÁN 

EM mindig szabály a szabály, 
t a r t j a egy régi szólás és hogy 
mennyire igaza van, talán sehol 
sem tapasztalhatjuk jobban, mint 

a népiskolában. Ha pedig valaki mereven ra-
gaszkodna elhatárolt tételekhez, később keser-
vesen fcgja tapasztalni ennek rossz hatását. 
Szabályok alól mindig voltak, de mindig is 
lesznek kivételek s aki ennek a tételnek ellen-
kezőjét vitatná, az már eleve lemondhat taní-
tásának eredményességéről. Persze, más kárán 
tanul az okos, legalább is igyekszik tanulni, 
de hogy mindenkivel saját magával nem tör-
ténnek epizódok, melyek kizökkentenék a sza-
bályokba vetett meggyőződéséből, azt csak az 
mondhatja el magáról, aki még nem nézett a 
dolgok mélyére. 

Ha igen, igyekszünk másoktól tanulni, de 
azért — valljuk be — legtöbbet magunkon ta-
pasztalunk. Az vesse rám az első követ, aki még 
nem já r t úgy. hogy saját botlásán tapasztalta 
volna a szabályok szabálytalanságát. 

Egy folyton alakuló, növekvő és izmosodó 
életet nem is lehet merev igazságokkal for-
málni. És van-e a formálásra érzékenyebben 
reagáló anyag a gyermeki leieknél és értelem-
nél? Úgy kell tekintenünk tehát ezeket az alap-
elveket, mint lépcsőfokokat, melyekkel a gyer-
mek tudásának és értékelésének épületét meg-
alapozzuk. 

Ha tanítói munkánkat ezek az elvek irányít-
ják, mindenesetre kevesetbet fogunk csalódni 
s már eleve felkészültünk minden nevelési és 
tanítási szabály kivétele edlen. És még egyet! 
A sarktétel levonásához mindig csak a követ-
keztetések végeredményeképen juthatunk el, 
amikor a tétel minden része megvilágosodott 
s nincs feloldatlan probléma. Különben úgy 
járunk, mint Percsics Józsi, aki hallotta, hogy 

a kötőszavak elé vonást kell tenni. Csakugyan 
úgy is tett. .Nem az összetett mondat első vagy 
második tagja után tette, hanem a következő 
sor kezdő szava, mégpedig kötőszava elé. És 
igaza is volt. Sőt, a maga módján még úgy is 
értelmezte, hogy ha a mondatkezdő szó kötő-
szó, akkor az elé is vonást kell tenni, még az 
előző mondat után járó pont feláldozása 
árán is. 

Nem kevésbbé könnyű dolog például az ige-
kötők tanítása. Ha ismerjük a szabályt, hogy 
az ige előtt összeírjuk, utána pedig külön, 
akkor nem gondolhatjuk könnyein.űcn, hogy 
máris készen vagyunk. Szükséges hangsú-
lyozni azt is, hogy itt igékről van szó és nem 
főnevekről, vagy egyéb szófajtákról. A gyer-
mek ugyanis elsősorban az igekötőket és a 
hozzá alakilag hasonló szavakat figyeli. Ilyen-
formán aztán úgy já r vele, mint Borbás Laci, 
aki még a helyhatározó ragokat is igekötőnek 
vélte s a kertbe szót úgy í r ta : kert be. Vagy 
egy más alkalommal a „ki" kérdőszót kap-
csolta össze az utána következő igével. Ki zör-
get? Ezt így í r ta : kizörget? 

Jankovics Janinál az olvasással történt egy 
kis hiba. Nem volt megelégedve a lassú, fo-
lyamatos olvasásával, hát egyszeribe sietni 
kezdett vele. Igen ám, de ez a szép olvasás fel-
áldozásával járt- Amikor az előző szót el-
hadarta. akkor a következő szót még nem tudta 
kiolvasni s így a két szó közt pillanatnyi csend 
támadt volna. Erre úgy segített magán, hogy a 
kiolvasott szó végét, mondjuk ragját , mindig 
ismételte. Így: „A Tátrá -ba megyünk -ünk". 

Néhányszori figyelmeztetés ellenére sem szo-
kott le róla s így kénytelen voltam visszatérni 
a szavanként való olvastatásra, ezzel sikerült 
is további veszedelemnek elejét venni. 
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Egy alkalommal az ly-es szavak gyakorolta-
tására hiányos mondatokat í r tam a táblára. 
Egyik mondatban szerepelt a kehely szó is. 
Szekeres Gyuszi velős tömörséggel így fogal-
mazta meg a mondatot: „Ne kehely!" A töité-
net humora abban rejlik, hogy vidékünkön a 
köhögést kehülésnek mondják, ő tehát azt 
akar ta írni, hogy: ne köhögj! 

Sokszor gondoljuk mi azt, hogy a gyermek 
kérdései rendszertelenek, pedig valójában nem 
mindig van így. A gyermek értein,ében ki-
alakuló képnek vannak homályos részletei is. 
Nem szükséges tehát, hogy az amúgyis értel-
mes rész utan érdeklődjön, mi viszont, akik 
nem látjuk a gyermeki értelem kialakuló tel-
jes képét, szeretjük magunkat a gyermek kér-
déseinek összefüggéstelenségével igazolni. 

Való azonban, hogy ezek a rendszertelen 
kérdések sokszor nagyon is fontos rendszer ki-
alakulását segítik elő. A gyermek nem szereti 
a rendszertelent, befejezett egészet akar s 
igyekszik mindent a maga kialakult mértéké-
vel rregmérni, rendszerbe foglalni. Ha pedig 
valaki nem tudná összeegyeztetni a gyermeki 
csapongást a fontoskodó szavakkal tudomá-
nyosnak nevezett rendszerrel, akkor elég utal-
nunk a játék nagy fegyelmező erejére, melyet 
különösen napjainkban hangsúlyoznak eléggé 
nem méltányolható helyességgel. Állításom iga-
zolásául ismét példákra hivatkozom. Emi.tet-
tem tanítványaimnak, hogy Jókai 79 évet élt. 
Rögtön kérdezték Petőfit , Aranyt, Gárdonyit 
és a többi írót. Szegednél megjegyeztem, hogy 
120.000 lakosa van, azonnal összehasonlították a 
többi városokkal. 

Nem csekély gondot ad a gyermeki idealiz-
mus reális életszemléletté való átalakítása sem. 
Gondoljunk csak a magunk szomorúságára, 
mikor a karácsonyfa meséje szertefoszlott előt-
tünk. Valami megmagyarázhatatlan döbbenet 
let t ú r rá ra j tunk és kissé bizony haragudtunk 
is arra, aki eszményeinket így megtépázta. 
S hányszor kell nekünk az idealizmus és realiz-
mus között levő szakadékot áthidalni, hogy a 
gyermeki lélek mesevilágát reális életszemlé-
letté mentsük át. Ilyen eszményi légkörben él-
nek a gyermek képzeletében nemzeti hőseink 
és királyaink is. Kis meglepődéssel veszik tu-
domásul eszményképük emberi vonásait, mely 
viszont a teljes hiteles kép kialakulásához ter-
mészetszerűleg szükséges. Szinte mondáivá vá-
lik elképze'ésükben Zrínyi Miklós, Dobó Ist-
ván vagy Mátyás király alakja. Egyik órán a 
„Szép Ilonka" című költeményt tárgyaltuk. 
A végén egyik gyermek hozzám fordult: 

— Hát ez igaz lehetett"? 
S valami halk rezignáció t éreztem a hang-

jában. 
Az iskolai munka természetes velejárója a 

humor, de mértéke ennek is van. 
Egyik évben az először hozzám kerülő negye-

dik osztályosok kissé figyelmetlenek voltak. 
Nem akartak önállóan gondolkodni s minden 
magyarázatomnál csupán az én kiejtéseim sze-
r in t helyeseltek vagy válaszoltak nemmel . 
.Hogy ebből az egyhangú igen és nem légkör-

ből kizökkentsem az osztályt, néhányszor tré-
fásan félrevezettem őket. Ekkor meg annyira 
kétkedően figyeltek,hogy minden kissé fuccsán 
hangzó tételt meg akartak cáfolni. Beszéd- és 
értelemgyakorlat órán a szénről beszélgettünk. 

— Hát bizony, a gyémánt sem egyéb, mint 
szén — mondtam én. 

Egy pillanatig csend, a gyermekek gyana-
kodva hallgatnak, aztán Molnár Lidi kivágja: 

— Ne-em! Ne-em! 
Rá a többiek is. 
Elmosolyodtam a buksi fejek hitetlenkedő 

ingatásén. 
Megismételtem a kijelentésemet, azonban 

előbbi mosolygásomra vérszemet kaptak s most 
már nem hitték, tármilyen komolyan mondtam, 
hogy a gyémánt is csak szén. Mit csináljak? 
A hatodik osztályosoktól egy Természeti ajz-
könyvet kértem, melyben a gyémántról szóló 
rész így kezdődik: a gyémánt a legtisztább 
szén. Erre megnyugodtak s a helyzet meg volt 
mentve. 

A művészi haj lamú gyermek iránt mindig 
valami ösztönös vonzalmat éreztem. Különösen 
örültem tehát, mikor Ozsváth Lajos jól sikerült 
rajzait nézegettem s merész képzeletemben egy 
művész szárnypróbálgatásait láttam magam 
előtt. Módot akartam nyújtani arra. hogy to-
vább képezze magát, azért időt szakítottam 
nagy művészeink rajzának és képeik reproduk-
ciójának bemutatására. Természetesen az egész 
osztállyal foglalkoztam, mert nem akartam, 
hogy gyermekes elbizakcdottsrgrban magát 
túlbecsülje. Megemlítettem, hogy híres művé-
szek élő személyeket, arcokat rajzolnak. Sej-
tettem, hogy ő meg fogja kísérelni az ilyen arc-
rajzolást, de nem gondoltam, hogy ehhez majd 
én ülök modellt. Egyszer csak azt vettem észre, 
hogy tötbször figyelmesen rámnéz, aztán vo-
nalakat húz a pap í r já ra . Mit sem sejtve sétál-
tam feléje, de az már gyanús volt, mikor a 
papír t el akar ta dugni előlem. Egy-két fel-
ismerhetetlen vonás volt n,ég csak a papíron. 
Bevallotta, hegy engem akart lerajzolni. Én 
pedig örökre bánni fogom, liogy munkájában 
önkénytelnül is megzavartam és tanítványom 
által mintázott képmásom nem maradt fenn 
örök emlékül. 

Az ajándékozás kétszeres öröm, az ajándé-
kozó és a megajándékozott öröme. Betfaldi 
Józsi egy énekeskönyvet kapott ajándékba. 
Gyönyörű al thangja volt s mikor a templom-
ban énekelt, a hívek ájtatos csodálkozással 
hallgatták. De sok éneket nem tudott s hogy 
pótolhassa az elmulasztottakat, kapott egy 
énekeskönyvet. Amint egy reggel átadtam neki, 
megköszönte csendesen és a helyére ült. Utána 
tanítani kezdtem. De munkaközben is láttam, 
hogy Józsi elő-előveszi a könyvet, megnézegeti, 
belelapoz és megsimogatja a lapjait . 

Csendesen figyelmeztettem: 
— Most tedd el, Józsi! 
Akkor t i tet te , hanem valami megint eszébe 

juthatott . Új ra e'ővette, összehasonlította a 
szomszédjáéval, aztán a zsebébe is beleillesz-
tette. Éppen belefért. 
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Tettetett szigorúsággal szóltam rá : 
— Józsi, a feladatoddal nem leszel készen! 
Egy ideig nyugodtan dolgozgatott, hanem a 

könyv tovább izgatta. Megint előkerült a pad-
ból, aztán ceruzahegyezés következett. Aztán 
csak látom ám, hegy a szomszédok általános 

érdeklődése mellett valamit motoz a könyvben. 
Odamentem. A nevét í r ta be feltűnően illedel-
mesre kényszerített betűkkel. Elfordultam, va-
lami kifejezhetetlen izgalom jár ta át egész va-
lómat, az ajándékozás öröme. 

A HAHGStLY ÉS KZÓRMD 
A M A i i l AR HYELY TAIkÍTASABABÍ 

írta : S A L A M O N LÁSZLÓ, áll. tanító Tataros. (Bihar m.) 

ÁLLJUK be őszintén, hogy a 
hangsúly és a szórend bizony 
Hamupipőke a népiskolában. El-
dugtuk szegénykét hátra, a hato-

dik osztí-lyos könyveknek legeslegvégére, a 
tanterv leghátuljára és még az is, amit ott 
mondunk szegénykéről, az oly kevés, oly je-
lentéktelen, hogy igazán ráillik a meghatáro-
zás: a magyarnyelvtanítás Hamupipőkéje. 

És ez természetes is. A magyar gyermek 
természetes magyar szórenddel és természetes 
magyar hangsúlyozással beszél. Megtanulta és 
elidegenítetlen sa já t ja . Így is mondhatnám : 
vérévé vállott. A magyar nyelvterületek gyer-
mekeit hangsúlyra és szórendre tanítani, he-
lyesebben évek hosszú során át ránevelni, ez 
részünkről fölösleges többletmunka lett volna-
Nem így állunk az ugyancsak tekintélyesre 
növekedett idegen nyelvterületeken. A német, 
szlnvák, román, rutén nyelvterületek gyermekei 
a magyar nyelv természetes é® logikus hangsú-
lyától és szórendjétől messzemenően eltérő, kü-
lönböző szórendet és hangsúlyt használnak é'ő-
beszédjeikben, ezt alkalmazzák a magyar nyel-
ven történő fogalmazásaiknál akár írásban, akár 
szóban és éppen ennek a ténynek felismerése 
kötelez bennülhet arra, hogy a Hamupipőkét 
előtérbe invitáljuk. 

Annyira ú j ez a téma, hogy szinte fél az em-
ber hozzányúlni- Amit erről a kérdésről a nép-
iskolában tanultunk, szörnyen kevés és csupán 
természetes megérzésekre vagyunk utalva. Hogy 
hétköznapi nyelven szóljak: a fülünkre vagyunk 
utalva. Ha felelevenítjük a középiskolában ta-
nultakat, akkor már többet kapunk a tárgyi 
ismeret terén, mert ott már hallottunk kihang-
súlyozásról, mely megszabja a mondat szórend-
jét, ez azTnban már nem természetes hangsú-
lyozás, hanem nagyon is előre történő tudatos 
számítgatást igényel, pl. az írásbeli fogalmazás-
nál- Élőbeszédnél használhatatlan. Hiányzik a 
ránevelés és bár a legtermészetesebb és leg-
helyesebb magyar hangsúllyal és szórenddel 
beszélünk, önmagunk ellenőrzéséről, megfigye-
léséről szó sem lehet. 

Ha e kérdéssel behatóan foglalkozunk, mind-
jár t kezdet kezdetén a szemünkbe ötlik és las-
san tudatosodik valami. Olvasgatás,lieszélgetés 
közben észrevesszük, hogy úgy a magyar köz-
nyelv, mint az ezzel rokon irodalmi nyelv a 
nagymértékbeni szétanalizáltságnak, az ezer és 

ezerféleképen történő átgyúrásnak szimptomáit 
viseli magán. Ahány író, ahány költő, annyiféle 
színesebbnél színesebb egyéni nyelvezet, egyéni 
szófűzés és mondatalakítási készség és ennek 
folyományaként — a pszichikai ráhatás tör-
vényszerűsége alapján s )k-sokféle egyéni nyel-
vezet a köznyelvben. Hogy ebből hány százalék 
lehet a becsületesen magyaros nyelvezet cs 
mennyi a nem megyaros és nem természetes 
hangsúlyozás és szórend, azt nem vizsgálgatha-
tom, ellenben kétségtelenül meg lehet állapítani, 
hogy nyelvünknek ez a szétanalizáltsága későbbi 
időben természetszerűleg magával fog hozni egy 
egészséges nyelvtiszlogatási reformot szintétilcus 
alapon. De míg ez bekövetkezhetik, addig is 
foglalkozunk a kérdéssel mi, más nyelvterüle-
teken működő tanítók, mert erre igen nagy 
szükségünk van. 

Nem szükséges külön hangsúlyoznom, hogy 
ez a kérdés egyáltalában nem kis horderejű. 
Éppen ezért nemcsak örömünkre, de mindnyá-
junk nagy hasznára lenne, ha ezzel a kérdéssel 
behatóan foglalkoznánk. Ezért mutattam reá a 
Hamupipőkére és ezért adok a továbbiakban 
egy-két gondolatot. 

Sokszor halljuk a kijelentést: ismerem a ma-
gyar helyesírás és nyelvi magyarázatok szabá-
lyait, ismerem a fogalmazástanítás szabályait, 
ugyancsak ismerem ezen tantárgyak tanításá-
nak módszertanát, így tehát tudok kisebbségi 
népiskolában is magyar nyelvet tanítani. Vall-
juk csak be őszintén, ez így van. Természete-
sen, hozzá kell tennem: nagy általánosságban 
van így. 

Ne feledjük azonban azt, hogy anyanyelvet 
tudatosítani, rendszerezni, csinosítgatni, magya-
rosabbá, szebbé tenni nem jelent egyet a nyelv-
tanítással. Ez fogalmilag nem is annyira ma-
gyar nyelvtanítás, mint inkább anyanyelvtuda-
tosítás. Analitikus alapokon nyugvó nyelvtény-
vizsgálgatás és a felismert nyelvtények gyakor-
lati alkalmazására irányuló törekvés. Ezt csi-
náljuk a magyar nyelvterületek valamennyi 
népiskolájában. Ezt csináljuk — eltérő szabá-
lyokkal és más módszerrel — a nemzetiségi 
iskolákban akkor, amikor a gyermek anyanyel-
vét tudatosítjuk, rendszerezzük, egyszóval „ta-
nítjuk". Ám ezt sem f ' galmilag, sem módszer-
tanilag nem csinálhatjuk akkor, amikor nem 
magyar anyanyelvű gyermeket tanítunk meg 
magyar nyelvre- Mert ekkor már a tanítás fo-
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galmilag is valóban „tanítás", vagyis egy, a 
fogalmak adásával kezdődő szintét'kus módszerű 
logikus eljárás, mely nem egy az anyanyelv-
tudatosítás fogalmával. 

Valljuk csak be őszintén: nagyon kevesen és 
keveset gondoltunk erre. És ezzel kapcsolatban 
arra, hogy tulajdonképen mi ennek az eljárás-
nak ezidőszerint egyáltalában nem lehetünk 
tudós doktorai, mert bizony bennünket a tanító-
képzőkben erre nemigen tanítgattak annak ide-
jén és így — sajnos! — csupán megérzésekre 
vagyunk utalva. Az sem jutott eddig eszünkbe, 
hogyha idegen tanításnyelvű népiskolában a 
magyarnyelv tud a tosítási eljárás módszeres fo-
gásait alkalmazom, akkor tulajdonképen aka-
ratlanul is drasztikus az eljárásom, mert nem 
alkalmaztam a gyakorlatban azt, amit maga a 
cselekvés fogalma megkívánna. Nem alkalmaz-
tam a megfelelő eljárást, a módszert. Igen ám, 
de van-e ilyen módszer? Hogyne lenne. Ott van 
a kisebbségi tanterv. Ha a most elmondottak 
végigolvasása után mégegyszer átnézzük, be 
kell látnunk, hogy korszerű az anyagelőírásá-
ban, anyagfelsorolásában nagyon korszem és 
mindazzal, amit előbbi soraimban elmondottam, 
igenis fogalmilag összhangban áll-

Mivel ez megnyugtatókig hatott reánk, to-
vább megyünk. A kisebbségi tanterv anyagfel-
sorolásában már bizonyos módszeres elgondolá-
sok rejtőznek- Ez a helyes meghatározás: rej-
tőznek. Nem mindenki fér hozzá és nem min-
denki érti meg. Magyarán mondva csak értékes 
elgondolások a módszert is illetőleg, de nem 
kimondott módszer, nem kikísérletezett, kikris-
tályosított anyagfeldolgozási és átadási eljárás. 
Nem is lehet- Egy ilyen módszeres eljárás ki-
alakításához évek kellenek. A természetes fej-
lődósmenetet föltétlenül tiszteletben kell tarta-
nunk- így tehát ott állunk, ahonnan elindultunk; 
azazhogy állanánk, ha segítségünkre nem jönne 
egy generális tanílástani megállapítás mely ezt 
mondja: a módszer nem cél, a módszer csak 
eszköz! A cél mindig előbbvaló, mint az eszköz. 
A mi célunk ez: idegenajkú gyermekeket ma-
gyar nyelvre tanítani. A módszer egyelőre 
nagymértékben egyéni, a cél azonban mindig 
közös. Ezért jogunk van ezidőszerint egyéni el-
gondolásokat módszeresiíteni a cél érdekében. 

Egy ilyen egyéni elgondolás pl. részemről az, 
hogy súlyt kell fektetnünk a magyar hangsúly 
és szórend tanítására. Az indokolást részben 
inár előbb adtam, most részletesebben is fűzök 
hozzá egy-két gondolatot. 

Ba j volna, ha a tanító feltenné a kérdést a 
negyedik osztályban: Mi a mondat? S erre a 
felelet kerékbetört magyarsággal: Ha gondola-
tainkat kimondjuk, vagy leírjuk, mondat szár-
mazik. Jönne a következő kérdés: Hányféle 
mondat van? És a román anyanyelvű gyermek 
fú jná : Kétféle mondat van, úgymint: tőmon-
dat és bővített mondat. Én ezelőtt harmincegy-
néhány évvel jártam a népiskola negyedik osz-
tályába és én is így tanultam, de hogy ennek 
a leckeszerű eldarálására miért volt akkor 
szükség, azt akkor sem értettem és most sem 
értem. Elsősorban ninos igazunk. Ha gondola-

tainkat kimondjuk, vagy leírjuk, még nem bizo-
nyos, hogy ebből a cselekedetünkből mondat 
származik. El :smerem, hogy a mondat gram-
matikai meghatározása ez, de hozzáteszem, nem 
pontos és nem logikus ez a meghatározás. Gon-
dolok most valamit és kimondom: fehér, fekete, 
igen, nem. Vagy: Hajnal, ember, vág, kasza, fű-
Kérdezem tisztelettel: mondatok ezek? Nem! De 
hogy gondolatok, az tagadhatatlan. Mi hiány-
zik belőlük? Az értelem, a logika. Mert a mon-
datnak az édes szülőanyja a logika és logikus 
összefüggések nélkül nincs mondat- Hogy pedig 
egy mondat logikus, tehát értelmes felépítésű-e, 
vagy sem, azt nem egy eldarált szabály hatá-
rozza meg, nem is az összefűzéshez használt 
ragok, képzők, hanem a gondolkodástan • tör-
vényszerűségei. Itt jön azután feltartóztathatat-
lanul előtérbe a hangsúly és szórend, a Hamu-
pipőke. Miért? Azért, mert a ragokkal és kép-
zőkkel egybefűzött mondat még nem bizonyos, 
hogy kifejezi hűen azt, amit ki akarunk vagy 
ki szeretnénk véle fejezni, ha a logikus össze-
fűzöttséget a hangsúlyozás ós szórend törvényei 
szerint el nem rendezzük. 

Lehet, hogy ez a megállapításom ezidőszerint 
nagyon líj és talán merésznek is látszik, de 
— állítom gyakorlati tapasztalataim alapján — 
így van! A magyar anyanyelvű gyermeknél ezt 
külön nem keil tanítani, mert ennek a szabá-
lyát magával hozza az iskolába. Az édesanyjá-
tól tanulta, vérévé vállott; de a nem magyar 
anyanyelvű gyermeket roppant nehéz és gya-
korlatilag szinte kivihetetlen probléma elé állít-
juk akkor, amikor magyar mondatszerkesztést 
követelünk tőle. Ha az iskola nyolc év alatt 
nem pótolja azt, amit az idegenajkú édesanya 
meg nem tehetett — hogy t. i. a magyar mon-
datszerkesztést is anyanyelvként adja át gyer-
mekének —, akkor az idegenajkú gyermek bi-
zonytalan megérzésekre és labilis szabályok 
mankójára van .csak utalva és ez ma már na-
gyon kevés, mert mi alapos és jó munkát aka-
runk végezni ezen a téren is- Az idegenajkú 
gyermek, mondjuk, a hat dik osztályban helye-
sen megalkotottnak fog tartani olyan monda-
tokat is, melyekben az ige valahol a bővített 
mondat végén lapul és előzi sorrendben temér-
dek bővítőrész. Hallottam, illetve táblára írva 
láttam egy ilyet. így hangzott: Este Sári néni 
a konyhában pénzért ruhát mos- Szó se róla, 
bővített mondat ez is, de ha a mi szépen és ter-
mészetesen hangsúlyozható magyar nyelvünket 
az idegenajkú gyermekek így tanulják meg, 
akkor nem végeztünk hasznos munkát- Pedig 
ezidőszerint ez a veszély igenis fenyegethet 
bennünket- Hiába mondom az iménti rossz szer-
kesztésű mondatra azt, hogy rossz, a gyermek 
nem fogja tudni tudatosan korrigálni, mert ő 
a bővített mondatról csak anyít tud, hogy 
alanyból, állítmányból ée bővítőrészekből áll és 
ha ezek benne vanak, no meg valahogyan meg 
is lehet érteni, akkor miért rossz az a mondat? 
Milyen más vo'na az eset, ha az az idegenajkú 
gyermek évek hosszú során át történt ráneve-
lés, szoktatás folytán így tudna gondolkodni: 
A cselekvés itt a : „mos". Ez nem szereti, ha 



116 1942 : 2. SZÁM. . N É P T A N Í T Ó K LAPJA 

hátradugjuk. Maga előtt sem tűri meg, csak 
azt a mondatrészt, amelyik előbb született, mint 
a cselekvés- Melyik is az? Hopp! Megvan! 
A „pénzért", mert ez a cselekvés oka. Tegyük 
ezt előre így: Pénzért mos . . . Nézzük csak to-
vább! -Melyek mondatrész van a legközelebb a 
cselekvéshez! Nini! Itt van a tárgy! Hohó! I t t 
ügyeljünk, mert ez kemény legény, ez nem en-
gedi, hogy az alany előzze! Ez nagyon közeli 
rokona a cselekvés-iek! Tegyük csak gyorsan a 
cselekvésszó után. Pénzért mos r u h á t . . . Itt már 
ba j van! Ha a tárgy az ige után áll, megvál-
toztatja az ige alakját. Tehát így lesz ez jól: 
Pénzért mossa a r u h á t . . . No, most már túl 
vagyunk a nehezén, jöhetnek sorban a többiek. 
Először az alany, utána az időnek és helynek 
a határozószava. Lám: kész a mondat! Pénzért 
mossa a ruhát Sári néni este a konyhában. 

És most én is azt mondom: ezen a bajon iga-
zán csak a Hamupipőke, az eddig eldugott, el-
hanyagolt hangsúly és szórend tudott és bírt 
segíteni. És nemcsak ezen a bajon, hanem szám-
talan sok más bajon is tud segíteni, csak hív-
juk, szólítsuk elő ós tartsuk folyton előtérben. 

A hangsúly és szórend tulajdonképen egy 
nagy szintetikus nyelvtanítási eljárásnak a 
végső betetőzése. Hangsúlyozom: szintetikus el-
járásnak a betetőzése- Ez az eljárás nem hoz és 
nem ad szabályokat, grammatikai meghatáro-
zásokat, de áthághatatlan és nélkülözhetetlen 
szabályai vannak. Eltérnek ezek a szabályok a 
magyar nyelvtanításnak, az ú. n. grammatiká-
nak a szabályaitól? Nagymértékben el! A szin-
tetikus eljárás nem ad szabályokat és meghatá-
rozásokat a gyermeknek. A népiskolai tanulók-
nak nem beszélhetünk fogalmakról, logikáról, 
beszódlogikáról stb- De módszeresen és rend-
szeresen ránevelhetjük őket a tárgyszemléle-
tekre, a cselekvésszemléletekre és történésszem-
léleJ k re és a szemléletekből levont fogalmak 
egymástóli megkülönböztetésére. Mielőtt mrg a 
bővített mondatról beszélnénk, szinte játszi 
könnyedséggel kialakíthatjuk tudatukban a hely, 
idő, ok, cél. mód fogalmakat és ráneveléssel 
beléjük nevelhetjük a tiszta megkülönböztetése-
ket. Nem szabályokkal, nem verkliztetéssel, ha-
nem lassú, céltudatos és alapos munkával. Ha 
a fogalmakat már a kezdet kezdetén helyesen 
szemléltetjük, helyesen fedjük és asszoc'atíve 
csoportc6Ítgatjuk, ha a cselekvésszó és névszó-
ragozás 'kat nem tárgyaljuk csak a magasabb 
osztályokban és csak analitikus alap kon, ha-
nem kinesztheziás alapon, egyszeregyszerűen, 
évek hosszú során át gyakoroltatjuk, akkor a 
magasabb osztályokban a rendszerezett fogalom-
kincs és a kinesztheziás ragozás és képzés-
gyakorlás lesz az a két alap, melyen megindul-
hat a magyaros és természetes hangsúlyozású 
mondatalakítgatás. 

Nem a levegőből beszélek, amikor ezekre rá-
mutatok. Gyakorlatból tudom, hogy a magyar 
anyanyelvű gyermekeknek is nagyon nehéz a 
fogalmazás akkor, ha a magyar ' sságra és he-
lyes hangsúlyozásra is súlyt kívánok fektetni. 
Tizenhét évig tanítottam tanyai iskolákban. Ott 

kísérleteztem ki a fentvázolt módszert- Szám-
talan esetben megtörtént, hogy a jálék"s mon-
datalakítgatásnál nem a magasabb osztályba 
járó tanuló, hanem sokszor az ügyesebb első, 
vagy más idik osztályos gyermek hozta a mon-
dathoz a megfelelő fogalmat és fedte mindjár t 
helyesen a megfelelő szóval. Elég v i t egy-egy 
bátorító gesztus és már szaladtak is ki a hely-, 
idő-, eszköz- és módhatározók. Tudták-e, hogy 
mórihatározók, időhatározók vagy egyebek? 
Nem! Elég volt egy-egy hol? hogyan? miért? 
kérdés- A folytonos ránevelés eredménye már 
itt jelentkezett és a magasabb osz tá lykban 
igen könnyű munkám volt- a fogalmazásnál-
Biztosra mentem! Tudtam, hogy kilométeres 
hosszúságú, csupa „és"-ekkel összeeszkábált 
csodabogarakkal nem fogok találkozni. . 

Ami az egyik iskolafajnál bevállott, nem 
bizonyos, hogy beválik-e a másiknál. Biztató 
jelek lehetnek, de mint korábban jeleztem: ma 
még kialakított magyarnyelvtanítási módsze-
rünk nincsen. Amint írásomból valószínűleg ki-
tűnik, jómagam nem vagyok barát ja a túlzott 
analizáló nyelvtanítási eljárásnak. Ez azonban 
ne tévesszen meg senkit! Nem jelentheti ez a 
kijelentésem azt, hogy csapjuk falhoz a magyar 
nyelvtant, vagy számoljuk fel gyorsan az eddig 
kialakult és gyakorlatban jól bevált, analitikus 
alapokon mozgó, nyelvtényekből kiinduló mód-
szeres eljárásunkat! Tisztán szintézisre építeni 
még a kisebbségi iskolánál sem lehet. Bizonyos 
mérvű analizálás, grammatikai megismerés kell. 
Korszerű vezérkönyveink ezen a téren eligazí-
tanak bennünket- Szintetikus eljárásunk nem 
zárja ki azt, hogy bizonyos nyelvtényeket — ki-
sebbségi iskolákban is! — analitikus alapból 
kiindulva ne boncolgassunk a mégé-ttetésnél. 
Azonban azt hangsúlyozom, hogy a teljes, totá-
lis módszerünk föltétlenül a szintézisnek, az 
összetevésnek a jegyében kell mozogjon, más-
ként nem érkezünk el oda, ahová elérkeznünk 
elsősorban nemzeti kötelességünk, másodsorban 
magyar tanítói kötelességünk. Akkor nem ér-
jük el a tantervi célt. 

Mondanivalóimnak végére értem. Féltem 
ettől az ú j témától, de bele kellett vágnom, mert 
úgy éreztem, hogy kötelességem ez akkor, ha 
felismertem a tényt. Ha talán elkalandoztam a 
tárgytól és hosszadalmas voltam, bocsánatot 
kérek az én kisebbségi iskolákban működő ma-
gyar tanítótgstvéreimtől, de — ismételten hang-
súlyozom — annyira ú j az, amit tárgyalni kí-
vántam, hogy csak kitérésekkel bírtam úgy-
ah gy megvilágítani mondanivalóimat. 

Végezetül csak ennyit: a magyarnyelvtaní-
tás Hamupipőkéjét előhívtam. A hangsúly és 
szórend elsőrendű követelménye a magyar 
nyelvtanításnak. Ne hagyjuk továbbra is bátra-
duTott, elhanyagolt állapotában, hanem vegyük 
segítségül és meg vagyok győződve arról, hogy 
hasznos szolgálatokat fog tenni az egyetemes 
magyarságnak. 

Az egyszerűség mivdig vonzó. Ezért olyan 
vonzók a gyermekek. (Tolsztoj.) 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Szappanfőzés; szsppangyáriás. 
— Természeti, gazdasági és egészségi ismere-

tek a VII. leányosztályban. 
Irta: B A K S A JÓZSEF áll. tanító, Zalaegerszeg. 

Az ú j Tanításterv és Útmutatások a termé-
szeti, gazdasági és egészségi ismeretek célkitű-
zésében a többi között a következőket mondja: 
. . . . . az ember egészsége, boldogulása és gazda-
sági élete érdekében haszonnal értékesíthető 
ügyességeknek, ismereteknek és eljárásoknak 
elsajátítása". Ügyességet, el járási módot gya-
korlatban való kipróbálás nélkül hasztalan 
próbálunk tanítani. De gyakorlatban végzett 
taní tás mellett is szükségessé válik az eljárási 
módoknak olyan formában való rögzítése, hogy 
az majd mindennapi életünkben eligazítson. 
Erre a célra én a felső tagozaton egy füzetet 
használtatok „Ezer jó tanács" névvel megje-
lölve. Ma már ez a legkedvesebb füzetjük. 

Két szempontból is indokolt, hogy ezzel a 
tétellel kimerítően foglalkozzam s a szülőknek 
is rendelkezésre bocsáthassák a gyermekek 
„receptjüket". A lúgkőnek a közforgalomból 
való kivonása következtében megfogyott a 
szappanfőző háziasszonyok száma. Háborús 
gazdasági korlátozások miatt nehéz a gyári 
szappannak kellő mennyiségben való előállí-
tása s így a szappanfogyasztás is csökkent. 
Pedig — az írás-olvasás tudása mellett — ép-
pen a szappanfogyasztással lehetne mérni egy-
«gy nemzet műveltségi fokát. Ezt a gondolatot 
igyekszem gyermekeimmel is megéreztetni. 
(Nevelői cél.) 

Tanítom a lúgkő nélkül való szappanfőzés 
módját, hogy a gyermeken, iskolán keresztül a 
szülők is megtanulhassák. (Tárgyi cél.) 

Mostanában van a disznóölések ideje, az 
élelmes gazdasszony könnyen ju tha t zsiradék-
hoz. 

A TANÍTÁS. 
Szemléltető eszközök: zsiradék, hamuzsír, 

nátronmész, víz, mérleg, lábas, borszeszlámpa, 
különféle, becsomagolt szappan, táblai rajz. 

Vázlat. 
Előkészítés. 

a) Erdeklődéskeltés: Csomagot bontogatok 
s ez megindítja a beszélgetést. 

b) Édesanyámnak annyi van, hogy nekem 
is jutot t belőle — mondom —, maga főzte! 

c) Célkitűzés: — Hogyan kell szappant 
főzni1 
Tárgyalás. 

a) Szükséges anyagok: zsiradék, hamuzsír, 
nátronmész, víz bemutatása és kimérése. (A 
gyermekek végzik a munkát.) 

b) Hogyan történik a főzés? Az anyagok fel-
oldása s forralás. A szappan további 'kezelését 

közlöm, s rajzzal kísérem beszédemet. 
c)- Részletösszefoglalás: — Mondd el, mit 

csináltunk eddig! 
d) Szappangyártás. 

Begyakorlás. 
a) Összefoglalás a táblai vázlat alapján: 
b) — Élelmes háziasszonynak van szappana. 

mert maga főz! — mondom elmélyítésül. 
c) Csendesfoglalkozásul lerajzolják, illetve 

az „Ezer jó tanács"-ba beírják a táblai vázla-
tot. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) Erdeklődéskeltés. (Csomagot veszek elő 
táskámból s szó nélkül bontogatni kezdem.) 
— Mi lehet benne? — kíváncsiskodnak. — Egy 
kis hazai — mondom —, tegnap kaptam édes-
anyámtól csomagot. — Szappan, szappan, nem 
hazai — cáfolnak meg nevetve, mikor kibon-
tom. — De az — erősködöm —>, hiszen édes-
anyám küldte. A mult héten minden boltot 
végigjár tam s nem kaptam egy darabkát sem. 
Talán megérezte jó édesanyám s rám gondolt 
— nyújtok valamit a szívnek is, hiszen leány-
osztályban kedves dolog ez. — Mi sem kaptunk 
és nem is tudtunk mosni a mult héten! — Mi 
sem, mi sem — hangzik a panasz itt is, ott is. 
— Pedig amelyik házban sok szappan fogy, ott 
tisztaság, egészség van — mondom. — De nem 
tudtunk venni, tanító úr kérem — védi az egyik 
az otthont. 

b) Jthailás. — Látjátok, édesanyámnak 
annyi van, hogy nekem is jutot t belőle — szó-
lok —. mert ő maga főzte. 

c) Célkitűzés. — Hogyan kell szappant főzni? 
— tűzik ki önkéntelenül is a tanítás célját. 
(Felső fokon különösen fontos, hogy megérez-
tessük a gyermekkel hiányos tudása kiegészí-
tésének szükségességét.) 

Tárgyalás. 
a) Szükséges anyagok. — Édesanyám recept-

jét — kicsiben ki is próbáljuk — tűzöm ki a 
részletcélt. — Szabó Éva és Farkas Mária lesz-
nek ma a gazdasszonyok —, veszek magam 
mellé két gyermeket segítségül. (Ök végzik a 
méregetést, előkészítést, én inkább csak irányí-
tom őket.) 

— Disznóöléskor lekaparta édesanyám a 
bontóasztalról, használt edényekről, eszközök-
ről a zsiradékot. Egy régi cserépedényben 
összegyűjtötte ezeken kívül a béltöpörtyüt, 
szalonnabőrkéket, romlott töpörtyűt és egy-két 
darab csontot. I t t is van ilyen zsiradék — mon-
dom s mutatom is az előre előkészített szemlél-
tetőeszközök közi 1. — Mikor 5 kg lett (felírom 
a táblára), vett hamuzsírt és nátronmeszet. Ez 
a hamuzsír, ez meg a nátronmés'z — mutatom 
egymás után a két anyagot — Mindegyiket le-
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het venni szappankereskedésben, fűszerüzletek-
ben. A hamuzsírból £0 dkg-ot, a nátronmészből 
2 kg-ot vásárolt — mondom s felírom a táb-
lára — Mi 100-szor kevesebb anyagot haszná-
lunk most, akkor mennyi kell a zsiradékból? — 
kérdem, hogy mindenkit gondolkodtassak. 
— 5 dkg. —r Mérjétek ki! — Mennyi hamuzsír 
kell? — 8 g. — És nátronmész? — 2 dkg.— Mér-
jétek ki külön-külön. — Azután egy fazékban 
forralt 14 liter vizet — folytatom s ezt is felira-
tom a táblára. — Nekünk 14 centilitert kell 
forralnunk — mondják az eddigiek alapján s 
kimérés után magam teszem a lá ja a borszesz-
lámpát. 

b) Hogyan történik a főzés? — Mikor a víz 
felforrt, levette és feloldotta benne egymás 
után a hamuzsírt, azután a nátronmeszet — 
— mondom s gyermekekkel csináltatom. Fel-
hívom figyelmüket a szükséges óvatosságra. 
Majd forralni kezdte ú j ra s lassan rakta bele 
a zsiradékot. Még 2—3 óráig forralta s közben 
kevergette. J ó nagy edényt használt, hogy ki 
ne fusson forrás közben belőle. 

— Míg forr, elmondom, mit csinált forralás 
után — tűzöm ki a részletcélt. — V« kg konyha-
sót szórt bele s levette a tűzről. A sós oldatban 
a szappan nem oldódik. Különvált a lúgtól s 
a tetejére gyűlve úszott. Egy félóra múlva 
belemerte egy kilyukgatott fenekű ládikóba, 
melybe előzőleg nedves vászondarabot tett — 
mondom s minden mozzanatot rajzzal kísérek. 
— Másnapra megszáradt s akkor sodrony-
darabbal feldarabolta s a kemence tetejére 
rakta száradni. 

c) Ttészletösszefoglalás. — Sorold el a szap-
panfőzéshez szükséges anyagokat! — Mondd 
meg. mire kell vigyázni főzés közben! — Forró 
vízben kell feloldani az anyagokat s lassan kell 
belerakni a zsiradékot. 

d) Szappangyártás. — Hogyan készítik a 
gyári szappant? — kérem számon a kirándulá-
son gyűjtöt t szemléleteket. — Ott lúgkövet 
használnak. — A hamuzsírból és a nátronmész-
ből is lúg lesz, de ezek nem olyan veszedelmes 
mérgek, mint a lúgkő — fűzöm hozzá. — A 
gyárban egyszerre sokat készítenek s géppel 
végzik a munkákat — számolnak be a látottak-
ról. Ha valamelyik megkérdezné, hogv hogyan 
készül az illatos szappan, akkor közlöm, hoary 
száradáskor illatosítják s olajokból főzik 
azokat. 

Begyakorlás. 
a) Összefoglalás a táblai vázlat alapián. 

— Gondold el, hogy már a magad csizmáját 
koptatod, háziasszony vagy, hogyan főzöl jó 
szappant, Annus? — késztetek egyet a folya-
matos beszámolásra. Ha valami elhomályosult 
volna, közösen pótoljuk. 

b) Elmélyítés. — Ügyesen elmondtad! Így 
is legyen majd, mert az élelmes, ügyes gazd-
asszonynak van szappana most is! Hogy addig 
el ne felejtsétek s édesanyátokat is megtanít-
hassátok rá, ír játok, rajzoljátok bele az „Ezer 
jó tanács"-ba! 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGY! LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképzőintézeti 
Tanárok Országos Egyesületének folyóirata. 
Szerkeszti: Molnár Oszkár. A január i szám is 
az eddigiekhez méltó gazdag tartalommal je-
lent meg. A lap vezető helyén dr." Búzás 
László „Gróf Széchenyi István tragikus egyé-
niségéivel foglalkozik. Itendkívül tar ta lmas 
cikkének a végén az érdemes szerző megálla-
pít ja, hogy Széchenyi Istvánban köszönthet-
jük Magyarország modern kul túrájának meg-
alapítóját, aki munkásságában a nemzeti to-
vábbfejlődés ú t j á t jelölte ki. M. Richter Sa-
rolta a jövő magyar nagyasszonyairól ír érde-
kes értekezést. A mai lánytól az élet különösen 
három tulajdonságot követel és pedig éppen 
azokat, amelyek a legelterjedtebb mai hibák-
kal ellentétesek. Ezek az élettisztaság, az élet-
fegyelem és az életszolgálat. A mai leány élete 
legyen kristályt iszta ' nemcsak múlt jában, ha-
nem jelenében és jövőjében is. Csekő Árpád az 
intézet, a szertár fejlesztéséről ír. Az „Akik el-
mentek" rovatban pedig Marczelly Kornél,. 
Nagy Károlyról, az aradi volt állami tanító-
képző-intézet tanáráról ír meleg nekrológot.. 
Az „Egyesületi élet" és a nagyon tartalmas. 
„Irodalom" rovat fejezik be a Magyar Tanító-
képző legutóbbi január i számát. 

Magyar Tanító. A Pestvármegyei Általános 
Tanítóegyesület hivatalos közlönye. Főszer-
kesztő: Berkévyi Károly. Szerkesztő; Gyulai 
István. A ligutóbbí számban vezető helyen 
Csorba Ferenc írt cikket „Nemzetnevelés az ú j 
tantervben" címmel. „Pedagógiai forgácsok"" 
címen Ambrus Béla közli gondolatait a neve-
lésről. A „Hivatalos rész"-ben a felsőbb ható-
ságok rendeleteit olvassuk, az „Egyesületi 
élet" rovatban pedig a Pestvármegyei Általá-
nos Tanítóegyesületnek december hó 13-án Bu-
dapesten a tanítók Ferenc József házában tar-
tott üléséről találunk tudósítást. Változatos hí-
reket olvasunk még a lapban, valamint a Pest-
vármegyei Altalános Tanítóegyesület zárszám-
adásának ismertetését. 

Jász-Nagy kun-Szolnok vármegyei Népműve-
lés. A Vármegyei Tanítóegyesi let és a Kir. 
Tanfelügyelőség hivatalos közlönye. Felelős, 
szerkesztő: Csontos Sándor. Az új évben meg-
jelent első szám vezető helyen közli a tan-
kerületi főigazgató újévi köszöntését, amelyet 
az újév alkalmával a tankerület kir. tanfel-
ügyelőihez, a középfokú és szakiskolák igaz-
gatóihoz intézett, majd dr. Ataday Pál tanügyi 
s.-fogalmazó „A jogérzet fejlődése a gyermek 
lelkében" című tanulmányát folytatja. Tudó-
sítást találunk még . a lapban a tanügyi 
MANSz "közgyűléséről, azonkívül Kiskun Jó-
zseftől cikket az iskola műhelykönyvével kap-
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csolatban. „Egyesületi élet" rovat, „Hírek" fe-
jezik be a Jász-Nagykuu-Szolnokvármegyei 
Népművelés legutóbbi számát. 

Német tanügyi lapokból. 

Az apa m in t játszótárs. 

Az újabb német pedagógiai tárgyú folyó-
iratok egyikében, az Eltern-Zeitsclirift mult 
évi 1. szamában olvasunk a fönti tárgyról. Az 
egészséges gyermekeknek teljes odaadással ját-
szott játékaik közben nem igen van érzékük 
életnyilvánulásaik hangossága, a lárma iránt 
— ír ja Ch. E. Kiviére, a cikk szerzője. Mentől 
jobban harsog a trombita, mentől hangosab-
ban szól az ének, mentől erősebben hangzik a 
lépésük, annál szebb nekik a játék. Nincs üdí-
tőbb látvány, mint az ilyen diadalmas játé-
kos gyermekek, akikben erős életösztön és erő 
lakik, úgyhogy mi felnőttek szinte megirigyel-
hetjük őket. 

A felnőttek idegei azonban gyakran nem 
igy reagálnak erre. Némely fülnek fájdalmat 
okoz az „üvöltés" és a „népzene". Vannak, akik 
bosszankodva intik csendre a „neveletlen gyer-
mekeket". Gyakran éppen az apa az, aki este 
kimerülten hazajön napi munkája után vagy 
vasárnap szeretné élvezni a csendet és nyugal-
mat s ezért erélyesen véget vet a lármás já-
téknak. Ha még a mellett igazságtalan zsar-
nok is, akkor ezeknek a pompás játékos gyer-
mekeknek édesanyja is szemrehányásban ré-
szesül, hogy nem tud nevelni. Ilyen esetben ez 
a szó: „Jön apa" jelszóvá lesz, mely azt jelenti, 
hogy vége a kedélyes játéknak. 

Mennyi szívderítő örömtől fosztja meg ma-
gát az olyan apa, aki azt kívánja, hogy mikor 
otthon van, mindenki csak ő rá legyen tekin-
tettel. Mily örömteljes hangulatoknak tiszta 
forrása lehetne az, ha belemenne a dologba s 
hozzájárulna gyermekei ötleteihez. Hiszen nem 
duhajkodni kell a gyermekekkel, hogy barát juk 
maradhasson. A helyett azonban, hogy az apa 
a megfélemedett gyermekeket a sarokba küldi 
vagy kiutasítja a szobából, érdeklődhetnék az 
iránt, hogy mit játszanak és diplomatikus mó-
don csöndesebb, nyugodtabb vágányokra terel-
hetné őket. Ha a „harcos indiánoknak" azt 
mondaná, hogy a zsákmányt lopódzkodva kell 
megkeríteni s ezt sohsem lehet eléggé halkan 
végezni, akkor bizonyosan elhalkul vagy el-
hallgat a harci üvöltés. Vagy ha házépítő já-
téknál a játékkövek Szállítása nagyon tempe-
ramentumosán és zajosan megy véírbe. akkor 
déli szünet szükségességére figyelmeztetheti 
s az ehhez szükséges csendre veheti rá őket. 
A legszebb megoldás azonban a gyermekekre 
nézve az, ha az a r a egyenesen velük játszik-
valamilyen társasjátékot" 

Némely szülő csodálkozik azon, hogy mi-
lyen hamar elidegenednek a gyermekek az 
apai háztól és többnyire az apa az. aki legelő-
ször veszti el ezt a kapcsot gyermekeivel. 
A játékban könnyen támadnak és erősödnek 

meg a kapcsolatok. Játék út ján nem egy ser 
diilőt az otthonhoz lehet kapcsolni és az öre-
gedő szülők nincsenek úgy elhagyatva, ha fel-
nőtt gyermekeik szabad idejükben hazajönnek 
egy-egy sakkpártit játszani édesapjukkal vagy 
egyet kártyázni vele. A lényeg ebben nem 
maga a szórakozás, hanem az abból származó 
érzés. Szüleid a legjobb barátaid és az otthon 
is nagyon szép. 

A férfinak milyen kevés megértéséről tesz 
azonban tanúságot, ha az apa a zajos,'lármázó 
gyermekek miatt az anyának tesz szemre-
hányást: „Ha haza jövök, csendet akarok és 
nyugalmat!" — mondja a meggyőződés he-
lyesnek vélt hangján. S az anya. akinek ezek 
a kedves „kínzói" egész nap a nyakán vannak, 
nem szabadulhat egy kissé még este vagy va-
sárnap sem. Nem, sőt kétszeresen figyelnie 
kell, hogy az apának meglegyen a nyugalma. 
S mi minden dolga van napközben, a gyermek 
lármája mellett! Mennyire szemmel kell tar-
tania a házban mindent, hogy védenceinek ba-
juk ne essék. S amellett, néha-néha egyet só-
hajtva is, boldog, hogy gyermekei élénkek és 
vidáman játszanak, mert csak egészséges gyer-
mekek játszanak pajkosan és hangosan. Hi-
szen bizonyára módjában van az anyának, 
hogy kellő szigorral rávegye a gyermeket, 
hogy finoman .és illemtudóan, csendesen a sa-
rokban üljön. Ha nagyon komoly okokból, 
mint régen, meg is tudja csinálni ezt a mester-
művet, de mi különbség van akkor voltaképen 
egy idomított majom és az ilyen engedelmes 
gyermek között? — kérdi a cikkíró. Ha a gyer-
mektől mindig azt kívánják, hogy elnyomja 
magában a természetes játékösztönt, akkor 
nem fog szabad és egyeneslelkű emberré fej-
lődni, hanem felnőtt korában is mindenkire 
visszataszító, nyomasztó benyomást fog tenni, 
sőt mesterkélt alamuszi lesz belőle. 

Bizonyára vannak csöndes játékok is és ha 
nincs sok gyermek együtt, akkor nem is lesz 
olyan nagyon nagy a zaj. A felügyelet és a 
nevelés feladata, hogy a gyermeket az ősere-
deti, természeti emberből nz emberi társada-
lom jóerkölesü tagjává alakítsa. Ne kívánják 
a gyermektől, hogy büntetéstől vnló félelmé-
ben viselkedjék csendesen, hnnem beTntnsból és 
együttérzésből környezete iránt. Ezekkel nz 
érvekkel szemben természetesen esnk nnírynbb 
gyermek lesz fogékony. Fppen az np'mnk kel-
lene azonban azt a nevelői feladatot levenni a 
vállairól, hogy a gyermeket az n l t n i í z m n w is 
ránevelje és embertársai iránt meeértővé 
tegye. Az apa, aki a mindennapi, szinte óráról-
órára való érintkezés hiányában nem áll olyan 
közel a gyermekhez s akit. ritkábban lévén 
otthon, bizonyos nimbusszal vesz köriil a gver 
mek, nagy befolyással lehet rá szavai út.i-'n 
s ezt az ildomosságra nevelésnél nagyon föl-
használhatja. Hiszen az apunak nincs alkalma 
annyit beszélni s annyit tiltani, mint az anyá-
nak egész napon át. azért nz ő szivait sok-
kal komolyabban fogjn föl a cyermek m ;nt az 
anyáét, aki szavainak hntn«nt a «7ÍiVsé<re«sé 
váló sok ismétlés által gyakran meggyöngíti. 
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Az ilyen apára, aki messzemenően érdeklő-
dik gyermeke iránt és nem hiszi azt, hogy kö-
telességét százszázalékosan teljesítette, ha csa-
ládja élelmezéséről, ruházkodásáról és lakásá-
ról gondoskodott, a feleség és gyermekek is 
szeretettel-teljesen tekintenek föl. A gyerme-
kek vidám szemei, melyek hazatérésekor feléje 
ragyognak és élettársának hálás pil lantásai 
kárpótolni fogják őt az áldozatos önlegyőzé-
sért. 

És valószínűleg azt fogja tapasztalni az 
apa, hogy gyermekei, ha nem szabadságuk 
elrablóját lá t ják benne, ildomosabbak lesznek 
az ő jelenlétében, mert a gyermekek nevelet-
lenkedései ösztönszerű forradalmat jelentenek 
a kényszer ellen. Erős különcködési ösztön rá-
veheti a gyermeket tiltott dologra is, hogy 
ezzel sa já t akara tá t megmutassa. Az európai 
ember azonban annyira tiszteli az egyéniséget 
és annyira jelentékeny lelki öröksége neki, 
hogy kegyetlennek és érthetetlennek tar taná 
minden személyes szabadságösztönt megfoj-
tani a gyermekben. Hogy a serdülő harmo-
nikus felnőtt emberré váljék, aki személyes kí-
vánságait és ösztöneit szép összhangba tudja 
hozni azokkal a kívánalmakkal, melyeket a 
közösség állít föl vele szemben, ahhoz éppen 
az apának, ki a nyilvános nagy életet ismeri, 
kellene hozzásegítenie gyermekét. 
Eltern-Zeitschrift, 
1940. 1. szám. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

Fiad gazember! 

A legtöbb iskola igyekszik visszatartani a 
tanulót annak ellenére, hogy a közös munkára 
való alkalmatlansága már eleve bebizonyoso-
dott. Ezen iskolák a szükségesnél többet fog-
lalkoztak velük, mint a vízből kimentett em-
bert, előbb különböző módszerekkel igyekez-
nek élesztgetni, ahelyett, hogy azonnal orvost 
hívnának. A megsegítés szándéka és az alkal-
matlan tanuló eltávolításától való idegenkedés 
természetes emberi tulajdonság, de legtöbb-
ször nem bölcs, hanem gyakran hiú és rosszul 
elrej tet t önérdekű cselekedet Ennek rendsze-
r in t három oka van: L A tanító azt hiszi, 
hogy a tanulónak van annyi szellemi képes-
sége annak megértésére, hogy az emberiség-
nek szüksége van az ő tudására. Tárgyilago-
san megítélve a helyzetet, ha a tanuló nem 
akar tanulni és tanulótársai munkájában részt 
venni, úgy az osztálytársaira nézve lekicsiny-
lés, ha a tanító az ő rovásukra többet foglal-
kozik ezen tanulóval. 2. Gyakran természetes 
emberi barátság a magyarázata a tanulni 
nem akaróval szembeni indokolatlan türelem-
nek, továbbá a félelem attól, hogy a tanuló el-
távolítása miatt a társadalom, vagy maga ma-
gát szemrehányással illeti. Vájjon barátság-e 
tanulót olyan körülmények között nevelni, 
amelyekre alkalmatlan! Vájjon nem célsze-
rűbb-e olyan körülmények közé segíteni őt, 

ahol képességeit haj lamai szerint érvényesí-
teni tudja teljes mértékben? Szükség van-e 
ösztönzés végett arra, hogy a többi tanuló 
előtt mutogassunk egy lusta és dolgozni nem 
akaró tanulót? Azt hiszem, a tanulni akaró 
tanulónak ilyen ösztönzésre nincsen szüksége. 
3. Végre az utolsó nyomósnak tar tot t érv a 
tanuló eltávolításától való idegenkedésnek a 
szülők, illetve a gondozókra gyakorolt hatás 
Azt mondjuk „nem szabad a szegény édesanya 
szívét összetörni", vagy más ehhez hasonlót. 
Emberi tulajdonság, hogy minden anya a leg 
jobb gyermeknek t a r t j a a sa já t já t , tehát épp 
úgy fá jda lmat okozunk az anyának, ha azt 
mondjuk: „Asszonyom, az ön fia egy lusta, 
istentelen gazember, akire elpazaroltuk min 
den erőnket és jóságunkat és ezért a legrútabb 
hálátlansággal fizetett; sajnáljuk, de nem tu-
dunk önnek tanácsot adni, mit csináljon vele." 
Miért nem mondhatnánk meg nyíltan a szü 
löknek tapasztalatunkat, miért szükséges, 
hogy a gyermek elhagyja az iskolát? Egy jól 
vezetett iskola vezetősége megtalál ja módját 
annak, miként világosítsa fel a szülőket meg-
sértés és az iskola hírnevének csorbítása 
nélkül. 

Ha valamelyik tanuló az osztályomban nem 
akar együtt működni a többivel, ez nem telje 
sen a tanuló vagy az én hibám, hanem bizo-
nyos mértékig mindkettőnké. Részemről el-
mulasztottam az érdeklődést felkelteni irán-
tam, részére irányítást, ösztönzést adni. De 
mégsem tartom olyan tehernek, amelyet éve-
ken keresztül kell hordani, vagy amely ál-
matlan éjtszakákat okozna nekem. Ha én leg-
jobb igyekezetem ellenére is követtem el hibát, 
az annak tulajdonítható, hogy minden embert 
nem ismerhetek úgy, hogy a helyes irányítást 
azonnal meg tudjam adni. A tanuló részéről 
az alkalmazkodás, szorgalom, megértés hiánya 
lehet az ok, ami azonban gyakran természeti 
adottság. A történelemből sok olyan példát 
ismerünk, miszerint a lángelméjű egyéneket 
távolították el az egyes intézetekből. De az 
igazság éppen azt kívánja, hogy a tehetségnek 
szabad fejlődést kell biztosítani. 

Az iskolának megvan a folyamatossága 
és célja. A céljának elérésére tanulmányi 
rendje és et ikája bizonyos határok között mo-
zog. Azon tanuló, aki az adott határok között 
dolgozni nem képes, nem maradhat az iskolá-
nál. Az ilyen tanulót az iskolánál megtartani 
igazságtalanság tanulótársaival és az iskolá-
val, tisztességtelenség a szülővel és elsősorban 
a tanulóval szemben. 
Education (Boston), 
1941. január hó. 

Az igaznak nem kell mindig megtestesítve 
lennie, elég, ha szellemileg előttünk lebeg. 
(Goethe.) 

* 

Aki semmitől sem fél. hatalmasabb, mint 
akitől mindenki fél. (Schiller.) 
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T U D O M Á N Y , IROD A L O M , M Ű V É S Z E T 

Kulin György: A távcső világa. A magyar-
nyelvű népszerű csillagászati irodalom egy 
olyan művel gazdagodott, amelyet a számos 
eredeti és idegenből fordított csillagászati 
könyvek mellett is régóta nélkülöz a tudomány 
iránt érdeklődők tábora. 

A csillagos égbolt puszta szemlélete is sok 
hasznos ismeret forrása. A földi világunktól 
oly annyira eltérő külső világot, a Mindenség 
roppant arányait , méreteit csak úgy tudjuk 
értelmileg megközelíteni, ha megtanulunk a 
Mindenség viszonylataiban gondolkozni. Csak 
a Mindenség helyes szemlélete tesz képessé 
bennünket arra, hogy földi világunkban is 
kellő távlatból tudjuk szemlélni a dolgokat. 
A távcsövön át egy egészen ú j világ tárul 
elénk. A távcsövek szerepének, szerkezetének 
részletes ismertetése a könyvnek egyik fő fe-
jezete. Teljes részletességgel útmutatást ka-
punk, hogyan lehet házilag, jelentéktelen 
anyagi áldozat árán komoly teljesítőképességű 
távcsövet készíteni. Az útmutatás szerint bár-
ki, aki kis kézügyességgel és türelemmel neki-
kezd. elkészítheti a maga távcsövét, amelyen 
át többszázszoros nagyítással ragyogó képet 
kap a holdról, Napról. bolya-ókról s szemlélheti 
vele a Tejút milliárdnyi csillagát, ködfoltjait 
és csillaghalmazait. A Nap és a Hold. vala-
mint a bolygórendszer, meteorok, üstökösök, 
állatövi fény, sarki fény, fogyatkozások, vál-
tozócsillagok, nóvák, szupernóvák, kettőscsil-
lagok, csillaghalmazok, galaktikai ködök és 
extragalaktikát leírásán kívül megkapjuk 
mindazokat a munkaterületeket, amelyeken a 
műkedvelő csillagászok is tudományos értékű 
megfigyeléseket végezhetnek. A megfigyelési 
módok ismertetése abban a keretben mozog, 
amely nem kíván magasabb elméleti alapisme-
reteket. vagy olyan eszközt, amely ne volna • 
előállítható. 

Manapság annyira elterjedt asztrológia 
(csillagjóslás) részletes ismertetése és bírálata 
mintegy fiiggelékképen csatlakozik a gazdag-
tartalmú könyvhöz, 

A kétkötetes mű 23 csillagászati táblázatot, 
153 szövegképet és 65 táblát, csillag- és hold-
térképet is tartalmaz. 

Megjelent a Természettudományi Társulat 
kiadásában, a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda előállításában. A két kötet ára kötve 
20 pengő. 

Sztrókay Kálmán: Még száz kísérlet. A könyv-
napra megjelent „Száz kísérlet" című könyvet 
oly szívesen fogadta az ifjúság, hogy a szerző, 
íme, elkészítette folytatását is. Ez a „Még száz 
kísérlet" megint rígy értendő, mint az első 
száz: nem pontosan megszámozott száz kísér-
let van benne, hanem ahányat csak akarunk, 
ezer is, még több is, attól függ, milyen lele-
ményesek vagyunk. Ez a kötet már a haladók-

nak szól, magasiskolája a kísérletezésnek, s 
felteszi a „Száz kísérlet" beható ismeretét. 
Akinek az a vágya, hogy elektrotechnikus le-
gyen, annak számára megbecsülhetetlen segít-
ség lesz, ha lelkiismeretesen átdolgozza ezt a 
könyvet. A tudomány és technika egész más 
nyelven beszél, mint a közönséges ember 
s előbb nagyon jól meg kell tanulni ezt a nyel-
vet, annyira, hogy magunk is tudjunk gondol-
kodni benne. Minden tudásnál nagy különbség 
van abban, hogy saját tapasztalatainkból szűr 
tiik-e le, vagy csak megtanultuk, amit má-
sok megállapítottak. Mondani sem kell, hogy 
mennyivel többet ér az a tudás, amelyet saját 
tapasztalatainkból szerzünk. Különösen így 
van ez az elektromosság tanával. Ez a könyv 
megismertet a volt, ampere és ohm fogalmá-
val és mérésével, az indukciós kísérletekkel, a 
váltakozó árammal, a tükrös és tangens gal-
vanométerrel, a szikrainduktorral, a villamos 
órával és ingával és végül az igazi motorral. 

Ez a könyv bizonyára még népszerűbb lesz, 
mint az első s nagyban hozzájárul az ifjúság-
nak az elektrotechnika iránti érdeklődésnek 
felkeltéséhez és ismereteinek gyarapításához. 

Megjelent a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadásában a Könyvbarátok I f júsági 
Könyvei sorozatában. Say Kornél közreműkö-
désével és rajzaival. Ára fél vászon kötésben 
5 80 pengő. 

Z. Tábori Piroska: Üzent az orgonás. 
Tábori Piroska a leányifjúságnak kedvelt 

írónője. Ez a szép kiállítású kötet fiatal leá-
nyoknak szóló három bájos, üde és finom re-
gényt tartalmaz. Szívbe kéredzkedő, meleg tör-
ténetek ezek. Minden regényben mély pedagó-
gia fénylik. Ügyszólván minden sor, minden 
szó nevel. Az írónő, aki már annyi ifjúsági 
könyvet írt, nagyon jól tudja, hogy az ifjú-
sági művekben még az irodalmi elveknél is 
fontosabb és előbbrevaló a nevelési szempont: 
a befolyásolható, minden jóra fogékony, de 
sajnos, a rossznak is könnyen engedő gyer 
meki lelket irányítani, a fény felé tárni. 

A leányalakokból ráismerünk a mai leány 
típusra, a dolgozóra, a mély szociális érzékűre, 
a komolyra és mégis sohsem csüggedő, bátor, 
vígkedélyűre. A leányok, akik elolvassák ezt 
a három friss, fiatalos lendületű regényt, ma 
gukra ismerhetnek a regényalakokból. 

A három regény közül legszebb „A IV. b. 
gyermeke"'. A /fiatal leány szunnyadó és ébre 
dező anyai ösztönét példázza a regény. A tör 
ténet csupa élet és csupa szív s úgy gondolom, 
az írónőnek is ez a regény áll legközelebb a 
szívéhez. 

Ha a kritikus valamit helytelennek tarthat, 
csak az az egy, hogy a regényhősök között itt 
ott ilyen leánynevek is előfordulnak: Lulu, 
Maki. Ezeknél szebb, zengőbb, magyarosabb 
leány-beceneveket is meríthetünk a magyar 
nyelv gazdag, csillogó szótárából. 

A könyvet Róna Emy szép rajzai teszik 
még szebbé. Ö. I. 
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Berbert Tichi: Alaszka. 
Alaszkáról, „Észak paradicsomáéról szól ez 

a könyv. Megismerünk belőle egy földterüle-
tet, ahol emberek élnek, méghozzá megelége-
dett, boldog emberek. Mi, mérsékeltövi embe-
rek jegesnek, fagyosnak, elviselhetetlenül 
zordnak gondoljuk ezt az óriási félszigetet s 
csak amikor olvassuk a könyvet, gyúl fel ben-
nünk a csodálkozás, mert hisz Alaszkában 
a nyári hónapok alatt , amikor húsz órán ke-
resztül zuhog az áldott fény a zsíros, fekete 
földre, 50° meleget mutat a hőmérő s moszkitó-
háló nélkül nem tanácsos kirándulásokat tenni. 
Ebben a szinte trópusi melegben a felfakadó, 
buja és különös növényzet szinte három-négy 
hét alatt termést hoz és beérleli a gyümölcsét. 
A tél, természetesen, zord és viharos Alaszká-
ban, de a télnek megvan a maga tündéri, kris-
tályos, tiszta szépsége s az alaszkai ember nem 
vágyik el erről a fénylő és vonzó tájról se-
merre se. 

A könyv elénk t á r j a Alaszka múlt ját , a gaz-
dag, történelmi multat s a könyv jelenét, az 
izzo és forró mai eletet. Indiánokkal, eszkimók-
kal, prémvadaszokkal, kincskeresőkkel, hősök-
kel és kalandorokkal ismerkedünk meg. 
Alaszka a nagy vegletek, a nagy ellentétek 
hazaja, éhinseg és bőség, trópusi és sarki idő-
járás váltakozik itt. Elmondja a könyv, hogy 
micsoda versengés folyt az államok között 
ezért a gyönyörű „fehér országért" s elénk 
rajzolódik nagy és éles körvonalakban Alaszka 
eljövendő szerepe is. S mindez érdekesebb és 
izgalmasabb olvasmány, mint a leggyorsabb-
iramú regény. Olyan ember festi le nekünk ezt 
a szép északi hazat, aki nemcsak ismeri, ha-
nem szereti is ezt a fenséges, gazdag földterü-
letet. Aki a komoly, magvas irodalmat szereti, 
annak igaz gjönyoiüsege telhetik a könyvben. 

Konkoly Kálmán, aki ezt a hatalmas, gyö-
nyörű munkát magyarra fordította, nemes, 
művészi teljesítményt végzett. A könyvet szép 
felvételek díszítik. 

Relkovics Néda: Boldog Margit szigete. 
Megjelent a Szent István-Társulat kiadásában. 
Györgyfi György rajzaival. 

Árpádházi Boldog Margit születésének 700. 
évfordulóján a szentéletű királyleány emléké-
nek hódol az író, amikor a róla elnevezett szi-
getnek, fővárosunk legfőbb ékességének törté-
nelmét eleveníti meg változatos képekben. 
A római legionáriusok katonai világától 
kezdve tanúi vagyunk a szigeten Boldog Mar-
git kegyes cselekedeteinek, a halála után tör-
tént csodáknak. Majd a török dúlás szomorú 
képe tárul elénk, a dömés apácák menekülése, 
a szigetnek kegyhellyó változása, sok megható, 
érdekes jelenet a mai napig, amikor Budapest 
lakosságának üdülőhelye a madárdalos, virág-
illatos, rózsa-berkes Margit-sziget. 

Relkovics Néda, az író-pedagógus, művét 
elsősorban az i f júságnak szánta. Éppen ezért 
szórakoztatva oktat, amikor írói ihletéssel élő 
valósággá alakí t ja a történelmet, életet lehel 
az adatokba. De játszva nevel is ugyanakkor 

Boldog Margit áldozatos, nemes tettekben gaz 
dag életével, az örök női eszménykép rajzával. 
Fontos nemzeti hivatást is teljesít, amikor 
történelmi multunk művészi feltárásával, sok 
sok láthatat lan lelki szállal fűzi i f júságunkat 
a honi földhöz, kifejlesztve benne a közös em 
lékekben és hagyományokban gyökerező nem 
zeti öntudatot. 

A művészi képekkel díszített, kedves, vonzó, 
eleven stílusú munka kiválóan alkalmas kará 
csonyi, újévi ajándékul, valamint jutalom 
könyvül is melegen ajánlható. 

Gárdonyi József: A mesélő toll. Megjelent 
a Dunte-ceg kiaaasaban. 

A „Meselő toll'" Fosa Lajosnak, az igaz ma 
gyar szenemből fakadt gyermeKköitészet feje 
deiniéneü tolta. Az o eleteneii, írói paiyaiyának 
ra jza ez a mu, ele a hat ter szeles testesével 
egy egész irodalmi kornak és körnek működé 
set is ismerteti a szerző: Gáidouyi József. 
Amikor íróink egy tabora mar a nemzetközi 
seg szellemenek liodolt, a nagytekintélyű Jt"ósa 
asztal, a Pósa Lajos varázsos egyenisege köré 
csoportosuló magyar írók köre — amely tag 
jai közé nem kisebb egyéniségeket is sorolt, 
mint Gárdonyi Géza és üerczeg erenc — a 
magyar szellemű irodalmat és dalt művelte. 

Gárdonyi József az irodalmi korrajz hiva 
tott, mesteri tollú müvelője. Habar tömérdek 
hiteles adatot örökít meg művében, a század 
forduló és szazadunk eleje irodalmi és politikai 
életéből is, közlése a könnyedén folyó elbeszé 
lés, eleven párbeszéd, szellGmes csevegés for 
májában történik. 1'ilmszerü gyorsasággal le 
pergő képekben rajzol meg alakokat, vetít 
elenk eseményeket, elevenít meg jellemeket. 
Igaz írói ihletésből fakadó sorain hol a meg 
indultság könnye rezeg, hol a kiáradó jókedv, 
a pezsgő tféía, a sziporkázó szellemesség nap 
fénye tündöklik. Az író mindvégig érzéseivel 
is kíséri az esemenyek tolmácsolását; ezen a 

•téren is édesapjának, Gárdonyi Gézának, a me 
legérzésű, csupaszív írónak méltó örököse. 

A mi mai aknákat vető, gépfegyverek ro 
pogásától és bombák robbanásatói hangos vi 
lágunkban pedig igazi felüdülést jelent elan 
dalognunk letűnt idők arany békevilágán, 
amelyek hátterében Ferenc József királyunk 
tiszteletet parancsoló a lakja magasodik elő s 
amelyeknek édesbús-szerelmes, Pósa Lajos 
szerzette dalait Dankó Pista nótaszerző vonója 
muzsikálja a szívünkbe. 

Tompa Mihály: Virágregék. Tompa Mihály 
legszebb virágregéinek színes, képes kiadása 
az Athenaeum kiadóvállalat áldozatos törek 
vését dicséri, hogy művészi köntösben hozza 
közel kicsinyeink lelkéhez remekíróinkat. 

Magyarkút i Béla eleveníti meg az ibolya, a 
vadrózsa, a méesvirág, a szarkaláb, a mohok, 
a bajnokfü, az aranka, a fehér liliom, a rep 
kény, a télizöld, a nefelejcs, a vízililiom és a 
virágok tündére lelkét a gyermekképzelet szá-
mára játékos, kedves, magyaros rajzokban. 
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A nemes, értékes szöveg méltó illusztrációt 
kapott s e kötet kedves ajándékkönyve lesz a 
kicsinyeknek és az álmodozó lelkű f iatal leá-
nyoknak. 

Kilián Zoltán: Sokattudó könyv. (Athe 
naeum-kiadás.) Lányok, fiuk egylormán örül-
nek majd ennek a könyvnek. 

A rádió gyermekdélutánjainak népszerű 
Zoltán bácsija sok-sokezer gyermeket szóra-
koztat a mikrofon előtt. Ki ne szerette volna 
ezeket az érdekes beszélgetéseket leírni és 
ú j r a meg újra hallani. 

Most itt van egybeválogatva a sok újszerű 
tudnivaló: az ejtőernyős gyermekek iskolája, 
a vitorlázó repülés, idegen gyermekek érdekes 
játékai és szórakozásai, a harcikocsik törté-
nete, igazi mese egy hernyóról, amely szobrot 
kapott, a termeszek világa, sport, játék, „gé-
pek meg gyerekek", „kis természettudósok", 
bélyeggyűjtő gyerekek, bélyegutazás a világ 
körül és még sok minden. 

Turi Polgár István rajzai nagyban segíte-
nek abban, hogy a kisebb olvasók is világosan 
megérthessék a modern technika legnagyobb 
csodáit. Mai könyv a mai gyermekeknek! 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Kurt Gauger: Begriff und Gestaltung des 
Unterrichtsfiíms. (Az oktatófilm fogalma és 
fejlődése.) 2. kiad. Stuttgart—Berlin, 1940. 116 1. 

K. Gauger egyetemi tanárnak szerkesztésé-
ben a fönti címmel egy év alat t második ki-
adásban jelent meg a filmre Vonatkozó jeles 
értekezéseknek egy kis gyűjteménye, mely a 
jelzett tárgykörből 10 tanulmányt tartalmaz a 
szerkesztőnek és társainak, Zschintsch Werner, 
a német közoktatásügyi minisztérium Buda-
pesten is jól ismert ál lamtitkárának, Zierold 
Kur t miniszteri tanácsosnak, Caselenau Krisz-
tián egyetemi tanárnak, Schwind Fridolin, 
Mohaupt Vilmos, Patsch Ervin és Zielke Jobst 
tanároknak tollából. A dolgozatok tárgyainak 
középponti gondolata általában a technika és 
a nevelés ügyének kapcsolata, részleteit pedig 
a filmnek, mint nevelőeszköznek lényege, lehe-
tőségei, jelentősége, fejlődése, pedagógiai sze-
repének kri t ikája, feladatai, alkalmazása kü-
lönféle iskolatípusokban, sőt a főiskolai okta-
tásban is. Rendkívül sok gyakorlati megjegy-
zés és ú tmutatás teszi pedagógiai szempontból 
értékessé e gyűjteményt, melyből a magyar 
oktatófilm ügyeit intéző körök is sok becses 
tanulságot vonhatnak le hivatásuk teljesítésé-
nek szolgálatában. 

Ha igazán és teljes szívedből mondhatod: 
„Uram, Istenem! Vezess, ahová akarsz", csak 
akkor szabadulsz meg minden szolgaságtól és 
leszel igazán szabaddá. (Epiktetosz.) 

K Ü L F Ö L D I , S Z E M L E 
• 

Iparoktatók érettségi nélkül. 
Hamburgban, hogy kiváló gyakorlati em-

bereknek megadassák a lehetőség iparokta-
tókká lenni, érettségit nem tetteknek is meg 
engedik a továbbtanulást. A kiképzés ezidő 
szerint négy féléven át tart, az oktatás egész 
napos, színhelye a hanzai tanítóképző főiskola. 
Csekély kivétellel mindenféle szakirányú je-
lentkezők, férfiak és nők egyaránt fölvétetnek. 
Előfeltétel, hogy birtokukban legyen az iparos-
segédi bizonyítványuk, szükséges az igazolása 
annak, hogy elvégezték a magasabb szakisko 
lát és ehhez csatlakozva 2—3 éven át műveze-
tői gyakorlatot folytattak. Fölveszik továbbá 
azokat is, akik iparágukban mesteri vizsgála-
tot tettek és kétévi művezetői gyakorlatuk 
van s akik lehetőleg már résztvettek iparos-
tanoncok gyakorlati kiképzésében. A jelentke-
zőknek nem szabad c3 évesnél idősebbeknek 
lenniök és fölvételi vizsgálatot kell tenniök. 
Ezek a vizsgálatok rendesen szeptember elején 
vannak. 
(Hamburger Fremdenblatt.) 

Közigazgatási és gazdasági hivatásraképzö 
iskolák. 

A német hivatásraképző- és szakiskolák ál 
lást foglaltak a német birodalmi nevelésügyi 
miniszter terve mellett, mely háromévfolyamú 
hivatásraképző közigazgatási és gazdasági is-
kolákat kíván szervezni. Ez az iskolafaj elvi-
leg a Hauptschulera épül és két évfolyamú ki-
képzésben, fiú- és leányosztályokban, általános-
ságban és különlegesen képező kereskedelmi 
tanszakokban akar ja biztosítani az utánpótlást 
a gazdasági foglalkozások minden ágában. 
A harmadik évfolyam pedig csak férfiak szá-
mára a magasabbrendű közigazgatási szolgá-
lat előkészítő iskolájául fog szolgálni. Az ú j 
hivatásraképző iskola lép majd az eddigi kö-
zépfokú iskola (Mittelschule) 5. és 6. osztálya 
helyébe. 
(Der Deutsche Erzieher. 1341. 8.) 

— 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagóaiai szeminárium Rozsnyón. Móricz István Gö-
mör és Kishont vármegye kir. tanfelügyelője december 
18-án nyitotta .meg az évenkint ősszel és tavasszal tar-
tandó egv-egvnapos tanítói önképzést. A kir. tanfelügyelő 
iid özlő beszédében köszöntötte a megjelent egvházi méltó-
ságokat, azok képviselőit, a város összes hivatalainak, 
egyesületeinek, középiskoláinak majdnem teljes számban 
megjelent vezetőit) hivatalnokait és tanárait. Valamint az 
önképzésben nagy örömmel részesülni óhajtó hetven taní-
tót. A kir. tanfelügyelő nagy tetszéssel fogadott beszéde 
után a rozsnyói egyházmegye nevében dr. Pobozsny Ró-
bert. egyházmegyei főtanfelügyelő üdvözölte az elnöklő kir 
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tanfelügyelőt, a tankerületi kir. főigazgatóság jelenlévő 
képviselőjét, a megjelent vendégeket és a tanítóságot. Egy-
ben átadta a pedagógiai szemináfium résztvevőinek a püs-
pök úr szeretetteljes üdvözletét. A tankerületi főigazgató-
ság képviselője, dr. Bognár Sándor köszöntötte a tanító-
ságot. Utána Ciglédi István ev. tanító magas színvonalon 
álló értekezésének felolvasása következett. Ceglédi az 
1940 : XX. t.-c. alapján kiadott „Tanterv és Űtmutatás"-t 
ismertette. Az értekezés után igen sok értékes hozzászó-
lással szakszerűen és nagy hozzáértéssel megvitatták az 
előadottakat. Dr. Bíró József hasznos és értékes útbaiga-
zításokat adott a tanügyi közigazgatás nagy tömkelegé-
ből. Labancz Andor róm. kat. tanító igen ügyesen s oda-
adással ismertette az 1940 : XX. t.-c. és ennek végrehaj-
tása tárgyában kiadott 26.000/941. sz. Utasítást. Móricz 
István kir. tanfelügyelő pontos és kimerítő útbaigazításo-
kat, ismertetéseket adott. 

Tanítói szeminárium Halásziban. November 29 én dr. 
Héfjy Ernő kir. tanfelügyelő elnöklete mellett pedagógiai 
ezeminárium vo'.t Halásziban, melyen a felső Szigetköz 
tanítósága vett részt. A szeminárium első pontja volt az 
újonnan megjelent Tanterv és Útmutatás ismertetése. Ezt 
a feladatot nagy körültekintéssel oldotta meg Kiss Fe-
rencné halászi tanítónő. Az értekezés után a gyűlésen 
résztvevő tanítóság adta elő az új Tantervvel kapcsolatos 
kérdéseit, melyekre a kir. tanfelügyelő válaszolt részletes 
és szakszerű fel, ilágosítással. Utána ugyancsak Kiss Fe-
rencné tar tot t mintatanítást a VII. leán.vosztályban a cse-
csemőápolásról. A minden tekintetben mintaszerű tanítás-
nak derűs színfoltja volt az eleven kisbaba megjelenése, 
öröm volt nézni a csinos, virágos egyenruhába öltözött 
teánysereget, az e'jövendő évek kis asszonypalántáit, amint 
komoly képpel sürögtek forogtak a kisbaba körül, tanító-
nénijük vezetése mellett készülve szent hivatásukra; bizo-
nyítva ezzel is, hogy a ma isko'ája csakugyan az élet is-
kolája. Végezetül Timaíjy Endre körzeti iskolafelügyelő 
ismertette az új beiskolázási törvényt. 

Pedagógiai szeminárium Szentesen. Szentes in. város 
és környékének tanítósága 1941. évi decemW hó 20 án 
tartotta őszi szemináriumi értekezését. Az értekezleten 
megjelent Eördögh Béla tanügyi tanácsos, ki a tankerü-
leti főigazgatót képviselte. Dr. Maros János tanácsos, 
plébános, Lajos György m. kir. főhadnagy, Szentes m. 
város katonai parancsnoka tisztikarával és a város vezető-
sége. Az értekezlet a Hiszekegy o'mondásával kezdődött, 
majd dr. Nagy Sándor kir. tanfelügyelő megnyitójában 
rámutatott az 1940. évi XX. t. c.-re és a most életbe-
léptetett Tanterv és Utasítások keletkezésére. Utána fel-
kérte Lajos György főhadnagyot előadásának megtartá-
sára, ki gondosan felépített értekezésében a leventeképzés 
minden vonatkozását s a munkában résztvevő tanítók fel-
adatát ismertette. Utána Csernay Mátyás körzeti iskola-
felügyelő tar tot ta meg előadását az 1940 : XX. t.-c. és 
a 26.000/1941. VKM. sz. rende'ettel kadott Végrehajtási 
Utasításról. Utána Zányi József körzeti iskolafelügyelő a 
Tanterv és Útmutatások I.—II. kötetét, Wickl Frigyes 
körzeti iskola!elügyelő a Tanterv és Útmutatások mód-
szeres és nevelői részéről, Hajdú Ignác körzeti iskolafel-
ügyelő pedig a Tanterv és Útmutatások tantervi anyagá-
nak IV—V. kötetét ismertette, különös tekintettel a ter-
mészeti gazdasági és egészségi ismeretek gyakorlati szem-
léletgyüjtésére. Az előadásokhoz több figyelemreméltó 
hozzászólás hangzott el. 

Pedagógiai szemináriumi értekezlet Losoncon. A lo-
sonci és a fü'eki iskolakörzetek 1941. december 16 án tar-
tották az 1941/42. tanévi őszi pedagógiai szemináriumi 
értekezletüket a losonci róm. kat. elemi népiskolában, me-
lyet hányi József kir. tanfelügyelő nyitott meg a Hiszek-
egy elhangzása ulán. A tanítóság körében elsőízben meg-
jelenő kir. tanfelügyelőt Krista György körz. isko'afel-
ügyelő üdvöztlte. A kir. tanfelügyelő megnyitó beszédé-
ben hangoztatta, hogy hazajött, a szívét hozta a palóc-

földre és ezért cserébe ő is szerető szíveket kér. Majd rá-
mutatott az életbelépett Tanterv és Útmutatások sok 
értékes gondolatára. Utána Kalmár Tibor füleki áll. ta-
nító a mezőgazdasági jelegű nyolcosztályos népiskola tan-
tervét ismertette, különös tekintettel az egytanítós isko-
lára. Utána az ipari jellegű nyolcosztályos népiskola tan-
terv ét ismertette Kotulyák Géza losonci áll. tanító. A két 
értekezés után felvetődött kérdésekre hányi József kir 
tanfelügyelő szakszerű útbaigazításokat adott. A gyakorló-
évesekre vonatkozó tantervi útmutatások, akadályok, meg-
oldási lehetőségek stb.-ről igen tartalmas előadást tartott 
Bikki Béla füloki áll. tanító. Az előadást tartalmas meg-
beszélés követte, melyből a nevelési alkalmakat kihasználni 
akaró magyar tanítólelkiség tükröződött vissza. Ezután 
Fekíte Gyula körz. iskolaielügyelő a 26.000/1941. VKM. 
sz. rendeletet, annak nyomtatványait és azok helyes ki-
töltését ismertette. Majd Krista György körz. iskolafel-
ügyelő összefoglalta az elhangzottakat. 

Nyitra és Pozsony k. e. e. vm. tanítóságának pedagó-
giai szemináriumai. Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegyék 
kir. tanfelügyelője folyó évi november hó 18. és december 
5. között tar tot ta meg népoktatási kerületének őszi peda-
gógiai szemináriumait. Az egyes szemináriumokon egy-egy 
iskolafelügyelői körzet tanítósága vett részt teljes szám-
mal. Tizenkét szemináriumon tárgyalta a vármegye tanító-
sága az 1940 : XX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 
Népiskolai Utasítást és a Tanterv és Útmutatást. Az egyes 
pedagógiai szemináriumokat Szencen, Magyardiószegen, 
Hidaskürtön, Galántán, Alsószelin, Negyeden, Vágsellyén, 
Udvardon, Nagysurányban és Érsekújvárott tar tot ta . E két 
utóbbi helyen két-két szeminárium is volt. 

A szemináriumokat dr. Takács Gyula kir. tanfelügyelő 
vezette. Az érsekújvári, nagysurányi és vágsellyei szeminá-
riumon megjelent és értékes hozzászólásaival emelte a 
megbeszélések színvonalát dr. Serényi Antal tanügyi taná-
csos, a komáromi tankerületi kir. főigazgató helyettese is 
Rajtuk kívül megjelentek még egyes szemináriumokon a 
járási leventeparancsnokok és a körzeti leventeparancsno 
kok, valamint az iskolaszékek elnökei is. 

Valamennyi pedagógiai szemináriumon dr. Takács Gyula 
kir. Janfílügylő ismertette a Népiskolai Utasítást alapo* 
részletességgel. Minden egyes fontosabb részletnél igyeke-
zett gyakorlati példákon is megvilágítani a végrehajtás-
módját, hogy ezzel a végrehajtás során tapasztalható ne-
hézségeket kiküszöbölje. A résztvevők mindenütt nagy ér-
deklődéssel kísérték az értékes előadást. Számos hozzá-
szó'ás és kérdés hangzott el, melyekre a kir. tanfelügyelő 
megnyugtató válaszokat adott. 

A Tanterv és Útmutatást az egyes körzeti iskolafel-
ügyelők ismertették saját körzeteikben, és pedig Khin Ist-
ván Szencen, Heringes Lajos Magyardiószegen, Boros Béla 
Hidaskürtön, Mikuss Elek Galántán, Osvald Lajos Alsó-
szelin, hány Ferenc Negyeden, Munka Jenő Vágsellyén, 
Massányi Kornél Érsekújvárott, Staudt Ferenc Nagy-
surányban és Érsekújvárott, Markocics Károly Nagy 
surányban, Dinnyés Károly Udvardon. 

A VII—VIII. osztályosok és a gyakorlóévesek mező-
gazdasági, illetve ipari irányú gazdasági oktatásáról pedig 
nyári továbbképző tanfolyamokon résztvett egyes tanítók 
tartottak előadásokat, így Silló Bálint hegvsuri állami, 
Kncif József hidaskürti róm. kat., Kupka Gyula nemes-
kajali róm. kat., Tóth Pál nádszegi róm. kat., Szádovszkp 
Kornélia peredi róm. kat., Lukács Erzsébet vágsellve het-
ménypusztai állami, Andrássy László tótmegyeri róm. kat., 
Száraz Katalin nyitranagykéri róm. kat., Kisfaludy György 
érsekújvári róm. kat., Nany Ernő csuz mihálymajori állami 
és Korács Pál érsekújvári róm. kat. tanító. 

Az előadásokat mindenütt élénk eszmecsere követte je-
léül annak, hogy a szemináriumokon elhangzottak mély 
nyomokat hagytak a megjelentek lelkében s így remélhető, 
hogy ezek eredménye hamarosan mutatkozni fog a nép-
iskolák munkájában. 
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Pedagógiai szemináriumok Abaújban. Abaúj-Torna vár-
megye és Kassa szab. kir. város tanítósága december 2-tól 
12 ig t a r t o t t a őszi pedagógiai szemináriumát. Valamennyit 
dr. Kiéri János, a vármegye újonnan kinevezett kir. tan-
felügyelője vezette. Elnöki megnyitójában rövid munka-
programmot adot t . Irányelvül a munkát és a gyermeksze-
retetet hangoztat ta . Kérte a tanítóságot, hogy kötelessé-
gét mindenkor — de különösen a mai súlyos időkben — 
a legnagyobb odaadással teljesítse. Legyen mindenkinek 
mindenkor legfőbb ellenőre sa já t lelkiismerete. A tanker. 
kir. főigazg itóságot a szemináriumokon dr. Tomcsányi 
Boldizsár tanügyi tanácsos képviselte. Buzdítot ta a taní tó-
ságot, hogy mélyüljön el az új Tanterv tanulmányozásá-
ban. Telítse lelkét állandóan, hogy tudjon adni nemcsak a 
fejlődésben levő gyermeki lelkeknek, hanem a nemzet fel-
nőt t tagjainak is. 

Valamennyi szemináriumon az új Tantervet röviden 
ismertette egy-egy előadó. Az ismertetésnél különösen ki-
amelte a természeti gazdasági és egészségi ismeretek tárgy-
körét, mert ebből a tárgyból volt mindenütt bemutató ta-
nítás. A vezetők ennek a tantárgynak megbeszélését t a r t o t -
ták elsősorban szükségesnek, mert e tárgykörben hozott 
legtöbb ú j í t ás t a Tanterv. Ugyancsak egy egy előadás ke-
retében került megbeszélésre a 26.000-es rendelettel kiadott 
Utasítás is. 

A legtöbb szemináriumon résztvett Komorovicz Béla 
vármegyei népművelési t i tkár is és az iskolánkívüli mun-
kára buzdítot ta a tanítóságot. 

December 2-án Abaújszántón kezdődött a szeminá-
riumi sorozat. A Tantervet Gaál Hona abaújszántói áll. 
tanítónő ismertette. Gyakorlati tan í tás t Oviczay László 
abaújszántói áll. taní tó mu ta to t t be. A 26.000 es Utasí-
tást Fazekas János abaújszántói iskolafelügyelő ismer-
tette. 

December 3-án Göncön kedves és megható jelenettel 
kezdődött a szeminárium. A. kir. tanfelügyelő i t t találko-
zott Laczkó Ferenc hidasnémeti róm. kat . igazgató taní-
tóval, aki annakidején az I. osztálytól kezdve az elemi is-
meretekre tan í to t ta . Az öröm könnye bor í to t ta el mind-
kettőjük szemét, amint a tanítvány taní tó bácsiját hála-
csókkal köszöntötte. A Tantervet Fiedler István abaújvári 
iskolafelügyelő, az Utas í t á s t Palágyi Béla pányoki ref. 
tanító ismertette. A gyakorlati t an í t ás t Baghaméry Béla 
gönci ref. tanító m u t a t t a be. 

December 4 én Kassán a környék három körzetének 
tanítósága gyűlt össze szemináriumra. I t t a kir. tanfel-
ügyelő elnöki megnyitójában külön is foglalkozott a kor-
nánv kisebbségpolitikai irányelvével. Tekintettel arra, hogy 
a körzetekben van a legtöbb kisebbségi iskola. A Tanter-
vet Boross Miklós nagvidai áll. ig.-tanító, az Utas í t á s t 
Kirszt Gábor csontosfalvi róm. kat. taní tó ismertette. 
Gyakorlati t an í tás t Dudrik Jenő balogdi róm. kat. taní tó 
muta to t t be. 

December 5 én Szikszón az aszalói és csereháti körzet 
tanítói vettek részt a szemináriumon. A Tantervet Rémán 
János aszalói iskolafelügyelő, az Utas í t á s t Kruj József 
felsővadászi iskolafelügyelő ismertette. Gyakorlat i taní-
tás t muta to t t be Vúczy Dezső szikszói ref. tanító. 

'December 9 én Szepsibon a Tantervet Szepesi Gyula 
szepsi iskolafelügyelő, az Utas í tás t Kerévyi Sándor szepsi 
áll. taní tó ismertette. Gyakorlati t an í tás t m u t a t o t t be 
Tóth Kálmán szepsi áll. tanító. 

December 10 én Tornán gyűlt össze a körzet tanító-
sága szemináriumra. A tanterv-ismertetést Ko ács József 
tornai áll. taní tó végezte, az Utas í tás t Nagy Mihály tor-
nai iskolafelügyelő taglal ta . Szkladányi Endre tornagörgői 
róm. kat. tanító m u t a t o t t bo gyakorlati taní tás t . 

December 11-én Bódvaszilason a körzet felügyelője vé-
gezte a Tanterv ismertetését, az Utas í tás t Mkó Géza 
bódvarákói róm. kat. taní tó ismertette. Gyakorlati taní-
tás t Kedzierszky Miksa bódvaszilasi róm. kat. ig.-tanító 
m a t a t o t t be. 

December 12 én Kassán a kassai tanítók részére volt 
szeminárium. A Tantervet Huszt Sándor, az Utasí tást Kő-
hegyi Imre áll. taní tó ismertette. Gyakorlati taní tás t 

na Ilona áll. tanítónő m u t a t o t t be. 

Valamennyi szemináriumon a hivata 'os bírálókon kívül 
a hozzászólók egész sora szerepelt. Igen alapos megbeszé-
lés t á rgyá t képezte az ú j Tanterv és különösen a termé-
szeti gazdasági és egészségi ismeretek tantárgya. A leg-
részletesebb hozzászólást mindenütt dr. Tomcsányi Boldi-
zsár tanügyi tanácsos végezte, aki nemcsak az abaúji sze-
mináriumokon, hanem a tankerület valamennyi szeminá-
riumán részt vett. 

Pedagógiai szemináriumok Szabolcsban. A folyó taa-
év első felében dr. Gallay Rezső tanügyi tanácsos, Sza-
bolcs vármegye kir. tan,e.ügyelője ha t pedagógiai szemi-
náriumot t a r t o t t : és pedig október 27-én Nyíregyházán. 
Ezen Fiedler János ev. taní tó a VIII . osztályban a hon-
védelemről tan í to t t , dr. Gallay Rezső kir. tanfelügyelő a 
V i l i . oszt. népiskola felállítására vonatkozó 26.000/41. 
V. K. M. számú rendeletet ismertette részletesen, Akáb 
István nyíregyházi róm. kat. tanító, körzeti iskolafel-
ügyelő pedig az Ü j Tantervről és Útmutatásokról t a r t o t t 
előadást. 

Október 30-án Kisvárdán volt taní tói szakértekezlat, 
amelyen szintén dr. Gallay Rezső kir. tanfelügyelő é* 
Akáb István körzeti iskolafelügyelő ismertették a VIII 
oszt. népiskolára vonatkozó rendeleteket, valamint az ú j 
Tantervet és Útmuta tásokat . Bokor Kálmán áll. taní tó 
a VIII . osztályban Széchenyi ós Kossuthról t a r t o t t minta-
taní tás t . 

November 7-én Nyírbátorban, a mezőgazdasági nép^ 
iskolában ta r to t ták meg a pedagógiai szemináriumot, 
amelyen dr. Gallay Rezső kir. tanfelügyelő és Gebri Mi-
hály körzeti iskolafelügyelő ismertették az ú j Tantervet ée 
Útmutatásokat , majd Kardos István körzeti iskolafel-
ügyelő emlékezett meg Nagy István nyírbogáti ref. taní-
tóról, aki az orosz harctéren szeptember 3 án, buzgó kö 
telességteljesítése közben hősi halál t halt. 

November 10-én Nyíradonyban gyűlt össze a járá» 
tanítósága szakértekezletre, amelyen dr. Gallay Rezső kir 
tanfelügyelő és Akáb István körzeti iskolafelügyelő a 
VIII. oszt. népiskolára és az ú j Tantervre vonatkozó is-
mertetése után Juhász István nyíradonyi róm. kat. kán-
tortaní tó a VIII. osztályban gróf Széchenyi Istvánról 
t a r t o t t minden tekintetben jólsikerült mintataní tást . 

November 24 én Nyírbaktán t a r to t t ák meg a pedagó-
giai szemináriumot. Ezen Adám József napkori állami 
igazgató tanító, körzeti iskolafelügyelő ismertette az ú j 
Taniervet és Útmuta tásoka t , dr. Gallay Rezső kir. tan-
felügyelő a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
26.000/41. sz. rendeletét ismertette nagy részletességgel. 
Jákiáry Kálmán népműv. t i tkár pedig az időszerű nép-
művelési teendőket v i lágí tot ta meg. 

December 2-án Balkányban j ö t t össze a körzet tanító-
sága pedagógiai szemináriumra, amelyen a kir. tan-
felügyelő ismertetése után Tóth Jenő nyíregyházi ref. 
igazgató tanító, körzeti iskolafelügyelő m u t a t t a be az ú j 
Tantervet és Útmuta tásokat élvezetes és tanulságos elő-
adás keretében. Bereznay Béla balkányi róm. kat. iga» 
gató taní tó földrajztaní tást m u t a t o t t be a VII. os* 
tályban. 

December 12-én Mándokon t a r t o t t a meg a kir. tan-
felügyelő a pedagógiai szemináriumot, amelynek előadói 
Mátyás István kisvárdai áll. tanító, körzeti • iskolafel-
ügyelő és Batta Izabella mándoki ref. taní tónő voltak. 
A szemináriumokon a tanítóság mindenütt csaknem telje* 
számban jelent meg és élvezettel hal lgat ta dr. Gallaj) 
Re^ső kir. tanfelügyelő ismertetését, valamint a körzeti 
isko'afelügyelők, Jákváry Kálmán népművelési t i tkár elő-
adásait és a minden esotben kiváló sikerrel bemuta to t t 
mintatanításokat. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagógia i Társaság. Az 1941. de-
eember 20-án dr. Prohászka Lajos egyetemi ta-
nár eli'öklésével tar tot t rendes felolvasó ülésnek 
első tárgya dr. Bassola Zoltán vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri osztálytanácsosnak, a Tár-
saság 1938-ban választott rendes tagjának szék-
foglaló felolvasása volt A neve'ő lelki független-
sége címmel. A függetlenség érzésének a társa-
dalmi és egyéni életben általában jelentkező s az 
egész mai életben érezhető nehézségeiből indulva 
ki. azt vizsgálta, mit értünk lelki függetlenségen 
általában, milyennek gondoljuk a nevelő, tanító, 
tanár sajátos lelki függetlenségét s miért tart-
juk ezt különösen fontosnak napjainkban? Elő-
ször a függetlenség helyes meghatározását ke-
reste, majd ennek változatait különféle terüle-
teken (egyén, nemzet, intézmények) s a lelki 
függetlenséget mint bizonyos egyensúly-állapo-
tot jellemezte a lelki szükségletek és kielégíté-
sük lehetősége között, mely egyensúly a lélek 
legalsó ösztönrétegének egyik tényezőjéből, a 
szabadságvágyból fejlődik ki. További fejtege-
téseiben a közönséges elnagyolt felosztást véve 
alapul, amely a lelki élet jelenségeit az értelem, 
az érzelem és az akarat körébe utal ja , az egyes 
területekre tartozó minden olyan lelki megnyil-
vánulásunkat vizsgálta, mely a lelki független-
ség meglétét föltételezi, illetőleg hiányaira utal. 
Az értelem s íkján a külvilágról szóló ismeretek 
szerzésében, a vélemények, ítéletek alkotásában 
önállóságra törekszik a lelkileg független ember. 
A lelki függetlenségnek tehát egyik legfonto-
sabb kelléke az önálló véleményalkotás képes-
sége. illetőleg az állandó törekvés erre. Viszont 
* lelki függetlenségnek érzelmi téren az értelem-
nek az érzelmek felett elért ura lma a föltétele. 
Ebből az következik, hogy a lélekben független-
ségre törekvő emberben semmisem oly erős, 
mint az akarat. A felolvasó mindezek után rá-
tért arra, mennyiben szükséges külön foglalkozni 
á nevelő — ér t jük r a j t a a hivatásos nevelőt: te-
hát tanítót, tanár t — lelki függetlenségének kér-
désével? Ennek kri tériumai a nevelőben a kiala-
kult világkép, a valódi személyiség s a lélek mé-
lyében gyökerező fokozottabb felelősségtudat. A 
lelki függetlenség legnagyobb veszélyeztetője 
minden téren, a nevelőnél még fokozottabban az 
esetleges anyagiasság és a törtetés. Hogy tehát 
a nevelő lelkileg valóban független legyen, első-
sorban megfelelő tudással kell rendelkeznie. A 
lelki függetlenség komoly föltétele a sokoldalú 
szellemi felkészültség és a szilárd erkölcsi ala-
pon nyugvó tiszta, világos ítélet. Ami az érzel-
meket illeti, amilyennek aka r j a látni növendé-
két a jó nevelő, olyannak kell neki magának is 
lennie, amilyen érzelmeket akar benne fölkelteni 
és táplálni, olyanokban kell neki is lobognia. 
Azért elmaradhatatlan föltétele a nemes érzel-
mek mélyítő és haj tó ereje és végül az akarat i 
jelenségek s íkján a helyesnek fölismert igazság 
megvalósítását szorgalmazó akarat i törekvés. A 
felolvasó befejezésül vázlatosan rámutatot t 

azokra a külső okokra, melyek véleménye szerint 
a nevelő lelki függetlenségét szabad kibontako-
zásában akadályozhatják: a túlterhelésre, az is 
kólával szemben nyilvánuló elégedetlenségre ét-
bizalmatlanságra s a magyar nevelői rendnek 
súlyos anyagi helyzetére. 

A székfoglaló elhangzása után az elnök meg 
köszönte az előadónak érdekes és értékes meg 
jegyzésekben gazdag, szépen összefoglalt fejte 
getéseit és meleg üdvözlő szavak kíséretében át 
nyú j to t ta ' az előadónak, ki székfoglalója meg 
tartásával eleget tett az alapszabályok követel 
ményeinek, a társasági rendes tagsági oklevelet 

A felolvasó ülés második tárgya dr- Kováts 
Gyula tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi 
tanárnak, a Társaság külső tagjának, mint ven 
dégnek felolvasása volt ezzel a címmel: Cicero 
új szerepe a magyarországi latin tanításbari 
Az előadó először Cicerónak a művelődés köz 
vetítésében való szerepét fejtegette. A humani 
tás fogalma római, de alapja görög. A hozzá 
való vonzódás a humanizmus. Ez legelőször 
Cicero művein át sugározva jelenik meg. — A/ 
1934-ben kiadott ú j magyar gimnáziumi tanterv 
Cicero beszédeit történeti kútfőszerűségük szem 
pontjából értékeli. A levelek olvastatásában is-
ez a főelv. A levelek egymástól való elszigetelt 
ségükkel, szövegeik homályosságával nem cse 
kély didaktikai nehézséget okoznak. Az ú j ta r 
terv a bölcseleti művek közül a De re pu 
blica (Sonpium Scipionis) s a De officiis olvas 
ta tását k ívánja mei . A Somnium Scipionis 
pythagorasi kozmológiával és platóni meta 
fizikai lélektanával, továbbá fenséges, ódon stí-
lusával a legnehezebb latin olvasmány gimná 
ziumunkban. De mint az antik világnézet leg 
szebb latinnyelvű kifejezését, mint a római ál 
lamgondolat apoteózisát tanításunkban joggal 
illeti meg a neki juttatott szerep. — A De offi 
ciis-t nemes római szelleme teszi kiválóan peda 
gógiai értékünkké. Cicero józan és határozott 
i rányú eklekticizmusával a görögség nemes és 
mély gondolatainak közvetítője volt. Komoly, 
tiszta, eszmékben gazdag, az erkölcsi élet leg 
magasabb céljaiért küzdő, művészi iratait mé3 
tán illeti meg az az előkelő hely. amelyet ú j 
tankerületünk juttat neki. 

Az előadás befejeztével az elnök meleg sza 
vakkal köszönte meg Kováts Gyula rendkívül 
világos és gondolatébresztő fejtegetéseit. 

A szépszámú közönség meleg érdeklődéssel 
és élénk' tetszéssel kísérte mindkét előadás me-
netét. Az elnök végül megköszönte a hallgató 
ság figyelmét és az iilést berekesztette. 

Az Eötvös-alap ülései. A Magyarországi Ta 
nítók Eötvös-alapja karácsony hetében tar 
tot ta meg 66. közgyűlését, melyet a választ-
mány ülése előzött meg. A közgyűlésen Mes 
terházy Jenő tanítóképzőintézeti igazgató, a 
száz év előtt született Péterfy Sándorról , a 
tanítók a tyjáról , az Eötvös-alap megteremtő-
jéről emlékbeszédet tar tot t . A lebilincselő élet 
és kor ra jznak beillő emlékbeszéd hatása alat t 
e lhatározta a közgyűlés P é t e r f y k iadat lan írá-
sainak megjelentetését, működési helyeinek 
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emléktáblával való megjelölését. Majd Háros 
Antal emlékezett meg elődjéről, a nagy tanító-
vezérről, Rákos Is tvánról . 

Lengyel Ferenc főt i tkár jelentése kapcsán 
a közgyűlés foglalkozott Rákos Is tván sírem-
lékének, a kolozsvári Tanítók Hunyad i Háza, 
az Állami Tanítói In te rná tusok Alapjából kér t 
segélyezések kérdésével, ö römmel vette tudo-
másul a közgjfűlés, hogy az Eötvös-alap az ál-
tala fenn ta r to t t in ternátusokban a tanítógyer-
mekek ellátási d í j á t nem emeli fel, hogy közel 
10 ezer pengőt fordí tot t t anu lmányi és egyéb 
segélyezésekre, ma jd készséggel hozzájárult 
50.000 pengő értékű Erdély i Nyereménykölcsön 
kötvény jegyzéséhez. 

Gundy Károly számtartó előterjesztette a 
házak és az egyesület zárószámadásait és költ-
ségvetéseit. Szarvas Ede a számvizsgálóbizott-
ság elnökének jelentése a lap ján a közgyűlés a 
számadásokat tudomásul vette s a költségveté-
seket elfogadta. A novembervégi zárlat sze-
rint az Eötvös-alap vagyona 475 ezer pengőt 
képvisel. 

Péterhidi József igazgató a Tanítók Ferenc 
József Háza főiskolai internátusról , Gundy 
Károly a P é t e r f y Sándor Leányotthonról, Sak-
rak Mihály igazgató a keszthelyi Rákos Ist-
ván Fiúot thon és Üdülőházról, Lengyel Ferenc 
főt i tkár a felsőcsatári üdülőházról tet t jelen-
tést. Az in ternátusokban 258 taní tógyermeket 
gondoz az Eötvös-alap. A felsőcsatári üdülő-
ház kibővítésének és felszerelése pótlásának a 
költségeit a közgyűlés megszavazta. 

A Családjólét i Osztály működéséről Csontai 
Győző számolt be. A tagok száma 2057. A biz-
tosított tőke összege 1,190.081 pengő. 41 halál-
esetben a kifizetet t segélyek összege 20.237 
pengő. 

Melegen ünnepelte a közgyűlés Kohányi 
Gyula ny. kir . tanfelügyelőt és Bendefy László 
ny. igazgatót, kiknek az elnök ez alkalommal 
adta á t a tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet, 
majd az Eötvös-alap érdekeinek hathatós elő-
mozdításáért nagy lelkesedéssel Kehrer Ká-
roly t anügyi főtanácsost tiszteletbeli elnökké. 
Szerecz Imre keszthelyi plébánost és Pusztai 
Károly főv. igazgatót tiszteletbeli taggá vá-
lasztotta. 

A Rákos István Emlékbizottság Berkényi 
Károly elnökletével ülést ta r to t t . Az elhang-
zott beszámolókból tudomásul vette, hogy ed-
dig 2500 pengő adomány érkezett. A bemuta-
tott tervezetek közül egyet kiválasztot t s kivi-
telezésével, a tervek készítőjét, Nomess Huber t 
főv. gyakorlóiskolai tanítót , szobrászművészt 
bízta meg. Mivel azonban az eddig befolyt ösz-
azeg nem fedezi a síremlék költségeit, az em-
lékbizottság fe lh ívja e helyen is a tanítóegye-
sületeket és a ka r tá r saka t , hogy adományaikat 
haladéktalanul ju t tassák el az Eötvös-alap 
6135 számú posta takarék befizetőlapján, az em-
lékbizottság számlájának javára . 

A Pécsegyházmegyei Tanítóegyesület szekszárdi espe-
reskerületi köre no\ember i.4 én becsen t a r t o t t a meg 1941 
évi közgyűlését. A gyűlésen liortáth káro ly esperes elnök 
megemlékezvén Széchenyi Istvánról, annak életéből és pél-
dájából ne\eiési eh eket á l l í to t t a taní tó munkatársak elé. 
melyek a mai magyar élet tar tamának mélyítésénél és cél 
kitűzéseibe!) megva.ósítandók. Fray Anna szekszárdi taní-
tónő szabadeluadásában nagy. szakai a tot tsággal ismer 
te t te az ú j nyolcosztályos népiskolai Tanterv és Utasítást 
Igen tanulságos és a célt minden tekintetben Jól szolgálé 
gyakorlati t an í tás t m u t a t o t t be Hisz Margit decsi taní-
tónő. Nagy elismerést \ á l to t t ki Rafjai Sándor saekszárd; 
taní tónak bácskai tapasztalatai alapján a visszatért 
Bácska iskolai viszonyairól t a r t o t t előadása. A jegyző-
ki nyvhitelesítés, pénztárosi jelentés és számvizsgálóbizott 
sági jelentés után sokirányú eszmecsere folyt, meiynek lel 
kes irányítója Malonyay Elemér szekszárdi bel.árosi igaz 
gató-tanító, világi e'.nök volt; a felázó.alások sorában fel-
jegyeztük Faragó János, Majnay József, Nemes Jánot. 
Gerse József, Piteriári Emil síb. ek nevét. A. gyűlés végéi 
egyhangúlag fogadták el Mujnay József szekszárdi újvárosi 
igazgató tanító olyértelmü indítvánvát, hogy az egyesület 
választmánya és az Egyházi Főhatóság járjon el illetékei-
helyen, hogy az á.lami és egyéb alkalmazottaknál érvény 
ben levő fizetési elolegkedvezmenyt a felekezeti tanítókra 
is kiterjesszék. Az egész gyűlés, melyen egész végig jelen 
volt a kir. tanfelügyelő úr képviseletében dr. Hamrck Béla. 
tanúságot t e t t arról, hogy ez a kör most ' is hathatósan 
szolgálja az egyetemes magyar tanügyi cé.kitjízést. 

A Községi Tanítók Országos Egyesülete 1941. decem 
ber 29-én vitéz Papp Gyula eln klete a la t t t a r t o t t a országos-
választmányi ülését. Vitéz Papp Gyula elnöki megnyit-é 
jában a taní tói egység és a tanítói munka kellő értékelé 
sének szükségességére hívja fel a figyelmet. Albert Lóránt 
főt i tkár az egyesület munkájáról számol be. Gábos Kál 
mán (Homoktanya) a tanyai tanító gyermekeinek nevel 
tetési nehézségeit és a megoldás lehetőségét ismerteti 
A választmány javaslatot fogad el, mely a tanyai taní-
tók gyermekeinek neveltetési problémájának megoldását 
kéri. Jávor Károly a kultúrszakosztály t i tkára ismerteti 
az egyesületnek az „Ismerd meg Budapestet'" c. akció első 
tanulmányi kirándulásának eredményét. Thuróczy Gyula 
pedig a községi tanítóság lakásviszonyainak megoldására 
ismerteti az 1940 : IV. t.-c.-et, amely a családi házhely 
akcióra vonatkozik. Dr. Hermesz József pénztárosi jelen 
tése után indítványokat fogadtak el, amely a községi és 
tanyai tanítóság helyzetének javítására irányulnak. 

Velics Lajos — államtitkár. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága a magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter elő 
terjesztésére Velics Lajcs miniszteri osztály 
főnöknek az államtitkári címet adományozta. 

Kinevezések a vallás- és közoktatásügyi minis* 
tóriumban. 

A Kormányzó Ür Őfőméltósága a magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter elő-
terjesztésére dr. Bernáth Géza és dr. Herte 
lendy Jenő miniszteri osztályfőnöki címmel és 
jelleggel felruházott miniszteri tanácsosokat, 
valamint dr. Balassa István Brúnó miniszteri 
osztályfőnöki címmel felruházott tankerületi 
királyi főigazgatót miniszteri osztályfőnökökké. 

•dr. Szukováthy Imre egészségügyi főtanácsos, 
a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola igaz 
irat óját, dr. Neubauer Konstantin főiskolai 

Á B M H I 
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uyilvános rendes tanár i címmel felruházott 
tanügyi főtanácsost, dr. Molnár Andor, dr. 
Huszka János, dr. Szőke Zoltán és dr. Símen 
László miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott miniszteri osztálytanácsosokat mi-
niszteri tanácsosokká, dr. Takács Menyhért, 
dr. Eudai Rezső, dr. Kubinszky Lajos, dr. Pal-
kovics Pál és dr. Moravek Endre miniszteri 
osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruhá-
zott miniszteri t i tkárokat miniszteri osztály-
tanácsosokká kinevezte, dr. Jeszenszky Sándor 
miniszteri tanácsosnak a miniszteri osztály-
főnöki címet és jelleget, dr. Kreitl Géza, Ottó 
László, dr. Say Géza és dr. Paikert Géza mi-
niszteri osztálytanácsosoknak a miniszteri ta-
nácsosi címet, dr. Salamon János, dr. Ignácz 
László, dr. Emődy István, dr. Dráskóczy Mi-
hály, dr. Vratarics György, dr. Farkas László 
és dr. Beöreöndy János miniszteri t i tkároknak 
a miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget, 
dr. Szentpétery Imre és dr. Révy Kornél mi-
niszteri segédtitkároknak a miniszteri t i tkár i 
eímet és jelleget adományozta. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Lahmann György tanügyi t i tkár t . Ju-
tassa E. Medárd, Kaszó Lajos, dr. Bcgyay 
Tamás, dr. Galla Sándor, dr. Simon Sándor és 
dr. Csipka László miniszteri segédti tkárt mi-
niszteri t i tkárrá , továbbá dr Szalatnyay Kál-
mán, dr. Balázs Béla, dr. Gyalog Dezső, dr. 
Pásztory Tibor, dr. Hollán Péter Pál, dr. Nagy-
diósi Géza, dr. Tarr Kálmán, dr. Tancs János 
dr. Karai László Sándor és dr. Morlin Zoltán 
tanügyi fogalmazót miniszteri segédti tkárrá ki-
Hevezte. 

H Í R E K 

Nemzetvédelmi Kereszttel k i tünte te t t taní-
tók. Galántha Géza szenttamási igazgató-taní-
tót a Kormányzó Úr Őfőméltósága a Nemzet-
védelmi Kereszttel tünte t te ki. Ugyancsak 
Nemzetvédelmi Keresztet kapot t Galántha Sán-
dor ka r t á r sunknak bányamérnökhal lgató fia. 

Kazinczy I s tván bénái igazgató-tanítót, Fe-
kete Gyula sa lgótar jáni igazgató-tanítót, kör-
zeti iskolafelügyelőt, Cserjési Sándor csanta-
véri és Páris Dezső szeged-alsókozponti áll. ta-
nítókat a Kormányzó Űr Őfőméltósága szintén 
Nemzetvédelmi Kereszttel tüntet te ki. 

Nyugalonibavonulás. Kipián ödönné, a Nép-
tanítók Lap já és Hivata los Közlöny 35 éven 
át volt expeditora és postai i rányí tó ja , 55 évi 
munkássága u tán nyugalomba vonult. Ebből 
az alkalomból a Kir . Magy. Egyetemi Nyomda 
személyzete megható ünnepélyt rendezett, mely 
alkalomból a szakszemélyzet részéről Vincze 
Nándor, a női munkások nevében pedig Weszely 
Gyuláné mél ta t ta a nyugalombavonul t érde-
meit. Kipián ödönné meghato t t szavakkal kö-
szönte meg az ünnepeltetést. 

Felolvasó-ülés. Az Országos Gárdonyi Tár-
saság folyó évi j anuá r 9 én tar to t ta a havi fel-
olvasóülését a FANSz székházának dísztermé-
ben Simon Lajos elnöklete alatt , ki megnyitó-
jában megemlékezett az Országos Gáidonyi-
Társaság húszéves jubileumi évfordulójáról . 
Bejelentette, hogy a Társaság az ősz folyamán 
díszes ünnepség keretében fogja megülni húsz 
éves jubileumát. Hontvári Szabó" Lajos, a Tár 
saság t i tkára, székfoglalójában irodalmunk 
nemzeti és szociális feladatairól olvasott fel. 
Juristowski Miklós elbeszélését Máris János 
adta elő. Pappné Tarczay Gizella Boszorkány 
című elbeszélését olvasta fel. Ortutayné Nevy 
Anna, Engelné Lázár Franciska és sikabonyi 
Angyal Kató verseikből adtak elő. Kárpát Zol-
tán zeneszerzeményeiből mutatot t be néhánya t 
melyeket Teleky Sándor énekművész énekelt a 
szerző zongorakísérete mellett. A Társaság leg 
közelebbi felolvasó-ülését február 13-án tar t ja . 

Az Országos Gyermekvédő Liga és Gyer 
mekszanatórium Egyesület barsfüss i helyi 
bizottsága Tarisch Rezsőné helybeli földbirto-
kosné, fővédnöknő i rányí tása mellett a bars 
füssi szegény iskolások részére karácsonyi fel 
ruházási akciót szervezett. Az akciót maga 
Tarisch Rezsőné 500 pengős, Szemző Béláné 
helybeli földbirtokosné 180 pengős, özv. Rud-
nyánszky Jánosné 40 pengős, dr. Winter Mór 
ügyvéd 50 pengős, a Helyibizottság 142 pengős 
és Ba r s füs s község nemesszívű lakossága ki 
sebb-nagyobb összegű adakozással támogat ta . 
A befolyt összegekből 147 szegénysorsú tanuló 
ju to t t ruha- és lábbeli szeretetadományhoz, 
melyet az iskola tantestülete a fővédnöknő je-
lenlétében iskolai karácsonyfaünnepély kereté-
ben osztott szét. A megajándékozot t szegény-
sorsú tanulók nevében az adakozóknak az is-
kola igazgatója ezúton is hálás köszönetet 
mond. 

Tanítók sikere. Belényesi Nyika László va j 
dácskai gör. kat. tanító a „Magyar Muzsikus" 
pályázatán „Zavaros a Bodrog vize" c. dalával 
díszoklevelet, a „Muzsa"-pályázaton „Vihar 
dúl ta" c. dalával szintén díszoklevelet, Gyar-
ma thy : „Általános i rodalmi és zenei" pályá 
zatán „Lehullnak ősszel" c. müdalával arany 
díszoklevelet nyert . 

Rusznyák I m r e tornyospálcai igazgató a 
„Trilla" irodalmi pályázatán „Tiszamenti kis 
fa luban" c. költeményével második d í j a t nyert . 

Tanítói siker. A Honvédelmi Minisztérium 
ka tona tá rgyú regényekre pályázatot hirdetett . 
A beérkezett pá lyamunkák közül a bizottság 
Döbrentey Gyula várpalo ta i kán tor tan í tó mun-
k á j á t minősítet te a legjobbnak, azért Döbren-
tey Gyula a 200 pengős pá lyad í j a t nyerte. 

Halálozás. Kutlán Antal áll. tanító, m. kir. t a r t . had-
nagy, több háborús vitézségi érem és egyéb kitüntetések 
tulajdonosa életének 43. évében a halott i szentségek á j t a 
tos felvétele után, folyó évi január hó 1 én rendkívüli tra-
gikus körülmények között elhunyt. 
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T A N I K T A N Á C S Ó J 

A népiskolai tanítók előléptetési táblázata."J 

Beszámítható szolgálati idő 
kezdete 

1942. 
1941. 
1941. 
1940. 
1940. 
1939. 
1939. 
1938. 
1936. 193/'. 
193,. 
193b. 
1936. 
1935. 
1935. 
1934. 
1934. 
1933. 
1932. 
1931. 
1931. 
1930. 
1930. 
1929. 
1929. 
1928. 
1928. 
1927. 
1927. 
19-6. 
1926. 
1925. 
1925. 
1924. 
1924. 
1923. 
1923. 
1922. 
1922. 
1921. 
1921. 
1920. 
1920. 
1919. 
1919. 
1918. 
1918. 
1917. 
1917. 
1916. 
1916. 
1915. 
1915. 
1914. 
1914. 
1913. 
1913. 
1912. 
1912. 1911. 
1911. 
1910. 
1910. 
1900. 
1909. 
1908. 
1908. 
1907. 
1907. 
J9C6. 

I . 1-
Vli . 1-

1. 1-
Vll. z-

1. í-
Vli. z-

i . 2-
Vli. z-

i. 2-
Vli. 2-

1. 2-
Vli. 2-

i . 2-
VII. 2-

i . Z-
Vll . 2-

1 . 2 -
VII. 2-

1 . 2 -
VII. 2-

1 . 2-
Vli . 2-

1 . 2 -
Vll. 2-

1 . 2-
VII. 2-

1 . 2-
Vll . 2-

1 . 2 -
Vll. 2-

1. 2 -
Vll. 2 -
VI. 3-

Xl l . 3-
VI. 3 -

XII. 3-
VI. 3-

XII. 3 -
\ I. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
\ 1 . 3-

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3-
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII 3 -
VI 3 -

XII. 3 -
VI. 3 -

XII . 3 -

-194Z. 
-1942. 
-1941. 
-1941. 
-1940. 
-1940. 
-1939. 
-1939. 
-1938. 
-1938. 
- 1 9 3 r. 
-1937. 
-1936. 
-1936. 
-1935. 
-1935. 
-1934. 
-1934. 
-1933. 
-1U32. 
-1932. 
-1931. 
-1930. 
-1930. 
-1929. 
-1929. 
-1928. 
-1928. 
-1927. 
-1927. 
-1926. 
-1926. 
-1925. 
-1925. 
-1924. 
-1924. 
-1923. 
-1923. 
-1922. 
-1922. 
-1921. 
-1921. 
-1920. 
-1920. 
-1919. 
-1919. 
-1918. 
-1918. 
-1917. 
-1917. 
-1916. 
-1916. 
-1915. 
-1915. 
-1914. 
-1914. 
-1913. 
-1913. 
-1912. 
-1912. 
-1911. 
-1911. 
-1910. 
-1910. 
-1909. -1900. 
-1908. 
•1908. 
•1907. 
•1907. 

VII. 1 
I. 1 Vli. 1 
1. 1 

V l i . 1 
i. 1 

V l i . 1 
I. 1 

V l i . 1 1. 1 
VII. 1 

1. 1 
VII. 1 1. 1 
VII. 1 

1. 1 
VII. 1 1. 1 Vli. 1 

1. 1 
VII. 1 

I. 1 Vli. 1 
1. 1 VII. 1 
1. 1 

Vli. 1 
I. 1 

VII. 1 
1. 1 

VII. 1 
i . 1 VII. 1 

VI. 2 
XII. 2 

M. 2 
XII. 2 

M. 2 
XII . 2 

\ i . 2 
XII. 2 

M. 2 
XII. 2 

VI. 2 
Xl l . 2 

VI. 2 
XII. 2 

VI. 2 
XII. 2 

VI. 2 
XII. 2 

VI. 2 
XII. 2 

M. 2 
XII. 2 

VI. 2 
XII. 2 

\ I. 2 
XII. 2 

VI. 2 
XIT. 2 

VI. 2 
XII. 2 

VI. 2 
XII. 2 

VI. 2 
XII. 2 

VI. 2 
XII. 2 

VI. 2 

A z e l ő l é p é s i d ő p o n t j a 

1938 1939 1940 1941 1942 

I. 1 VII. 1 I. 1 VII. 1 I. 1 VII. 1 I. 1 VII. 1 1 . 1 VII. 1 

XI. 3 
c XI. 3 

XI. 3 
XI. 3 

XI. 3 
XI. 3 

XI. 3 XI. 2 
XI. 3 XI. 2 

XI. 3 XI. 2 
XI. 3 

XI. 2 
XI. 2 

XI. 2 
XI. 2 

XI. 2 

XI. 1 

XI. 2 

XI. 1 
XI. 1 

X. 3 

XI. 1 

X. 3 

XI. 1 

X. 3 

XI. 2 

XI. 1 
XI. 1 

XI. 1 

X. 3 

XI. 1 

X. 3 
X. 3 

X. 3 

X. 2 
XI. 1 

X. 3 
X. 3 

X. 2 
X. 2 

X. 3 

X. 2 
X. 2 

X. 2 
X. 2 

X. 2 
X. 2 

X. 1 
X. 1 

X. 1 

X. 2 

X. 1 
X. 1 

X. 1 
X. 1 

X. 1 
X. 1 

IX. 3 
IX. 3 

IX. 3 

X. 1 

IX. 3 
IX. 3 

IX. 3 
IX. 3 

IX. 3 
IX. 3 

IX. 2 
IX. 2 

IX. 2 

IX. 3 
X. 2 

IX. 2 

0 IX. 2 0 
IX. 2 

IX. 2 
IX. 1 

IX. 1 

IX. 2 IX. 1 
IX. 2 

IX 1 
IX. 1 

IX. 1 
IX. 1 

IX. 1 
IX. 1 

VIII. 3 
VIII. 3 

VIII. 3 

IX. 1 

VIII. 3 
VIII. 3 

VIII. 3 
VIII. 3 

VIII. 3 
VIII. 3 

VIII. 2 
VIII. 2 

VIII. 2 

VIII. 3 

VIII. 2 
VIII. 2 

VIII. 2 
VIII. 2 

VIII. 2 
VIII. 2 

VIII. 1 
VIII. 1 

VIII. 1 

VIII. 2 

VIII. 1 
VIII. 1 

VIII. 1 
VIII. 1 

VIII. 1 
VIII. 1 

VIII. 1 

* A népiskolai tanítók előléptetésére vonatkozóan sok kérdés érkezik hozzánk. Ennek a táblázatnak 
alapján mindenki megállapíthatja, hogy melyik fizetési osztály hányadik fokozatában van. 

A ni. kir. közigazgatási bíróság. 
Az ember, ha anyagi érdekeit csői bítottnak 

érzi, gondolja, lá t ja , tapasztalja, valódi vagy 
vélt igazának keresésekor ki nnyen lesiklik a 
tárgyilagos mérlegelés út járól , és természetes 

eszére támaszkodva, hagyatkozva vél meg^ 
oldani, illetve megoldatni olyan kérdést, amely 
az állam jogrendszerébe beágyazva már eset-
leg több évtizede törvényben vagy egyéb jog-
forrásban szabályozást nyert . Tapasztal juk, 
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hogy a tanítók jelentékeny része illúziókban 
r inga t j a magát a m. kir. közigazgatási bírósá-
got illetően. A m. kir. közigazgatási bíróság-
nak a jogvitás ügyek rendezésében tulajdoní-
tott nagyszerű hivatása valóban fennáll, az 
1896: X X V I . t.-c. (mely a m. kir. közigazgatási 
bíróságot Budapest székhellyel létesítette) ha-
tálybalépte óta a bíróság munkája , munkás-
sága az intézmény tekintélyét a köztudatban 
mélyen n egalapozta, de ez a hivatás, jogi nyel-
ven szólva: hatáskör a tanítói közszolgálat te-
rületén felmerülő jogvitás ügyeknek csak igen 
kis körére terjed ki. Amint ugyanis a létesítő 
törvény 1. rendeli: „ . . . a m. kir. közigazga-
tási bíróság végérvényesen dönt" a törvényben 

felsorolt közigazgatási jogviták felett". 
A 17. § részletezi a közigazgatási bíróság hatás-
körét, mondván, hogy az „rendszerint csak a 
hozzá utalt vi tás kérdés t á rgya lására és eldön-
tésére terjed ki". A közigazgatási bíróságnak 

•a létesí'ő törvényben megalapozott hatásköre 
csakis törvénnyel, vagy törvényerejű jogforrás-
sal (pl. törvényi felhatalmazáson alapuló, azaz 
törvényerejű kormányrendelettel) terjeszthető 
ki. Nem alkalmas jogforrás tehát a közigazga-
tási bíróság hatáskörének kiterjesztéséie pl. a 
„Magyarországi katolikus egyházközségek igaz-
gatási és adóztatási szabályzata", me'yet mi-
nisztertanácsi határozat alapján a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyott , 
vagy pl. a magyarországi református egyház 
valamely törvénye. 

Az 1896 : X X V I . t.-c. 20. §-a megfoszt ja a 
minisztereket attól, hogy a törvény batályba-
lépte előtt élvezett, joguktól, hogy a közigazga-
tási bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben ke-
letkezett vi tás kérdésekben fol i i t ry 'e t i jog cí-
mén intézkedhessenek. Hiábavaló fá radság te-
hát pl. a vármegyei törvényhatósági közigaz-
gatási bizottság az ellen a határozata ellen fel-
lebbezni a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, mely ..az iskolatanítói fizetés ré-
szét képező termények beszedése és kiszolgálta-
tása tárgyában intézkedik ' lásd: lp9fi. X X V I . 
t.-c. 51 ^ 2. pont já t és az 1868 : X X X V I I I . t.-c. 
143. §-át). 

A m. kir. közigazgatási Wróságot létesítő 
törvény TI. fejezetében, I—XVT. cím a^itt so-
rolja fel mindazokat a vitás ügyeket, illetőleg 
mindazokban a vitás ügyekben az il 'etékes ha-
tóságoktól hozott határozatokat , amelyek ellen 
a közigazgatási bírósághoz ranasszal lehet élni. 
A bíróságnak vallási és népoktatási üpyekben 
való hatáskörét a törvény 48—53. ^-ait tar tal-
mazó IV. cím állapít ;a meg. A tanítók között 
közelebl i érdeklődésre ta r tha t még számot az 
utolsó (XVI.) cím, mely az állami alkaln azot-
tak illetn ényi és nyugdíjügyeiben biztosít 
panaszjogot a közigazgatási bírósághoz. 

A törvény dologi és személyi vonatkozások 
szerint nevezi meg azokat a határozatokat, 
amelyek ellen panaszjog érvényesíthető a köz-
igazgatási bírósághoz. Érdekes hogy az emlí-
tett §-okban lépten-nyomon a törvényhatósági 
közigazgatási bizottság határozataival találko-

zunk, és csakis az utolsó, az 53. $ sorolja fel a 
val'ás- és közoktatásügyi miniszternek a köz-
igazgatási bírósághoz panasszal megtámadható 
határozatai t . Ebben a tanácsadásunkban a köz-
igazgatási bíróságnak csak a tényleges (mű-
ködő) tanítók személyi ügyeiben való hatáskörét 
vizsgáljuk meg, muta t juk be. A törvény 51. §-a 
panaszjogot ad a községi és hitfelekezeti ta-
nítóknak a közigazgatási bírósághoz a törvény-
hatósági közigazgatási bizottságnak az ellen a 
határozata ellen, amellyel 

1. az iskolatanítói fizetés aránylagos részé 
nok terményekben megá ' lapí tása ügyében dönt, 
amennyiben az a kérdés vált vitássá hogy az 
értékátszámítás helyes alapokon történt-e. vagy 
nem sérti-e az 18C8 : X X X V I I I . t.-c. 142. §-ának 
a tanítói fizetésekre vonatkozó intézkedését. 
(A törvény 51 §-ának 1. pont jában utalás törté-
nik az 1893 : X X V I . t.-c. 3., 5. 6. ^-aira is. Meg 
kell jegyeznünk, hogy az 1893: XXVT t.-c.-et 
az 1907 : XXVTI t.-c. 37. §-a egész terjedelmében 
hatályon kívül helyezte.) 

2. Az iskolatanítói fizetés részét képező ter-
mények beszedése és kiszolgáltatása tárgyában 
intézkedik (1868 : X X X V I I I . t.-c. 143. §). 

A tanítói fizetés kiegészítő részét alkotó 
termények értékmegállapítása ellen a községi 
és hitfelekezeti tanítók panasszal fordulhatnak 
a közigazgatási bírósághoz. Az értékmegállapí-
tások tekintetében elsőfokú határozathozatalra 
a törvényhatósági közigazgatási bizottság ille-
tékes (1913: XVI. t.-c. 30. §), másodfokú hatá-
rozathozatalra pedjg a közigazgatási h 'róság. 
Jogfor rása ennek a jogorvoslati lehetőségnek 
az 1907 : X X V I I . t.-c. 8. §-ának utolsóelőtti (4) 
bekezdése. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek teliát nifics hatásköre a tanítói fizetés 
kiegészítő részét alkotó termény járandóságok 
pénzbeli ellenértékének a javadalmi jegyző-
könyv részére, vagy jogvita esetén való meg-
ál lapí tására. 

A törvény 52. §-ának II . pont jában foglal-
tak csak a községi népiskolai taní tókra vonat-
koznak. Ez a törvényhely panaszjogot teremt a 
közigazgatási bírósághoz a közigazgatási bi-
zottságnak „a községi iskclatanító választása 
a lkalmával a választási el járás ellen emelt fel-
szólalások folytán hozott határozata ellen'. Ezt 
a panaszjogot azonban erősen korlátozza az 
1907: X X V I I . t.-c. 21. §-ának utolsó bekezdése, 
mely szerint a ,200 koronát meghaladó állam-
segélyt élvező községi elemi iskolák taní tóinak 
választása körül felmerült vitás ügyek vég-
érvényes elintézése a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter hatáskörébe tartozik". (A 2C0 korona 
alat t az 1927 : I I . t.-c. életbelépte óta 250 pengőt 
kell érteni.) 

A törvény 53. §-ának 1. pont ja a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek az ellen a határo-
zata ellen n y ú j t panaszjogot a közigazgatási 
bírósághoz, amellyel a valiás- és közoktatás-
ügyi miniszter „az állami és községi népiskolai 
t a n í t ó k n a k . . . az 1818 : XXXV111. t . -c. . . . és 
1893 : XXVI . t,-c.-ek szerint járó illetményekre 
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való igényéből eredő kérdések, valamint ezen 
igényből kifolyólag az államkincstárral , vagy 
községgel szemben támasztott követelések fe-
lett dönt." A tanítói fizetések megállapításával 
kapcsolatban említett 1868 : X X X V I I I . t.-c. vo-
natkozó része, valamint az egész 1893 : X X V I . 
t.-e. — amint azt már fentebb is említettük — 
nincs hatályban. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az említett törvényhelyek, illetve törvény 
hatályon kívül helyezésével elenyészett a köz-
igazgatási bíróság hatásköre az állami és köz-
ségi népiskolai tanítók illetményügyeiben. Az 
említett törvények vonatkozó rendelkezései he-
lyére azóta több törvény rendelkezései léptek, 
és az azokban megállapítot t illetményigények-
kel kapcsolatban van az 53. § 1. pontja értelmé-
ben a közigazgatási bírósághoz panaszjog. 

Az 1896 : X X V I . t.-c. 53. §-ának nemismerése 
vagy rosszul való ismerése következtében for-
dulnak gyakran a hitfelekezeti népiskolai ta-
nítók panasszal felsőbb hatóságuk sérelmes 
vagy sérelmesnek vélt határozatai ellon a köz-
igazgatási bírósághoz. Az eredmény ilyenkor a 
következő: a közigazgatási bíróság végzéssel 
megállapí t ja , hogy a panaszlott ügyben nincs 
hatásköre, és ezt a végzését megokolja a köz-
igazgatási bíróság hatásköréről fenteb'i álta-
lunk is elmondottakkal. A közigazgatási bíró-
ság végzésének esetlosr huzamosabb idő eltelte 
után való kézhezvételével ju t a hi t felelezet i 
tanító vagy jogi képviselője olyan lecke birto-
kába, amelyet előzően módjában lett volna a 
közigazgatási bíróságot létesítő törvényből is 
megtanulnia. 

A panasszal mint jogorvoslattal részletesen 
a jogorvoslatokra vonatkozó tanácsadásunkban 
foglalkozunk. I t t is megjegyezzük azonban, 
hogy a panasziratot mindig a vitás iiarybon 
elsőfokon el jár t közigazgatási hatóságnál kell 
előterjeszteni, írásban vagy élőszóban. Ha a 
panaszos fél nem e szerint j á r el panaszának 
benyújtásakor, viselnie kell azokat a jogi kö-
vetkezményeket, amelyeket a j o g o r v o s l t o k r a 
vonatkozó tanácsadásunkban ismertetünk. 

Tapasztalataink alapján felsorolunk néhány 
példát azokból a vi tás ügyekben hozott köz-
igazgatási hatósági (miniszteri) határozatok-
ból. amelyek ellen a közigazgatási bírósághoz 
nincs p a n a s z j o g . . . 

hitfelekezeti népisko'ai tanítók készpénz-
járandósága, fizetéskiegészítő államsegélye, la-
káspénze. kerti l letménye hadi pótléka, válasz-
tása, stb. ügyében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter végsőfokú határozata ellen, 

állami és községi népiskolai igazgató tanítok 
igazgatói pót'éka, községi népiskolai tanítók 
hitoktatási díja. hitoktatók, népiskolai tanítók 
fuvardí ja , állami népiskolai tanítók költözl ö-
dési illetményei, fizetési előlege, hitfelekezeti 
aépiskolai tanítók il letményhátraléka, túlélvez-
ménye, a visszacsatolt és visszafoglalt terüle-
teken működő népiskolai tanítók illetmény-
előlege, stb. ügyében hozott vallás- és közekta-
tásügyi miniszteri végsőfokú határozatok ellen. 

H I VATA L O S R É S Z 

Tanügyi kinevezések. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a tanügyi fogalmazási személyzet létszámába 
Csontai Győző budapesti és dr. Kacsó Lajos 
beregszászi tanügyi titkári címmel és jelleggel 
felruházott tanügyi segédtitkárokat és Mora-
vck László központi szolgálattételre beosztott 
tanügyi t i tkári címmel felruházott tanügyi 
segédti tkárt a VII . fizetési osztályba tan 
ügyi t i tkárrá . Szakács Antal sepsiszentgyörgyi. 
M4klós Gergely csíkszeredai, vitéz Derenc>:ényi 
Miklós ungvári VTII. fizetési osztályba sorolt 
tanügyi előadókat, Gelethei Ervin munkácsi ál-
lami polgári iskolai tanárt és Kányádi Béla 
kolozsvári állami tanítót —• utóbbit egyidejűleg 
azonnali hatállyal a m. kir. vallás- ás közokta 
tásügyi minisztériumba való berendeléssel —. a 
VII . fizetési osztályba tanügyi előadóvá, továbbá 
dr. Lotz János stockholmi, dr. Lukinich Frigyes 
gyulai, dr. Soóky Gábor kaposvári, dr. Bilskey 
Zollán kolozsvári, dr. Szabó István makói, dr 
Benedek Petur debreceni, dr. Hencz Aurél lévai, 
dr. K'éri János kassai és dr. Fekete Tibor új-
vidéki tanügyi fogalmazókat a VIII . fizetési 
osztályba tanügyi segédtitkárrá, Csehiiy István 
ungvári állami gimnáziumi tanár, szakelőadót 
a VIII . fizetési osztályba tanügyi előadóvá, to-
vábbá dr. Slrömpl János balassagyarmati , dr. 
Bíró József rimaszombati, dr. Deztő László köz-
ponti szolgálattételre beosztott, dr. Balogh Ká-
ro'y szekszárdi, dr. Moldoványi Endre kaposvári. 
Dolálc László kassai, dr. Budai István kassai. 
dr. Varga Ferenc gyulai, dr- Glatt Imre ú jv idék i 
dr. Szomolányi Sándor komáromi, dr. Csáfordy 
Ferenc kecskeméti, dr. Lévai József egri, dr. 
Nagyhegyi Z' lián zalaegerszegi, dr. Hanák Ti-
bor az Országos Közoktatásügyi Tanácshoz be 
osztott, dr- Szo'lár István, dr. Nóvák Károly, 
dr. Kapós László, dr. Meskó Tamás és dr- Lep-
sényi Elek központi szolgálattételre beosztott 
tanügyi segédfogalmazókat a IX. fizetési osz-
tályba tanügyi f igalmazókká, végül dr- Akos-
hegyi Ferenc rima szombati, dr. Pufnoky Ferenc 
miskolci, dr. Serfőző Géza lévai, vitéz dr. Édes 
András miskolci, dr. Pálinkás Sándor újvidéki, 
dr. Bobcry László miskolci, dr. Szilágyi László 
székesfehérvári, dr. Pásztor ,Sándor munkácsi, 
dr. Benkő Viktor kolozsvári, dr. Hcrvátli Gedeon 
kecskeméti, dr. Nyirák Endre, dr. Háros Jenő, 
dTompa János, dr. Sarudi Tibor, dr. Oláh 
Béla és dr. Koszmá'y László az Értelmiségi 
Munkanélküliség m. kir. Kormánybiztosa hiva-
talánál szolgálatot teljesítő, dr- Báihor Béla 
közp mti szolgálattételre beosztott, dr. Lenkei 
Vidor a nem állami zeneiskolák országos szak-
felügyelője mellé beosztott, dr. Melczer Tibor 
pécsi. dr. Sárkány Endre, dr- Cornides Dániel 
központi szolgálattételre beosztott és dr. Batka 
Lászlj zonibori ideiglenes minőségű tanügyi fo-
galmazógyakoniokokat, valamint dr. Majoro*. 
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István budafoki állami polgári iskolai tanárt (a 
kassai kir tanfelügyelői hivatalhoz) és dr.Benda 
Kálmán központi szolgálattételre beosztott állami 
gimnáziumi helyettes tanárt a X. fizetési osz-
tályba tanügyi segédfogalmazókká kinevezte. 
(60-067/1941. V. ü. o. sz., kelt 1941. december 30.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a tanügyi fogalmazási személyzet létszáma ter-
hére Rozsondai Zoltán állami tanítóképző-inté-
zeti tanár t a kolozsvári tankerületi kir. főigaz-
gatói hivatalhoz a VII . fizetési osztályba elő-
adóvá, továbbá dr. Orosza Farkas Győző köz-
ségi elemi iskolai igazgató-tanító, körzeti iskola-
felügyelőt a székesfehérvári kir. tanfelügyelői 
hivatalhoz, dr. Nemes János róm. kat. igazgató-
tanítót a rimaszombati kir. tanfelügyelői hiva-
talhoz, Deák István soproni ev. lic- r. tanárt a 
szombathelyi kir. tanfelügyelői hivatalhoz és 
Zentai Károly egri érseki tanítóképző-intézeti 
tanár t a szegedi kir. tanfelügyelői hivatalhoz a 
I X fizetési osztályba tanügyi fogalmazóvá vé-
gül a tanügyi fo-Talmazási személyzet létszá-
mába dr Bagi Ferenc államtudor, vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri díjnokot a szolnoki 
kir. tanfelügyelői hivatalhoz és dr. Szentgyörgyi 
István államtudor, budapesti lakost a zomb°ri 
tan ügyigazgatási kirendeltséghez tanügyi segéd-
fogalmazóvá kinevezte (59 734/1941. V. ü. o. 
194J. évi december hó 30-án.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Margitics Gyula nyíregyházi, Müller István 
újvidéki, dr. Szirányi Pál zombori, dr. Csaba 
Mihály beregszászi, dr. Jámbor László komá-
romi. dr. Jancsó Béla budapesti, dr. Istók László 
nagyváradi , dr. Czakó László marosvásárhelyi, 
dr. Fabricius László dési, dr- Judik Ferenc új-
vidéki, Dobos Ferenc székelyudvarhelyi, dr. Sze-
keres Kálmán központi szolgálattételre beosztott, 
dr. Semjényi István budapesti. Szabó Ödön szat-
márnémeti, dr. Krehnyai Ede, Kiss János és dr. 
Sch'ffert György központi szolgálattételre bé-
osztott tanügyi segédfogalmazókat, valamint dr. 
Ruzicska Pál egyetemi tanársegédet, a Magyar-
országi Olasz Kultúriritézet t i tkárát (központi 
szolgálattételre beosztva) a tanügyi fogalmazási 
személyzet létszámába tanügyi fogalmazókká 
kinevezte. (C0.2:7/1941. V. ü. o. sz. Kelt Buda-
pest, 1941. december hó 30) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a tanügyi fogalmazási személyzet létszámába 
dr. Pásztor Miklós csornai állami polgári iskolai 
tanárt (a zalaegerszegi kir. tanfelügyelői hiva-
talhoz), továbbá dr. Berkényi Tibor lévai tan-
ügyi segédfogalmazót tanügyi fogalmazóvá, 
dr. Gárdos Béla szolnoki fogalmazói gyakorno-
kot tanügyi segédfogalmazóvá kinevezte, dr. 
Nagyheg i Zoltán zalaegerszegi tanügyi segéd-
fcgalmazót pedig hivatalból a szolgálat érde-
kében Budapestre helyezte át és szolgálat-
tételre a vezetése alatt álló minisztériumba osz-
totta be. 004.055/1941. V. ü. o. sz. Kel t 1941. de-
cember 30.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Rhosóczy Rezső áll. elemi iskolai tanítót, a 
muraszombati I. sz. tanügyigazgatási kirendelt-
ség vezetőjét, a tanügyi fogalmazási személyzet 
létszáma terhére, a VII. fizetési osztályba elő-
adóvá kinevezte. (59.954/1941. V. K. M. Budapest. 
1941. december 30.) 

Tanítói kinevezések a VII . fiz. osztályba. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Gyulay János sárospataki, S:mon Gyula egri, 
özv. Varróné Frautz Anna kisterenyei, vitéz 
Zádorfalvy Mátyás sándorfalvai, Pcőcz Júlia 
újpesti , Köpe Jenő Budapest-mávtelepi, özv. 
Petresné Liszkai Anna kispesti, Hrabár Emil 
nagyszőllősi, Szabó József csapi, Fáb'án Ilona 
tóvárosi, Néber Károly diósgyőri, Bakonyi Ist-
ván nevickei, Kovordányi László a máramarosi 
tanügyi előadóhoz beosztott. Kubinyi György 
i lonokújfalui, Sztavenyik Vilma jászárokszál-
lási, Török Benjámin fekőgödi, özv. Bánóné 
Kcrnfeind Gabriella csongrádi, Palotay József 
kiskúndorozsmai, Dávid Tamás sárisápi, Abka-
rovics Árpád hajdúdorocri. özv. Solymossyné 
Osváth Ilona f ia t i lkorúak budapesti hatóságá-
hoz beosztott, Sz"bó Sándor beregszászi. Vajvay 
Sándor pácini, Deli Lajos hódmezővásárhelyi. 
özv. Schmidtné Mohaupt Erzsébet budafoki. 
Ortutai Gyula nagykanizsai, vitéz Kálmán Béla 
rákolpabta i . Fritzré Jnayán Matild hódmező-
vásárhelyi. Szoboszlay Sándor debreceni. Anda-
házy Gizella dunaharaszti, vi'éz Váczi Ferenc 
pécsi, Orosz György szolnoki, özv. Károh/né 
Stnrkbauer Emília kisnesti. Moldoványi Gábor 
budafoki, Orosz V- Vilmos Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetséghez beosztott özv. Strisrhné 
Freiberger Erzsébet kispesti, b''ró Barkóczy 
Ilona pestszentlőrinci, Végliscő Margit podhe-
ringi, Bányai Koméi drugetházai, Hűmen Bazil 
újkemencei, Szidor János ldastromaljai , özv. 
Tólhné Chorlé Vilma pitvarosi. Czitrovszky 
József dombói, özv. Tótné Siörcsey Mária bu-
dafoki, Zsidovics Józsrf tarac' özi, özv. Mesz-
lényi Brúder Ilona miskolci, Hleba János kerec-
kei, Demeter Dezső' M'klós ploszkói, özv. Ko-
vácsné Ormósy Mária kispesti, özv. Abkarovics 
Kárclyné Tőrös Ilona szolyvai, Be ényi József 
alsónémedi, Gelelka József dolhai, özv. Já-
nossyné Székely Róza szolnoki, Lyavinec István 
volóci, Miskó Demeter beregkisfaludi. Loparitsné 
Csemer Jolán pestszenterzsébeti, Vass Andor 
cibakházai, özv S'posné Horváth Ilona kiskun-
dorozsmai, Gaál Károly pestszenterzsébeti. Bán 
Péler szabadkai, Vitayné Máhr Gizella szeged-
nagyszéksósi, Baksy László pálházai, Horváthné 
Pecsy Margit nagykanizsai, Békés Imre nagy-
bányai, özv. Schaldáné Glass Mária felsőszól-
nöki, Mészáros István budapesti, angol misszió 
nép ;skolájához beosztott, özv. Bogámé Németh 
Gizella ceglédi, Kaszab Károly pestújhelyi, Vi 
dor József Bihar vm. iskolánkívüli népművelési 
biz ttságának hivatalához beosz.ott. özv. Jan-
csóné Kiss Gizella szolnoki, Ke.ernen Samu mo-
nori, Pereszlényi Emd újpesii, Weltinné Muf-

\ 
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tinidesz Margit csepeli, Simon László kispesti, 
özv. Löbné Marschal Erzsébet mosoni, Szeme-
rédy Ferenc nádudvari, özv. Morandyné Zimá-
nyi Mária egri, Moldvay Sándor hódmezővásár-
helyi, Fóti Ferenc kiskőrösi, özv. Dobóné Sturcz 
Sarolta mezőtúri. Stolmár Viktor pásztói Schef-
fer Ernő beregszászi, Szalay István kaposvári, 
özv- Vargáné Neugebauer Margit pestszenterzsé-
beti, Bokotay Endre técsői, özv. Bákosné Szilárd 
Margit budapest-mávtelepi, Szösz Pál ba ja j , 
Ivacsics József berlini, Kútfej György kapos-
vári, özv. Sztipitsné Szlifka Teréz szolnoki, Nagy 
Mihály tornai, Jakab Sándor balmazújvárosi, 
özv. Horváthné Horváth Gizella dombóvári, Lo-
sonczy József tyukodi, özv- Kaiserrté Talpassy 
Janka nagyatádi, Németh Bertalan debrecen-
mikepércsi, özv. Szentgyörgyiné Slollmann Sze-
rén sátoraljaújhelyi , Jáki Gizella pilisvörösvári, 
Jankó Károly szolnoki, Kellner József monori,-
Nagy Sándor sashalomi, Benedek Akos debre-
ceni, Bcczkó Kálmán fiileki, Csapliczky Albert 
budapesti angol misszió népiskolához beosztott, 
Hantos Sándor pécsi, Nagy István ógyallai, 
Németh Lajos újpesti , Piringer Gusztáv kapos-
vári, Pollák János ajnácskői. Bacskó János 
jászárokszállási, Sárpátky János soroksári, 
Tomcsányi' Nándor rákosszentmihályi, vitéz 
Vértes Antal pécsi, Ziegler Gyula pécsi, Kiss 
Béla maglódi. Papp Lajos beregszászi, Dulfalfy 
Ádám kaposvári, Frey Dezső kispesti, Majo-
rossy Gusztáv szegedi, Turáncsics Péter ková-
széi, Albert Dezső monori, özv. Gy"zőné Hegyi 
Klára budafoki, vitéz Perénvi András szabadkai, 
Dáczer Károly újvidéki, Délczegh Sándor bereg-
szászi, Bényi József hódmezővásárhelyi, Kiss 
Károly jászberényi, Kricsfalusi Sándor kapos-
vári, Göndör Gyula pestszentlőrinci. Balássy 
Ferenc kunszentmártoni, Nikolányi András kis-
kundorozsmai, Bnrtcs József pestszenterzsébeti, 
Szén András balassagyarmati , kir. tanfeliigyelő-
séghez berendelt, Czékus Frigyes kiskundorozs-
mai Tichy Ferenc nagykamarási , Szö'lősi János 
mezőtúri, Balogh Károly bajai, özv. Csernyné 
Javorniczky Anna hernádosányi, Győry István 
csepeli, Korsós Andor csongrádi, Nagy Pál du-
napentelei, Zcmzelly János é rdúj fa lu i . László 
Gyula zilahi, Mohácsi Ambrus gyulavári , Badó 
Andor újpesti, Várady Béla hatvani, Simon 
András munkácsi, Czurkó György, beregszászi, 
Kiefer József markazi, Kiss Zoltán érdújtelem, 
Saray Lajos pécsi, Greisinger Ödön nagyecsedi. 
Illés László tököli, özv. Bóiiné Stadler Ida szol-
noki, özv. Horcsikné Hurlik Klementina cegléd-
berceli, Magyari Károly szolnoki, kir. tanfel-
ügyelőségi hivatalhoz berendelt, Madarászné 
Szova Krisztina mádi, Dendely János kuntapol-
ca® Barcsay Sándor sándorfalvai , Gremen Mi-
hály nyitramalnmszegi, Kőrössy János gyön-
gyösi, Spitzkopf Béla solymári, László Lajos 
perbenyiki, Hargitay János kecskeméti, Szacs-
vay Tibor pestszenterzsébeti, Aratóné Nagy 
Teréz kaposvári, özv. Gobaschitsné Baseli Bcza 
kiskúnhalasi, Márkus Budolf hódmezővásár-
helyi, Harsányi Lajos pilisi, Pataki István szc-
gedröszkei, Szabó Béla pestszenterzsébeti, Dem-

jén Nándor szatmárnémeti, Lábay József bajai . 
Varga Endre tiszaújhelyi. Cseíényi Ferenc cse-
peli, Hauler János királyházai, Fehér Gyula 
Örkényi, Fülöp Miklós makói, Jakabffy Jenő 
kisdobronyi, Kalmár Gyula füleki, Kálmán Ala-
jos diósdligeti, Krasznay Ferenc beregardói, 
Szalmásy Sándor pécsi, Sáringer János szőregi, 
Filó Ferenc nagykanizsai, Részegli Ferenc mo-
nori, Biró István szegedi, Popovits Ernő kassai. 
Vida László szeged-domaszéki, Szentirmai Mi-
hály gyulai, özv. Krüzselyné Töiök Lujza pest-
szenterzsébeti, Baráth Béla pest-pilis-solt-kiskún-
vármegyei iskolánkívüli népművelési bizottsá-
gának hivatalához beosztott, vitéz Király Lajos 
gádorosi, Miski István makói, Bogdán Dezső 
nagykanizsai, özv. Gálffyné Delliányi Vilma rá-
kosligeti, Geiszler Péter ósobánkai, Ormay An-
tal pestliidegkúti, Szeghő Andor isaszegi, Velé-
nyi László pécsi, vitéz Majtényi Miklós buda-
keszi, Bán György kiskunhalasi, Petruska Mi-
hály ungvári, Biboss Gyula pestújhelyi, Buda-
t'nyi Gyula sashalomi, vitéz Reviczky Jenő 
pestszenterzsébeti, Ritzkó László misko'ci, Fü-
löp László sárvár i , Nemes IVés beregszászi, 
Sexty Jenő sajószárnyai, özv. Vcczyné Mohar 
Erzsébet mezőberényi, Somfalvy Gyida szeged-
várostanyai, László né Moldoványi Ilona pest-
szenterzsébeti, Székely Nándor miskolci, Her-
nádii Károly kassai. Vitkovics Imre tengelici, 
Szilágyi Endre hódmezővásárhelyi, Hclász Fe-
renc fancsikn pusztai, Beszterczey Aladár gyön-
gyösi, Gonda János mezőtúri, özv. Locsaváné 
Katona Margit újpesti, Pe'ri János salgótarjáni , 
állami népiskolai tanítókat. Takárs József pest-
szenterzsébeti és Te'kes Alfréd kispest-munkás-
telepi állami kispgítő iskolai tanítókat a nép-
iskolai tanítók létszámában a VII . fizetési osz-
tály 3. fokozatába kinevezte. (195 300/1941. VI-
főoszt. Budapest, 1941. december 24-én. 

A m. kir- vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Kalivoda Dezső szentlőrinckátai. Temesy János 
rákospalotai, Virág János kalocsai, Takács 
János rákoskeresztúri, Friedricli Viktor rákos-
csabai, Jámbor István váci, Dorner Pál biai, 
Vass Antal hajósi, Verőczey Márton tápiószelei, 
Karvász János váckisújfalui , Zilahi Férenc 
rákoscsabai, Gélil Ede hartai, Kiss Béla kiskő-
rösi, Fecske Pál tápiószentmártoni, vitéz Tarna 
József nógrádverőcei, Bényi Endre nógrádi, 
özv• Hollóy Károlyné lőrinci, Szügyi Géza egy-
házasdengelei, Makáry István kecskeméti, Schá-
der Ede újszászi, Antal Domonkos kocséri, 
Béthy Gyula ceglédi, Patrik Sándor encsi, 
Lacskó Ferenc hidasnémeti, Stépán Antal per-
kupái, Gáspár János bölzsei, Mészáros Lajos 
tornyosnémeti, Lovász Bertalan égerszögi, Da-
rázsy Mihály nyomjai, vitéz Balatonyi József 
egyházbéri, Zsinkó Ernő szentlőrinci, Horváth 
Béla alsómocsoládi, Toponári Ferenc szászvári, 
Vanger István nagykálnai, Kovács János alsó-
szemerédi, Littera Józsefné felsőszemerédi, Be-
luch Imréné barsendiédi, Matuscsák Emil csekei, 
Duda Ferenc hulli, Ondreika Béla újbarsi , Lét-
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ray Béla ipolynyéki, Kömley László nagysallói, 
Cseh Péter sz kolyai, Depinyi János vaskúti, 
Nagy József Károly tiszakerecsenyi, Tokaji 
Gábor békési, Fekete Szűcs Sándor mezőme-
gyeri, Farkas Sándor gyomai. Mester István 
békéscsabai, Lenkei Pál szeghalomi, Mohácsi 
János gyomai, Mányoki Béla dobozi, Povázsay 
László békéscsabai, Rchony Pál szarvasi, Zelenka 
István orosházai, Raffay Lajos bárándi, Kiss 
Antal kőrösnagyharsányi, Végh András mező-
gyáni, Rákos Imre Géza derecskei, Borsi Lajos 
sályi, Tokaji Nagy Kálmán hejőesabai, Vitá-
lyos János kistokaji , Nagy Károly mezőcsáti, 
Szűcs Lajos nagybarcai, Imre József apátfalvai , 
Janka János gégényi, Juhász József debreceni, 
Mák János debreceni, Papp Gusztáv debreceni, 
vitéz Ury Lajos debreceni, Bodrogközy János 
debreceni, Jászai József barti. Monostori Pál 
dági. Tamás Alajos ercsi, Fejes István csákvári, 
Györkös János perkátai, Székely Kálmán bics-
kei, Skergyák András jesztei, Demkó István 
détéri, Reisz Gyula kerekgedei, Ter Sándor zá-
dorházai, Papp Dániel nemesmartonfalvai, Szabó 
Miklós rábaszécsényi, Bokor István győri, Ko-
vács Gábor győrszentmártoni, Fodor Antal 
hajdúsámsoni, Zclnay Mihály hajdúböszörményi, 
Tóth Lajos kabai, Szilágyi Imre vámospércsi, 
Bauerfeind Rezső mátraderecskei, Inczédy Gyula 
fedémesi, vitéz Mészáros István átányi, Inczédy 
Antal szentdomonkosi, Melega József kisnánai, 
Brunner János jászapáti, Sipos Béla nagykörűi, 
Koczián Ernő tiszaföldvári, Bakos Lajos török-
szentmiklósi, Orbán Sámuel túrkevei, vitéz 
Zong Ferenc jászkíséri, Pathó Gyula komáromi, 
Vaszilcs'n György guta-pacsér ki, Jakatics Fe-
renc kisbéri, vitéz Hódy János kpmáromi, Kotsis 
Ernő vér tesszöli ősi, Slankovics Lajos alsógallai, 
özv- Bartha Béláné tárkányi, Vincze Imre kocsi, 
Munka Jenő zsigárdi, Varga István peredi, He-
ringes Lajos szenei, özv. Szigethyné Wagner 
Kardin felsősegesdi, Mohó Károly mernyes-
szentmiklósi, Mácsik Lajos tabi, Hegedűs Sán-
dtr ádándi, i f j . Nádor Zoltán marcali, Kulcsár 
Gyula somogyszobi, Kiss Ernő balatonszárszói. 
Balikó József sz'szói, Hensler István csornai, 
Bogár Vik'or szili, Hajas Gyula farádi, Benőcs 
József kisvárdai, Sas Pál nyíregyházai, Terna 
János orosi, Kollonay László nyírtassi, Körös-
kényi János ibrányi, vitéz Kiss Jenő nagykállói, 
Turi Sándor paszabi, Frenczel József nyírmadai, 
Kemény Pé'er nyíregyházai, Fodor Jenő fehér-
gyarmati . Tó h Béla nyírmeggyesi, Botond La-
jos szegedi, Wéber József szegedi, Istvánföldi 
József szegedi, líövendy László bodrogmezői, 
Szomor József szegedi Rizinger Lajos szegedi, 
Szászné Kain Vilma szegedi, Vinkóczy Káioly 
székesfehérvári, Bajnok János székesfehérvári, 
Sass Mihály székesfehérvári, Malonyai Elemér 
szekszárdi, vitéz Tóth Márton hegyészi, Hadfy 
Bé'a rzorai, özv• Gáspár Lcóné Bősze Rozá'ia 
szakcsi, Kardos Gyula mucsi, Rakáls Ferenc Dá-
niel simontornyai. Werner Ádám mőzsi. Kozma 
József kajdacsi, Halász Ármin kalaznói, Rajzák 
János csicseri, Pavlics Anna rábatótfalui, Ko-
csis József vasegerszegi, Pekovits Ferenc nagy-

gencsi, Horváth István zsédényi, Doroszlóy Já-
nos rumi, Kiss Sándor zanati, Bardócz Pál alsó-
újlaki, Kotsis László szakonyfalui, Ludván Sán-
dor celldömölki. Németh Sándor ostffyasszony-
fai, Kovács Béla lázii, Perényi Géza dobai, Sél-
ley József nagyteveli, özv. Hellingerné Varga 
Szerafin dégi, Keszi Gábor padragi, Cseplák 
János bakonycsernyei. Pataki István bánok-
szentgyörgyi, Szeidl János kómárvárosi, Baca 
Béla garabonci, Varga Károly felsőrajki Jurg 
Károly sümegprágai, Nemes Imre lesenceist-
vándi, Mészáios László badacsonytomaji, Ne-
ynes Kálmán kékkúti. Barkó Béla bolyi, Némethy 
Géza vékei, Branna József nagy t á r l ány i nép-
iskolai tanítókat a VII . fizetési osztály 3. foko-
zatába előléptette. (151800/1941. VI. fő. o.) 

A m kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
CzilliAntal székelyhídi, Demeter Kálmán kis-
dobosi, Györké Rózsika marosvásárhelyi. Hajdú 
Sándor felsőbányai, Kö7önte József gyergyó-
ezentmiklósi, Köri Lajos kolozsvári, László Fe-
renc nagyernyei, özv• Osváthné Urbán Mária 
szászrégeni, Pap Dániel csehétfalvi, Sidó János 
uzoni és Vadász József gyergyótekerőpataki ok-
leveles tanítókat a nem állami rendszerű VII . fi-
zetési osztályba előléptette. (152 100/1941 szám. 
VI. főoszt. Budapest, 1941. évi december hó 
23-án.) 

A m kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Ambrusné Miklós Blanka gyergyóalfalvi. Ács 
István szatmárnémeti-szőkemoosári, Bedő Andor 
kézdivásárhelyi, S. Encsy András alsóvalkói, 
Kálmán Vencel marosvásárhelyi, Oibán Ilona 
zilahi, Szántó Ádám marrsvásárhelyi és Várady 
Rezső egeresi, állami népiskolai tanítókat az ál-
lami rendszerű VII . fizetési osztályba kinevezte. 
(192.466/1941, VI főoszt, számifinl, Budapest, 1941, 
évi december hó 23-án.) 

Rendes tanítói kinevezések. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter : Baracska licadar vác-deákvári, Haranghy 
I m a hajdúvármegyei népművelési bizottság 
debreceni, Antalffy Margit kétegyházai Bara-
nyai János Lajos sződligeti, Da i Sándor sü-
n egi, Zsubori Károly kiskúnhalas-alsópirtói, 
Kadosa János alsóschönborni, Szabó Irén bo-
gyarét i , Brar.dt Gabriella sa lgótar jáni , Bene 
Teréz kiskúnhalas-fehértói, Simon Albert ko-
mádii, Koiozsvári István bm szentmik ályi, 
Bctka Valé ia csepeli, Tóthné Dedák Janka 
nagymuzsalyi, Horvay Judit gergelyi-ug^rrifrai, 
Antóní Mária dembói, Bagánics Fere c teresei-
pataki Czch.a Béla iloncai. Dobra Z<-Itán uj lyai, 
Fálrai Lajos bilkei, Gagán Iíárcly Győ:ő be-
regpálfalvai , HápLa Ilona kökényesi Jászberé-
nyi Károly huszti, Koppány Antal hátn.egi, 
Kuzma Jclán tur japolenai , L'nlur Anna bereg-
kövesdi, Szilágyi Sándor szentes-epeijesszéli, 
Nóvák Jolán jászómindszenti, Szalai Erzsébet 
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alsónémedi-felsőpakonyi, Sarlós Dénes puszta-
olllakai, Kázmér Eresébet idsbukóci, Dusza 
Béla rakottyási , Vass Gáspár zánkai, Vizváry 
Vilmos legenyei, Fazekas Dezső battonya-
tompapusztai, Paksy Sándor ráckeresztúri, Fa-
ragó József szőllősgyulai, Orosz Kornélia mak-
ráuci, Kczákovics Mária nógrádmarcali , dr. 
Nagydiósi Józsa Irén újpesti , Horváth Vince 
újverbőci, dr. Matiszné Pap Klára perbenyiki, 
Osztie Vilmcs dunabogdányi, Szilágyi Árpád 
mezőkaszonyi, Filip Péter nagykapröi, Dósáné 
Zemling Mária érdi, Szendrey Miklós boesárla-
pujtői, Gö ömbei Jolán nagydobronyi, Kovács 
Elemér makó-rákostanyaszéli, Fűzi Irén nagy-
ecsedi, Dégi Ilona kecskemét-szikrai. Gál Anna 
solt-gaálházai, Benkeiné Ferenc Etelka cigándi, 
Tibor Rózsa kunágotai, Bcdő Margit kisbucsai, 
Kuhn Laura tiszaföldvári, Szondiné Varga Ilona 
munkácsi, Boross Ilona túrkevei, i f j Sándor 
Károly balmazújvárosi, Asztalnok Róza bustya-
házai, özv. Baginé Horváth Katalin úrmezői. 
Borbély Kárcly berezneki, Brunczvik Irén gyer-
tyánligeti, Dolyd János belebovai, Fedák Si-
monné Choma Jolán klacsanói. Gács Ferenc re-
pedei, Hellebrandt Berla bukovinkai, Juhász 
Mária nagybereznai, Korpos Györgyné Mali-
nics Irén holubinai, Kuzmányi Margit alsóká-
linfalvai, Magossné Lupes Lenke taracközi, Nagy 
Zoltán k^mlósi, Pusztai Ilona királymezői, Ray 
Rudolf ladoméri. Szekeres Antal pisztraházai, 
Nagypál Matild komaróci, Nagymáté Béla mak-
ranci, Szabó György pusztaföldvári, Krackerné 
Gangl Erzsébet tompni. Horváth László keeske-
mét-sándortelepi, Dötl Terézia petriventei, Dunai 
Mária pincehelyi, Egry Margit rákospal tai, 
Rudas János nagyborsai, M. Kovács Piroska 
vecsési, Balázs József komaróci, Nagy Ernő 
osornoki, Nyéki Margit sajóházai, Varga Antal 
bajnoki, Aradvári László Júlián Iskolaegyesii-
let Bécs, Czelhoffer Róbert piliscsabai, Csepura 
Mária barkaszói, Ecsedy Teréz veceósi, Erdélyi 
Sándor pomázi, Éliás Gyula mátyfalva-ruszka-
dolinai, Földváry Margit fancsikai, Frucht Jó-
zsef góricai, Hcblyák János gagyvendégii, Hol-
lós Gyízö nagyvázsonyi, Danis Anna kistarcsai, 
Kecskés András kóspallagi, Kiss Márton bicskei, 
Lengyel Géza gát-ruszinte!epi, Molcsányi Aranka 
diósdi, Napholtz Jolán munkácsi, Nádasdy An-
géla pilisvörösvári, Ódor István pécsi, Oltai 
Antal szigetcsépi, Poór Gyula fülöpszállás-kur-
jantói, Szigetiné Kvák Erzsébet majdánkai , Szik-
szai Gabriella sztrabicsói. Szup József sztánfal-
vai, Uhrin Pál kövesliget-királyszállási, Vass 
Mária rahói, Virág Valéria t rebusa-fejérpataki , 
Zsidovicsné Droppa Jolán irhóci, Ács Lajos 
kálniki, Azaryné Kopcsik Mária kövesligeti, 
Baloga Péier kisturica-likicári, Deák László tor-
nóci, dr- So'yomné Lcparits Ilona pomázi, Sii-
meghy Géza süttői, Sziklai István pilisszent-
iváni, Unk Zakariás eleki, Varga József török-
bálinti, Völgyi György regőcei, Erdőss Klára 
kunszigeti, Orgován Erzsébet mezőpeterdi, Ke-
rekes Árpád makranci, Kovrcs András nagy-
kamarás-újtelepi, Csűri Sándcr kistelek-perceli, 
Szendwi Nándor pusztaföldvári, Juhász József 
mátraszentlászlói, Lachner Károly sopronbán-

falvai, Smoling Anna áporkai, Vági Róbert 
csőszi, Fülöp László csenyétei, Vadász Tivadar 
törökszentmiklós-tenyőúj falui, Kovács Nándor 
salgótarjáni, Krem Magdolna budaőrsi, Nyuli 
József nagyszénási, Váróczi Sarolta várii , So-
morjai József pestszentlőrinci, Babinec László 
mihálkai, Bankáné Jakab Ilona Emma úrmezői, 
Bors Irén turjaremetei , Borsos János magyar-
komjáti , Csanda Ferenc szászókai, Dollowschiák 
Mária felsőkerepeci, Dóriné Dalmai Irén bus-
tyaházai, Dudinszky Ernő falucskai, Hytyk Jó-
zsef felsőhidegpataki, Hluchanics András zau-
szinai, Holyák Antal herincsemonostori, Kádár 
Ágnes bustyaházai, Kerekes Sándor nagylucs-
kai, Klin Mária poroskói, Kovács Dezső pere-
csenyi. Kürtös József oroszmokrai. Mavajló 
András nagyrákóci, Nádorfi Lajos ublyai, Pálin-
csák György rahoncai, Rácz János nagybocskói, 
Szikszainé Bihun Judith verhovina-bisztrai, Ka-
kódy Pál vágvecsei, Darcsi lbclya csepeli, Kré-
besz Gyula kunágotai, Grastyán István jászla-
dány-ligeti, Tamásy Irén salánki, Tibold Géza 
iillő-tornyoslőbpusztai, Radnai Magdolna egyeki, 
Mayer István hatvani, Mikes Edit ógyallai, 
Révészné Erdős Margit kunszentmárton-ugor-
tanyai, Illy Margit doborgazi, Kovács Julianna 
diósdligeti, Turai Géza csongrád-szentimrei, 
Kosztoványi István debreceni, Németh Mária 
miskolci, Balogh Irén kunszentmártoni, Csapó 
Béla iregszemcsei, Hcblyákné Tóth Gizella gagy-
vendégi, Lakatos Margit pelsőci, Szilágyi Ta-
más dunakeszi-kundháztelepi, Tamás László 
bugyi-ürbőpusztai, Torma Aurél ajnácskői, Do-
ián Károly nagymagyar-szigetmajori . Palásti 
József hévmagyarádi, Gombos Jolán köröstar-
csai, Barta Anna toponári, Delibók Márta tököl-
horthyligeti, Reményi Mária vekerdi, Holler 
Gabriella csepeli, dr- Pappné Molnár Ilona sá-
rospatak-máriatanyai, Pusker Lajos szigetvári, 
özv. Szántóné Halmos Márta dunakilitii, i f j . 
Schrődl Kárcly prügy-bakesértaryai , Takács 
Irén magyarkomját i , Tf'th Gabriella ho'ubinai, 
Újhelyi Ignác drágabártfnlvai , Vaskó Erzsébet 
alsókálinfalvai, Vladimír Jenő komlósi. Zseltvy 
Irén kistopolyai, Babota József alsóbisztrai, Be-
reczki László herincsemonostori, Bucsina Erzsé-
bet kelecsényi, Daru Gyida poroskói, Egressyné 
Csath Piroska bedőházai, Fodór István berc^é-
nyifalvai, özv. Gönczyné Mártonfi Ilona király-
mezői, Horváth Ferenc volóci, Belle Katalin kis-
zombori, Ördögit Mária hódrrífezővásárhely-már 
télyi, Putnoki Ilona mezőberényi, Horváth 
Mária jászárokszállási. Mangáné Felkér Mária 
újpesti, Vörös Irma Vilma tiezavárkonyi, Gosz-
tonyi Gizella sándorfalvai, Hegedűs Aranka 
magyaróvári , dr. Lászl né Rusznyák Klára hat-
vani, Masikáné Szóka Mária hernádvécsei, Szvo-
boda István t 'szaföldvár-kunhalomi, Farkas Er-
zsébet végegyházai, Gyulay Edit pomázi, Nemes 
Mária egercsehii, Rigó Imre tömörkényi, Szabó 
Gabriella mátranováki, Wiesner Mária duna-
pentelei, Kádas Mária magyarcsanádi, Forschné 
Zsolnay Etel szank-alsómóricgáti, Machovits 
Gyula hndászi, Simon Margit magyarbánhe-
gyesi, Takáts Márta kunszentmiklósi, Babják 
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Béla kiskundorozsma-kistemplomtanyai, Baksa 
Vilmos bátyúi, Boross Gyula aporházai, Brick-
nerné Palotay Valéria kiskundorozsmai, Papp 
Anna nyáregyházai, Sclimidt Ilona orgovány-
alsójárási, Süveges Ibolya Kiskundorozsma-
Szent László isk., Budai Mária nyírnieggyesi, 
Vincze Valéria taksonyi, Oláh István monor-
erdei, Pelczer Irma somoskőújfalui, Pelhő Ince 
vágsellyei, Kerékgyártó Júlia perecsenyi, Ko-
hutné Mackó Gizella takosányi, Kovács Dezső 
bruszturai, Kuzma János beregkö^esdi, Rákos 
Ilona Mária kisbocskói, Pappné Somlyni Márta 
irhóci, Paraj István antalóei, Pósik Ilona ko-
vácsréti, Sziklás Mária kökényesi, dr. Tóthné 
Komáromi Anna ublyai, Vas Margit rahói, Zse-
goráné Ladvenszky Edit kisbocskói, Zimán An-
dor alsókalocsa-dombostelepi, Zágon Mária dol-
hai, dr. Zocherné Bácskái Margit ökörmezői, 
Busiczky Vilma rácalmás-kulcspusztai, Szauer 
Hedvig alsószentiváni, Kurvcz János rákóczi-
falvai, Csupor Ilcna t 'szaföldvári, György Jo-
lán tököli, Berényi István nyírmártonfalvai , 
Majoros Orbán lórévi, Fiilöpvé B. Szabó Mar-
git kecskemét-talfájai, Hevesi Margit szegvár-
derekegyház-ldili , Máté Mária újfekértói . Nagy 
Lajcs karcsai, Soó Ida makói. B. Vargáné Varga 
Róza kecskemét-kelőföldi, Warmus Anna kpcske-
mét-talfájai . Csermák István jászdózsn-kápol-
násoldaldűlői, Halmos Nőm tolnai, Horváth 
Irén mosonmagyaróvári, Husi Erzsébet kun-
szentmiklósi, Nagvné Puhalszky Flóra budaté-
tényi, Papp Magda diósgyőri, Siklósi Kálmán 
laiosmizse-baracsuti, Szebeni László törökszent-
miklós-montágbtanyai, Borbé7yné Bartos Mária 
turkeve-turpásztói, Katcna-Kissvé Turi Ju-
lianna pestszenterzsebeti. Padányi Johanna 
kiskunhalas-felsőzsanai, Szabó Béla kisgutai, 
Tóth Pál bátyúi, Ubrizsy László nagykama-
rás-bánkuti, Baycr Margit cegléd-körösi uti, 
Bácsi Gyida nádudvari , Csala Ilona elek-lökös-
liázai, özv- Fehérváriné Gergely Angyalka kis-
várdai, Liliom Etelka battonyai. Vajdics Mária 
csengerújfalui . Angyal Zoltán tápiószele-kiilső-
mezői, Hatvani Szabó Etel szegvári, Balázs 
László dombó-alsódubovcci, Bergyár Elek szob-
ránci, Chinorányi Etelka turjaremetei, Deli Gi-
zella bustyaházai, Ersztenyuk Mihály rahó-
szilszkijpataki. Gerzanicsné Stéfán Valéria 
oroshrabóci, Horváth Kálmán loliói, Kerényi 
Dezső felsőapsai, Kohutics András uglyai, Ko-
vács Gizella zábrogyi, Kubán Lajos tiszabog-
dányi, Lánczyné Zoller Terész utcási, Lendvayné 
Molnár Julianna zalaegerszegi, Makra Sándor 
turkeve-Iőrinchalomdűlői, Szilas Öjdön bátyu-új-
tanyai, Halászné Kárclyfalvi Ibolya csepeli, Ma-
róti Edit monori. Balog Pál tiszaszalkai, Csapó 
Erzsébet debreceni, Kis-Várday Gizella buda-
kalászi, Krizmanich Mária budakalászi. Légárt 
Irén borsodnádasdi, Párkányi Margit kótaji, 
Petrásovits Magda érmihályfalvai , Szabó Anna 
nyírbátori , Inczédy Erzsébet nagykozári, Mari-
hovszlty Judit pestszentlőrinci, Márai Róza sze-
ged-rivóerdei, Szekfű József nyírtét-újtanyai, 
Juhász Mihály rákospalota Máv.-telepi, Kcfalvi 
Árpád borsodnádasdi, Légrády Antal körösszeg-

apát-körmösdpusztai, Andrásy Erzsébet csar-
noki, Ivanits Mihály nagyvázsonyi, Ottrok 
András szalkszentmártoni, Pusofszky Gab-
riella szigetvári, Bilkei Sándor nyírábrány-Máv. 
telepi, Barsy Dezső nyírgyulaj-kerekhalomi. 
Havas Mária balatonalmádi, Magyarné Motyka 
Margit hernádcsányi, Wiedermann Anna kassai. 
Horvátliné Borbás Emma budakeszii, Bemeczki 
Ilona nagypolányi, Simonné Kaszárda Lenke 
bereznai, Széphegyi Jolán gányai, Szmolánka 
László zsdenyovai, Teigler Mária alsókalocsa-
lázi, Tüzes Lajos zábrogyi, Vaskó György pat-
kanyóci, Pavuk Irén izai. Oláh Gebé Mária dol-
hai. Orosz Ferenc lipcsei, Marinec Iván bába-
kuti, Legezáné Petrecky Erzsébet alsóhidegpa-
taki, Marosi József taracközi. Márton Albina 
tur jaremetei , Szilányi István levéli rk. nép'sko-
láhiz beosztott, Bhédi József répáshutai, Had-
liázy Mária karcsai, Körtvélyi Kálmán debrétei. 
Szegedi István kisnyilas-vitéztelepi. Nagy La-
jos nádudvari . Csákány Elvira kispesti, Biró 
Hajnalka solt-tótmajori, Mrázvé Emyei Mag-
dolna újbars-sándorhalmai, Hárs Lajos tarcal-
hódostanyai. Hegedűs Aranka nagy-kauzsay-
tanyai , Lakatos Dezső csepel-erdői, Péter Jó-
zsef kismányai, Simkó Zoltán mátraszentimrei, 
Tóth Erzsébet lévai, Sebőkné Sebők Piroska 
rozsnyói, Balogh Béla markazi, Dóka Dezfő 
kunszentmártoni. Mécs Ferenc csévi, Parag Gá-
bor nagyecsedi, Tóth Antal lajosmizse-hármas-
határ tanyai , Debreceni Sándcr turkeve-kiskabai. 
Dobos József biidszentmihály-forgácsháti, Kul-
csár Ilona tápióbicskei, Völgyi Anna albert-
falvai , Baranyai Lajos fülöpszállás-fülöpházai, 
Háhné Doma Edit ógyallai, Lázár Gyula bod-
roghalomi, Nagy Ilona Lenke komárom-
szemerei, Schwella Margit szeged kissorí, 
Kéri József csabacsiidi, Hrábár László ^ lozai, 
Iváskóné Petrecky Emma zsdenyovai, Kovács 
László alsóhrabonieai. Kovács Margit piroskói, 
Metz Ilona ökörmezői, Mikita Demeter med-
vegyóci, Pákh Zoltán kislucskai, Pákey Ger-
trúd nagykirvai , Pálya János alsókalocsa-lázi, 
Biskó Ilona velétei, Skoba László t iszaborkúti , 
Szakály István perecsenyi, Szócska Ilona alsó-
szinevéri, Várszegi Anna Margit körösmezői, 
Lukács Erzsébet vágsellye-hetménypusztai, Os-
lányi Gabriella felsődabasi, Sztankoviánszky 
Júlia szeged-kissori, Bozo Mária szanki, Lőrik 
Ilona szentmargi t fa lvai , Márton András új-
szentiváni, Pém.er Aranka rozsnyó-rudnai, Soly-
mosi János rákosszentmihályi , Versényi Ilona 
nagykanizsai , Babos Mária f a jkür t -nagyfa j -
kürt i , Balázs János perény-gombospusztai, 
Bauer Etelka diósgyőr-cigányisknlai, Bender 
József tassi, Drexlerné Szalai Mária Etelka 
deszki gyermekszám, Farkas Ferenc bugyi-
alsódélegyházai, Gyimesi Lajos kecskemét-. 
szikrapusztai , Korentsyné Horvay Ilona korpa-
vári , Olaj Erzsébet vágsellyei, Oszifcsin Erzsé-
bet csécsi, Prácser Eva rákoshegyi, Szepessy 
Edit felsőbereeki, Metzingh Matild lebény-kis-
nyilas vitéztelepi, Bubrinyi Béla bicske-cigány-
iskolai, Szemai Aranka kecskemét-kisfáii, Hul-
lay Sarolta osgyán-antalipusztai , Broczkóné 
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Erőss Jolán gömörhosszúszói, Csorba István 
kiskundorozsma-ái 'pádközponti, Farkas Gyula 
tornóci, Balogh Erzsébet rahói, Derkács Kor-
nél ósándorfalvai , Glatz Sarolta t iszaborkúti , 
Kispesta István kovácsréti, Kovács Margit 
rahói, Lengyel Dezsőné Komlóssy Klára kom-
lóéi, Minczér Anna bercsényifalvai, Munkácsi 
Vidor nyágovai, Murányi János felsöapsai, 
Német András donibói, Oroszné Bicskei Mar-
git kisbocskói, Fülöp Sándor korlátii, Gálik Já-
nos losoncapátfalvai , Hromadáné Mayer Aliz 
kassai, Koletár Olga kassai, Kotlámé Ta-
biczky Amália munkácsi , Köhlerné Szondy 
Edit munkácsi, Markos András bugyi-alsódél-
egyházai, Sáfári Mária munkácsi, Seregi Kál-
mán nyíracsád-buzi tatanyai , Sugár Béle tompa-
betyársori , Szabó Béla eszenyi, Törökné Ja-
koby Aliz Erzsébet kassai, Ujfalusy József kas-
sai, Valenta Sarolta abaújrákosi , Vágássy 
Sándor kassai, Veres István kacagó-csobánkai, 
Vozáryné Telgarec Ilona feledi, Ladvenszky 
Magdolna karcsai , Korponainé Liszonyi Valé-
ria kassai, Pusztaszeri Miklós t iszafüred-jusz-
tusztanyai, Sándor József jászómindszenti, 
Czézinger Kálmán koltai, Kovács Menyhért 
várgede-feketepataki, Roxer István kiskúnha-
las-pirtói, Salánki Lajos gyula-aj tósfalvai , 
Bátkiné Hartai Margit pestszentlőrinci, Hol-
lósy Ágnes tolnai, Kecskés József solti, Le-
szenszky László komáromszemerei, Molnár 
Miidós magyarbéli, Budi Katalin szőllős-
gyulai, Dervalits András pórszombati, Tamás 
Aranka piricse-verestanyai, Joós Gyula körös-
szakáli, Biró Lajos kecskemét-szentlcirályi, Csu-
porné Varga Ágnes felsőszölnöki. Izsóf Zoltán 
vajki , Jautzkyné Budaházi Erzsébet munkácsi, 
Kunczer Lajos csongrád-szántói, Vitovszky 
Jenő kétkeresztúri , Máriaföldi Mária szeged-
csorvai, i f j . Peti József hajduböszörmény-vidi, 
Pelech Zoltán György huszti, Péter Irén felső-
neresznicei, Szamosi Ferenc takcsányi, Szu-
hayné Tóth Ilona Gizella kisbocskói, Timko-
vicsné Magyar Ilona darvai , Vécsi Erzsébet 
kajdanói , Balogh László szerednyei, Bogdán 
Emma bedőházai, Dériné Drégelyi Erzsébet 
kisbereznai, Bokotey Lajos Illés ötvösfalvai, 
Balogh Lajos ura-börvelyi-úti, Farkas Mag-
dolna miszlókai, Gál Ilona miszlókai, Gulyás 
József jászárokszállás-gyarokparti, Vie4orisz 
Dénes jolsvai, Amaczi Mária cegléd-kisteleki, 
György József sárisápi, Horváth Irén nagypa-
ládi, Szalai György törökszentmiklós-puszta-
kengyeli, Gregorovics Erzsébet szernyei, Ka-
rácsony Kálmán kecskemét-borbási, Katona 
Erzsébet alsónémedi-gyálligeti, Kővári Jenő 
csapi, Buszkay Vilma papi, Szabó Márta györ-
kei, vitéz Borsai Béla lónyai, Duszáné Pollák 
Margit gor tvakisfa ludi , Földi Gyula jászárok-
szállási, Gyulasy Eleonóra vértesbogiári róm. 
kat. népiskolához beosztott, Weibl József kis-
kúnhalas-bogárzói, Apródy Erzsébet búzafalva-
bernátfa lvai , Bálványos Pál nagylaki, Aba Er-
zsébet hernádcsányi, Márk Ilona kiskúnhalas-
alsószállási, Peczár Margit sá tora l jaújhely-
gyártelepi , Wirawec Teréz perény-gombospusz-
tai, Bartos Valéria dunaegyházai , Krusoczky 

Ilona hernádcsányi, Klacskó Ilona nagykirvai , 
Kovácsy Gabriella taracközi, Lyácli Jánosné 
Tolnay Matild bilkepinkovicai, Kovácsilc Fe-
renc bustyaházai , Krafcsikné Turáncsics Otti-
lia szuhabarankai , Liksayné Pusztai Jolán 
nagybereznai , Petruska János heregsomi, 
Sztranszky István szegvár-zsigerháti , Szabó 
Károly komádii, Simon Sá dor turkevei, Bar-
tek József komló-bányatelepi, Demeter Sándor 
hejőesabai, vitéz Gömöri László dombóvári, 
Tóth István ny í rmada-hunyadytanya i , Révész 
Margit ú j fehér tó-mályváskert i , Ladányi Imre 
karcag-kúnlaposi, Banglia Kálmán r a j k a i róm. 
kat . népiskolához beosztott, Solymos Péter ke-
lebia vitéztelepi, Bc logh Anna hollóházai, Ho-
molka Gyula nagyidai , Török József budafoki, 
özv. Kovácsné Bukovszky Sarolta orosházai, 
Biró Almeé nagyidai , Göncy Jenő Zoltán be-
regsomi, Faluhelyi Erzsébet búzafalva-bernát-
falvai, Vangel Antal szegvár-derekegyházol-
dali, Bartkóné Csizmár Júlia sárisápi, Kecskés 
László pilisi, Királyné Balogh Mária ungho-
moki, Ormossy Mária fe jér fa lvai , Müller Sa-
rolta felsőkerepeci, Németliyné Bakos Jolán 
huszti, Nagy Katalin bedőházai, Nagy Klára 
Jolán kisbocskói, Pinzenik Pál örvösfalvai , 
Popovics György t iszakirvai, Szidor Jenő rá-
kói, Szikszai Antal huszti, Petrik Ida szentes-
vekerháti , Somfai Ilona eleki, Tóth Ilona har-
nádzsadányi, Bagyó Anna tápiószele-újföldi, 
Kalmár Tibor füleki, Kovács Amália deszki, 
Mehrwert Magdolna gyergyóditrói , özv. Ve-
resné Múzsák Margit bulcsui, Dankó Edit bu-
zinkai, Patrik Márta eszkárosi, Hajnalné Sze-
rényt Erzsébet tököli, Halmos László kiskún-
halas-fehértói, Kemperle Jolán szolgaegyházai, 
Keszthelyi József turkevei, Koppányné Sztik 
Margit nagylak-kendergyári , Tomposné Bálint 
Júlia sándorfalvai , Kemecseyné Petrik Etel 
felsőhutkai. Zicbesi Béla komádii, dr. Antóniné 
Zalai M. Sára nagytétény-Baross Gábor-telepi, 
Árokszállási Dezső alsónémedi-gyálligeti, Dési 
Ilona nyírbéltek-cifraszállási , Virág József 
pilisszántói, Nyiri Edit eszkárosi, Antal Gab-
riella nagymágócs-árpádtelepi , Szemerédi Ist-
ván csongrádi, Gablerné Varga Ilona kende-
res-szabolcsszállási, Románné Krajnyák Irén 
ároki, Szaukulics Zoltán huklivai, Szunyogh 
Anna dombói, Tomcsik Tibor lyutai , Vin-
czenty Ilona bustyaházai , Bogárné Ravasz Má-
ria iszkai, Toscano Mária ceglédberceli, Ná-
nási Irén komádii Hor thy Miklós int., Mező Ro-
zália újfehértó-inunkástelepi, Péter Béla török-
szentmiklós-pusztatenyői, Tasy Izabella öttö-
mösi, Molnár Miklós komádii. Zabolainé Dóczy 
Berta bere t tyóújfa lui , Stipida Ilona nagyidai , 
özv. Fádárné Patakfalvy Ilona újpest i , Mutsch 
Teréz örkény-pálóczytélepi, Sári József csong-
rád-mentettrét i , Mann István kassai, Kiss Vil-
mos karcag-gergelyrészdülői, Benkes János 
kiszombori, Csulei Valéria bagaméri , Szele 
Mária pácini, Kovács Lajos cigánd-gorsó-
tanyai , Bory Laura Erzsébet kunágotai , Papp 
Béla zsebesi, Solyom László kovácsházai ref. 
népiskolához beosztott, Lescsinszkyné Vajay 
Jolán szolnoki, Soós Béla erdőszelestyéni, 
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Hegymegi István márkházai , Nagy Lajos 
szank-izsáki-úti, Szödényiné Esik Erzsébet 
nyí rábrányi , Barna Dezső medgyesbodzási, 
Bolla Ferenc egri, Sárkány Béla abaújnádasdi , 
Szabadi Mária törökbálinti, Báslliy Ilona bod-
rogkeresztúri , Perger Anna dunaszekcsői, Gyi-
móthy Imre kiskőrös-feketehalomi, Szabó Mik-
lós t iszalök-kisfástanyai, Svékus Lilla dömsöd-
apajpuszta i , Humenay Valéria alsótőkési, 
Cseh Ernő málasi, Horváth Béla rákoscsaba-
rákoskert i , Dudás József vágsellyei, Énekes 
Margit csúzpéterházai, Papp Róza királyházai , 
Simoncsics Antal rozsnyórudnai , Koháry Fe-
renc büdszentmihály-forgácsháti , Berta László 
abaúj rákos i , Szabó Ferenc balmazújváros-fe-
rencmajor i , Drégely Béla mezőkovácsházai, 
Margitics Aranka kótaj i , Macsek Endre hajdu-
nánáspusztai , Kandi Mária abaújnádasdi , Gri-
gely Nándor vaspör-velencepusztai, Molnárné 
Pap Lenke kecskemét-kisfáji , Hepner Katalin 
dunabogdányi, Szauerné Bérczy Ibolya szeged-
szentmihálytelepi, Zombory Sántfor fá j i , Han-
tos Mihály szeged-nagyszéksósi, Körös Erzsé-
bet komló-bányatelepi, Soós Géza zalalövői, 
Gémes József rákóczifalva-újtelepi, Hoclistein 
Teréz rácalmási , Juhász Antónia szentmargit-
falvai, Szűcs Tibor nádudvar i , Fejérvári Jó-
zsef bodroghalomi, Rózsáné Szántó Anna mis-
kolci, Tóth-Petrovszky Mária battonya-csanád-
pusztai, Bajkai Erzsébet mátyusi , Maráczy 
Sándor nyáregyházai , Bucher Mária ltis-
kúndorozsma-Wesselényi-iskolai, Józsa István 
csongrád-gyójai , Tóth István barcsi, Varga 
Margit örkény-csurgamajori , Bálint Károly 
délvidéki Ibükovinai székelytelepi, Dorna Ilona 
szentmihályfalva újfalui , Padányi Mária hódii, 
Czucza Magdolna kétegyházai, Kiss Mária 
ekel-margi tmajori , Jegelni Aranka isaszegi, 
Hortobágyi Ernő ényi, Kálmán Lajos miszla-
bikádpusztai, A dám Márta nyírábrány-alsó-
nagyíülöppusztai , Dobos István piszkei, Tóth 
Márta pusztamérgesi , Légrádyné Schuszter Er-
zsébet hernádcsányi, Mécs Ferenc bajai , Szil-
vássy Margit végegyházai, Poócs Erzsébet 
bulcsui, Tárnoki Erzsébet barkaszói, Sinkó 
Sándor kecskemét-bugacmonostori, Popovics 
Irén büttösi, Desits Ilona csurgói, Fazekas Ág-
nes ószentiváni, Fodor Edit érd-újtelepi, Ma-
tyófalviné Sövény Ida Örkény-tábori, Tiba 
Margit mezőkaszonyi, Lengyel Veturia ha jdu-
dorogi, Horváth Júlia tápióbicskei, Rácz Er-
zsébet tiszaluci, Pereszlényi Sarolta pácini, 
Thebery Magda baj i , Tóth Mária hejőcsabai, 
Szendrey Margit mezőkaszonyi, Tóth Matild 
hodászi, Várhegyi Károly szürnyegi, Kiss 
Jenő gáti , Legeza Irén bat tonyai , Szabó Gab-
riella gyömörei, Biró Kqroly papi, Komáromi 
Gizella beregújfa lu i , Leskóné Tasnády Ilona 
benei, Metzger Anna nagykovácsii, Zselényi 
Magda csécs-szöllöskei, Zscdényi Valéria tisza-
bökényi, Sefcsikné Fekete Gizella dereka-
szegi, Zanoletti Mária hévmagyarádi , Szabóné 
Ádámffy Magdolna nagygejőci, Boda Olga 
derceni, Liszkay Rachel szernyei, dr. Asszonyi-
né Végh Mária nagykozári , Szemes János ba-
latonalmádi, Sándor József szeged-külsőösze-

széki, Simonkovics Károly nyírbogát-istvánta-
nyai, Szirmay Katalin kisdobronyi, Sebestyén 
Júlia salánki, Varga Lajos kótaj i , Major Jó-
zsef dobocagernyő-leánymezői, Nagy Antal ba-
romlaki, Veress Ilona kisdobronyi, Engi Ist-
ván csepei, Hetényi János para jd i , Paczolay 
Gyula pestújhelyi , Slepkovszky Magdolna 
t iszasasvári, Nagy Jolán kunszentmiklósi, Asz-
talosné Sándor Mária sátorai j a ú j hely-gyárte-
lepi, Pásztor Béla deregnyői, Lujdosó György 
gercselyi, Lászlófy Olga csarondaháti , Por-
csalmy János bátyú-H irthy-telepi, Halmai Já-
nos jászladányi, Wingerlhné Hc ffmann An a 
csanádpalotai , Kcditekné Kotra Magdolna 
nyergesúj fa lu i , László Erzsébet hódmezővásár-
hely-kútvölgypart i , Kovács Mária pestszent-
imrei, Csáky Kálmán medgyesbodzási, Maróti 
Mihály szentes-külsődonáti, Dékány Ferenc 
hevesvezekényi, Szentgyörgyi Margit márkhá-
zai, Bundy Adél ha jduhadházi , Fabó Anna 
klárafa lvai , Pecze Mihály hatvan-sashalom-
pusztai, Törös Jolán budafoki , Kollár Izabella 
öunakili t i i . Udvarhelyi Erzsébet csepeli, Bihari 
András fugyivásárhely-hegyi , Czeglédi József 
hódmezővásárhely-szikáncsi, Tátrai Zoltán haj-
duhadház-vidi, Kiss Kornélia párkányi , Koncz 
Sándor hódmezővásárhely-külsőerzsébeti, Ko-
vács János lókút-pénzeskuti, Muskovszky Já-
nos nyíradonyi, Nóvák Fanny polgár-tikos-
tanyai , Pálfi József nagykanizsai , Pécsy Ilona 
almáskamarási , Szabó Etelka zalaszentgróti, 
Szagri József hódmezővásárhely-szentkirályi, 
Vörös Sándor sopron-bronnbergbányatelepi , 
Gosztola József szentliszlói, Hargitai Lajos 
fülöpszállási, Párkányi István csongrád-má-
mairéti , Paul Tibor nyíradony-t ivoránytanyai , 
Borbényl J/mcs kiskunhalas fehértói. Csikós Jó-
zsef kemecse-körmendytanyai, Krajnyák Nán-
dor ta jnasár i i róm. kat. népiskolához beosz-
tott, Lepsényi József t iszavárkony vasúttelepi, 
Nádudvary Jenő hódmezővásárhely-hatablaki, 
Szloboda András sárospatak-láptótanyai , Vend-
rinszkyné Klingler Anná a lmáskamarási , Sz^ bó 
Mihály vésztői, Harangozó József kadarkút-
kőkuti, Haász Gizella f ranciaországi , Tóth Ká-
roly ógyallai, Király István petriventei, Sim-
kóné Takács Erzsébet kisk'úndorozsmai, Berg-
hoid Antal t iszaladány-nagyhcmokosi, Jámbor 
József kincseshomoki, Szalkay Ilona ócsai, 
Acsné Bedő Mária tokaji , Csaplár Béla túr-
keve túrkeddi, Perger Ferenc nagykovácsii, Li 
sziné Barabás Mária medgyesegyházai, Kovács 
Róza cegléd-lendérdülői, Zollán Gyula szent-
tamási. Barna Lajos battonyai, Pázmándi Má-
ria sol t-nagymajori , Oláhné Köntés Ilona 
nagytétényi , Zölderdő Teréz macházai, Dávid 
Mihály kúnszentmárton-jaksori , Dér István 
kiskőrös-feketehalomi, Lévay Aranka tótkom-
lósi, Temesiné Spitzkopf Valéria solymári, 
Aradi Tivadar kúnhegyes-gyócsi, Fajka Mag-
dolna t iszafélegyházai, Lévai Béla karcag-
disznóréti, Nagy János nagyrábé-rétszentmik-
lósi, Kovács Sándor cegléd-gerjetelepi, Markó 
Mihály tompái Szcke Zoltán k o r á d i i , Elek 
Imre hajdunánás-niczkyrét i , Kiss Gyula szád-
várborsai , Gellén Imre bodrogszerdahelyi, Vaj-
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dáné Salamon Anna pil isvörösvári , Czobor 
Klára pesthidegkuti , Kiss Gyula kelebia-vitéz-
telepi, Schuarczenberger Katalin' kisterenyei, 
Szvidrányi Magdolna vésztői, Hegedűs Imre 
hajdúböszörményi, Kürthy Izabella ú jfehértó-
mályváskert i , Neipl Jolán kunágotai , Pápai 
Erzsébet belgiumi, Mélykúti Vilma kiskörös-
alsócebei, Pados István barkaszói, Avar István 
budapesti, Székely Tivadar hodászi, Antal Éva , 
bárcai, Bajtai Sarolta eleki, Kiss József klára-
falvai, Szily Zoltán t iszadada-verebestanyai, 
Bendéné Hach Teréz eleki, Drahos Ilona elek-
lökösházai, Hársfai Erzsébet soroksári, Szitár 
Margit bácsszentiváni, Aladics Rozália tököl-
ferd inándmajor i , Czingel Ingeborg Veronika 
békásmegyeri, Kondóti Margit pilisvörösvári, 
Siroky Margit pilisszentiváni, Dancsházi Ist-
ván pestszentlőrinci, Hegyaljamé Kerner Má-
ria pil isvörösvári , Tompitsné Rajesányi Mária 
alsószentmártoni, Várközi Íré i molnárii, Bárczi 
Mihály kál-nagyútpusztai , Sándor József ci-
gándi, Görgényi Artúr abaújszinai , Szeveréni 
Mária tiszasülyi, Zarka Béla pil isvörösvári , 
Gyimesi János lókút-pénzeskuti, Móriné Nagy 
Flóra kunágotai, Osvarih Ilona budafok-kelen-
völgyi, Simonné Szereniley Ilona somlyómezői, 
Steinhoffer Erzsébet taksonyi, Muszár Anna 
felsőszölnöki, Darabán Géza cegléd-seregélyesi, 
Fronhoffer Márta pomázi, Hortoványi Ilona 
tamási-rácvölgyi, Ponesz Vilma kiskőrös-erdő-
teleki, Sehreiner Anna bocskai, Tolcsvai Nagy 
Béla pomázi, Kersák János taunási-rácvöl-
gyi, Kupa Antal kiskunhalas-felsőgöböljárási , 
Nyéki Gyula szentes-derekegyházoldali, Bod-
nár Gizella inindszent-téglási, Hantosné Kuz-
mich Erzsébet szeged-nagyszéksósi, Lója 
György jászkisér-hajdutanyai , Kemencsi Fe-
renc zagyvapálfa lvai , Bévayné Ertl Magda új-
pesti Szi: ethy Jani,a tiszafehéregyházai, Ambró 
Ilona nyíregyházai , özv. Békésiné Nagy Emí-
lia bagladi, Dévényi Ferenc ú j fehér tói , Miha-
lovics Judit csepeli, Péterváry Margit öttö-
mösi, Tóthné Virágh Gabriella érdújtelepi , 
Szabados Ferenc törökszentmiklós-tenyőúj fa-
lui, Szabó Erzsébet szeged-vadgerlési, Zalatnai 
Károly vál la j-nagyfenékpusztai , Bartos Irén 
gádorosi, özv. Botosné Pogorisky Klára tisza-
luci, Csarnóy Zsuzsanna őrdarmai , Dévánszky 
Erzsébet veresegyháza-erdővárosi, Dévényi 
Jenő pusztazámori, Edesné Loyal Adél koltai, 
Győrffy Ilona ungdaróci , Kotsis Gyida sándor-
falva-homokpusztai, Soós István t iszafehéregy-
házai. Szelesné Soós Ibolya solti, Bedöné Gom-
bár Margit zalaegerszegi, Páris Dezső tisza-
sülyi, Cserepkai János tököli, Papp István 
felsőregmeci, Szőke Julianna vésztői, Kövér 
Lujza hontvarsányi , Schneider Erzsébet lete-
nyci, Szentkuti Leona pomázi, Antal Mária 
felsőm is'yei, Dózsa István mátrnszentistváni, 
Szokol Humay Győző beleznai, Bálintné Barna 
Katalin érd-tuskulánumi, Kali Endre nyáregy-
háza-felsőcsévi, Lehotzky Edit nagyszénási, 
Tanyi János méhkereki, Papp László tisza-
szalkai, Lutzenburger Anna ceglédberceli, 
Bucsi-Szabóné Vendel Ilona kunszentmiklósi, 
Gönczy Kornélia bodrogvécsi, Hoffer Béla 

nagygéresi , Kovács Imre hódmezővásárhely-
kishomoki, Krunoczky Anna tornyospálca-
pusz taúj fa lu i , Zongor Ilona nádudvar i , Ko-
vácsné Kostyalik Irén várgede-feketepataki , 
Bihary Mária nagypaládi , Gönczölné Balogh 
Emília vásárosnaményi , Paczolayné Aczél Edit 
rákospalotai , Garancsy Anna csornafalvai , 
Kovács Ilona dányi, Láng Klára izsnyétei, 
özv. Lévayné Smoling Erzsébet pándi, Martos 
Erzsébet tiszacsomai, Megyeri Margit fekete-
ardói, Nagy László várii , vitéz Réti János ba-
lazséri, Tóth Károly makkosjánosi , Balogh 
Margit pórszombati, Zsarnayné Csobod Ilona 
diósgyőri, Joó Károly mezőgecsei, Frindtné 
Töröcsik Julianna jánoki, Veress Ilona szeged-
szentmibályteleki, Antalfy Aranka botrágyi, 
Benkő András mátyfalvai , Faragó Ilona érd-
parkvárosi , Szentpétery Andor nagydobronyi , 
Kobulinszky Márta . t iszasásvári, Kovácsné 
Szölgyény Erzsébet lajosmizsei, Halász István 
fornosi, Szabó József nagydobronyi , Egri Gab-
riella érd-parkvárosi , Scheffer Erzsébet ma-
gyarbánhegyes-zoltánszállási , Eszenyi István 
debreceni, Oszterhuber Nándor ' sényői, Var-
júné Aranyi Mária dunavecsei, Végvári József 
ráckeresztúri , Kiskun Gizella eszenyi, Csehné 
Szász Ilona csepeli, Daniss Ilona kecskemét-
alsószékdülői, Minyáné Ilniczky Erzsébet tisza-
szászfalui, Páckáné Borka Rozália kisteleki, 
Szmereka József szendi, dr. Pálóczyné Soltész 
Irén ungvár i , Popovics Ferenc sa lgótar jáni , 
Csucska Jenő botfalvai , Dudinszky Mária 
nagyszöllősi, Kökörcsény Miklós gödényházai, 
Tóthné Bóta Viola gáti . Bacsó Károly barka-
szói, Csiicskáné Ducs Erzsébet botfalvai , Me-
legít Károly porcsalmai, Véghné Zana Irén 
isaszegi, Popovics Klára kereknyei, Varga 
Béla pi tvarosi . Hajnal István t iszaszászfalui, 
Tóth László gödényházai, Tegzésné Brenner 
Mária pestszenterzsébeti állami népiskolai he-
lvettes taní tókat rendes taní tókká kinevezte. 
(191.501/1941. VI. fő. o. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Jeócs István moh di, Bereznai Imre adai. Hor-
váti Anna temerini, Horváth Emília zsablyai, 
Horváth Ibolya adai. Jovicsin Danica nádaljai , 
Ka'ász János snjkásgyörgyei , Kfilocsay Mag-
dolna csur-gi, Kerénvi Ilona pnlánkai, vitéz 
Kérges Pál zentai, Kélhelyi Julianna horthy-
várai, Kiipsza Julianna péterrévei, Kürtös Jó-
zsef kátyi. Lakos Ilona báesföldvári, Lippay 
Ilona martonosi, dr. Mészárosné Fodor Ilona 
zentai, Petriné Fekete Borbála óbecsei Pirovits 
Irén szilbácsi, Pc.lónyi Rozália moholistenáldási, 
Prntscher Erzsébet ókéri, Reményi Mária péter-
révei, Szili Emília horgosi Takács Mihály k'szá-
csi. Tímár Júlia adai, Tompitsné Rajesányi 
Mr'<ria fe'sőknboli. Tóth Anna horgosi, Tóth Ist-
ván zsablyai, Törökné Madar Elza horgosi. Zol-
tán Gyula szerttarrási , Ágoston Jo'án top lyai, 
Antal Gabriella bajm^ki, Arató Károy bez-
dáni. Baginé Horváth Katalin szabadkai, Bánfai 
Ferenc szondi. Béki Margit kulai, Búzás Emília 
szabadkai, Cseh Ilona bácskeresztúri, Durinyi 
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Anna veprődi, Enyedyné Rizsányi Júlia zom-
bori, Erdős Vilma csonoplyai, Fodor Irén csanta-
véri, Fray Katalin bajsai. Gulyás József vajsz-
kai, Horányiné Végh Mária doroszlói, Joós 
Vilma szabadkai, Kisfalusi Ferenc cservenkai, 
Koliáry Erzsébet veprődi, Koronczy Gabriella 
szabadkai. Ladvenszky Magdolna topolyai, Mol-
nár Gizella kishegyesi, Nagy Mária c-santavéri, 
Pál Rózsa bácsfeketebegyi, Ribár Magdolna 
torzsai, Sólyom Márton csantavéri, dr. Só-
lyomné Loparits Ilona zombori, Somfai Ilcna 
szabadkai. Szabó Béla csantavéri, Szabó Lajos 
nemesmiliticsi, Szitár Margit báesszentiváni, 
Szarka László zombori, Tomorné Kalmár Ma-
tild kishegyesi, Varga Antal bajmoki, Völgyi 
György regőcei, Fodor Endre pincédi, Aratóné 
Szentgyörgyi Mária perlaki, Alrnási Tivadar 
nagypalinai, Berccz Anna zalaújvári , Czuppon 
Mária kristóffalvai , Csizmadia Katalin bago-
nyai, Csuporné Varga Ágnes szentilonai, Dicső 
Erzsébet zalaújvári, Dobay Edit muracsányi, 
Dómján Ilona drávavásárhelyi , Dölll Teréz bar-
kóczi, Galambos Margit ligetfalvai. Galambos 
Mária muraszentmárai , Gerencsér Ilona alsó-
domborúi, Gnóth Endre battyáiidi, Herner Va-
léria belicai, Horváth Erzsébet ligetvári, Hor-
váth Gizella muraszentmártoni, Jenei Jenő alsó-
domborúi, Kovátsné Kapitány Ilona mura-
szerdahelyi, Kókay Mária lendvaliidvégi, Kres-
selbauer Mária lendvahidvégi, Lovassy Károly 
légrádi, Major Mária kisszabadkai, Martincse-
vits Róza alsódomborui, Pagács Ilona dráva-
nagyfalui , Pál Margit drávavásárhelyi , Pintér 
Gizella drávafüredi , Pcócs Mária lendvavásár-
helyi, Raksányi Katalin miksavári , Sáritzky 
Mária kisszabadkai, Sidó Sarolta drávaegyházi. 
Sió Anna kotori, Szabó Mária bagonyai, Tóth 
László kerkafői, Vakos Anna kristóf falvai-
Varga Etelka belatinci, Vaszkóné Kalmár 
Etelka perlaki, Vaszkó Mihály perlaki, dr. 
Véghné Dörfler Mária kisszabadkai, Zongor Fe-
renc bagonyai, Zóka Katalin muraszentmáriai . 
Boross Eleonóra péterhegyi állami népiskolai 
helyettes tanítókat állami népiskolai rendes ta-
nítókká kinevezte. (192.500/1941. VI. főoszt. sz.) 

A m. kir- vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Abai Júlia ikafalvai . Abonyi Hona Mária ná-
dasberendi, Adorján Lász'ó csikmenasági, Agya-
gási Ibolya biikkösi, Altfater Lajos krasznate-
rebesi, Ambrus Lajos békáspataki. Ambrus Pé-
ter gyepesi, András Miklós borszéki Angyal Ist-
ván szentegyházasfalui, dr- Antalné Dobos Or-
solya csikszentmihályi, Apáti Margit viski, 
Aranyné Bodó Ilona bikfalvai. Aranyi Erzsébet 
szilágygörcsöni, Arnóczky János nagyürögdi, 
Avex'ovitsné Ösz Etelka pusztaújlaki, Ádám 
Gabriella feldobolyi, Ávéd István maroshévizi, 
Babaló Katalin tágfalui , Babik Piroska zete-
laka-zsigmondtelepi, Babos Ilona leslunkai Bagi 
Borbála osikdánfalvai, Bagrly G'zella berettyó-
esohaji, Bagyó Anna iszlói, Bakó Erzsébet 
sepsibesenyői, Balasi Margit faluszlatinai, Ba-
latoni Franciska alsófalvai, Balázs Ilona fekete-
erdői, Balázs József maiadéi, Balaghné Borsos 

Margit k ra jn ik fa lva i , Baltavári József Béla 
faluszlatinai , Barabás György szászbudaki, 
Baróti Mária szentlázári, Bartháné 1 okor 
Margit kolozsvári, Bartháné Zsögön Etelka 
kézdivásárhelyi, Bazala Anna élesdi, Bazala 
Margit iirgetegi, Bács Szilvia révkörtvélyesi, 
Bácskay Ferenc magyargoroszlói , Bálint Barna 
csíkszépvizi, Bálint Katalin gyergyócsoma-
falvi, Bálint Margit kolozskarai, Bálinthné 
Borbáth Jidianna bereczki, Bálintné Szilágyi 
Klára marosvásárhelyi , Baán Klára gyalui . 
1 ándi Elvira marosteleki, Bányai Emil csöbi. 
Bártfai Gizella étfalvazoltáni , Báski Magdolna 
halmosdi, Bencsik Aranka borszegi, Bereczky 
Erzsébet madarászi , Bereznay Imre küküllő-
keményfalvai , Bernád Irma szászszentjakabi, 
Bernád István esztelneki, Berta Imre gyimes-
középloki, Bertalan Róza Julianna vámoslázi. 
Békés Edit sólyomkővári, Békés Viktor ért-
körtvélyesi, Bihari Aranka kőröslórói, özv. Bi-
launé Jcdál Erzsébet, éWdloki, Bilkay Éra 
medgyesgombási, Biró Klára szilágysomszél-
szegi, Pirtá Zsuzsanna kágyai , Bizó Gyula 
viski, Bizóné Szilvasán Erzsébet viski, Bódi 
Irén osikdánfalvai , Bodon Róza csíkdánfalvai , 
Bojhos Mária értarcsai , Boldizsár Gizella for-
gácskúti, Borbás János karulyi , Borsányi Zita 
csíkdánfalvai , Borsos László nagybáródi , Botha 
Mária buzai, Bozsó Ilona alsórónai, Bősz I lona 
ikafalvai , Buné Szilágyi Terézia terepi, Budai 
Béla nagyilondai . Budai Mária szilágyborzási, 
Pudai Stefánia Olga b iharszentandrási , Burg-
hard Ferenc bétái, Czabafi Jolán somosfalvai. 
Czaholyvé Tóth Mária szalárdi, Czáránné Szi-
lágyi Margit gyergyóvárhegyi , Czeiszperger 
Lipót alsófernezelyi, Czentye Ilona kozárvári , 
Czéltusné Kóczián Georgina zilahi, Czifra 
Ilona gyimesfelsőloki, Czintos Piroska borsa-
új fa lu i . Czurrbel Magdolna szaniszlói, Csaj-
kosné Osváth Margit hir ipi , Csapó Mária jákó-
hodosi, Csepregi Ilona gyimesfelsőloki, Csergő 
Edit Anna sarmasági , Csery Gabriella zsibói. 
Csigás Lenke hegyközszentmiklósi, Csiki Emí-
lia gyimesfelsőloki, Csikor Irén maroslakai , 
Csintalan Lajos csíkszenttamási, Csipkés Klára 
dési, Csiszér Anna csíkpálfalvai , Csizmadia 
Klára borsa-rotundai, Csóka Katalin gyergyó-
rometei, Csörgőné Korcsinszky Gizella mikolai, 
Csúcs Sára medgyesgombási, Danicska Lajos 
inándi, Danyi Erzsébet gidófalvai, Dálnoki 
Ilona szotyori, Deák Veronika körösfői, Deme-
ter Márta gyergyóremetei , Dér Erzsébet szé-
kelytamásfa lvai , Diószeghy Erzsébet szilágy-
paniti , Divald Karolin csíkszentgyörgyi, Do-
bosné Iíenessey Irén mezőörményesi, Domokos 
Piroska gyergyóalfa lui , Domonkos Erzsébet 
gyergyóborszék-hollósarkai, Dorgó Margit te-
kei, Dömötör Lenke bikfalvai , Ducs Margit 
alsóapsai, Egyed Anna szamoslukácsi, Elekes 
Mária alsócsernátoni, Engisné Buttyán Teréz 
péterházai, Eperjesi Lujza kerekhegyi, Erdősi 
Mária gyimesbükki, Eszterhai Mária csíkbánk-
fal vai, Éless Magdolna alsófernezelyi, Farkas 
Anna alsókaznacsi, Farkas Etelka nagyiklódi, 
Farkas Irén márkaszéki, Farkas Margit gyer-
gyócsomafalvai , Farkas Piroska kézdialbisi, 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 2. SZÁM. 1 2 9 

Fejérné Gazdik Mária kézdiszárazpataki, Fe-
jérné Zsögön Paida székelyudvarhelyi, Fekete 
Eva farkas lakai , Fekete Imre miklósfalvai, Fe-
rencz Katalin nagydemeteri , Ferenczi Ida bor-
széki, Ferenezy Lajos oroszhegyi, Ferenczyné 
Szopos Ilona gyergyószárhegyí , Fényi Piroska 
mezőbottyáni, Filvigné Matos E. Gizella es-
küllői, Fodor Ilona csíkbánkfalvai , Fodor Irén 
kápolnásfalui , Fodorné Kovács Ilona aknaszla-
tinai, Fogarasi Anna marosszentannai , Forin-
tos Jolán csíkszenttamási, Fridrich Ella széki, 
Frőhlich Margit csík jenőfal vai, Fülöp Lóránd 
hegyköz-tótteleki, Füzy Irén körös tar jáni , Gagyi 
Ilona alsótótfalui, Galgó József úszta tói, Gaz-
dagné Bétnyák Erzsébet hegyközpályi, Gaál 
Aranka kakszentmártoni , Gáli Béla sepsibük-
szádi, Gál Emilia gyergyóvaslábi , Gállné Máté 
Edit mezőtelegdi, Gerencsér Ilona csiktusnádi, 
Geszti Gyula szentkeresztbányai, Glatzer Magda 
zetalakai, Göcseján József bogdánházai, Grems-
perger Irén atyási, Gidyás János csíkszépvízi, 
Gulácsy Endre kisszentlőrinci, Gyarmati Erzsé-
bet inándi, Györbiró Izabella kővági, Györe 
Gizella papfalvai , Györbiró Bóza szászbon-
gárdi , Győrffy Géza nagygalambfa lva i , özv. 
Győrffyné Csutak Ágnes kisnyulasi , Gyulai 
Széplaki Szabó Albert halmi-nyírestelepi, 
Hajdú Margit sándormajor i , Haller Jusztina 
szatmárhegyi , Halmavánszky Ilona csákigor-
bói, Harmath Ferenc görgényhodáki, Hegedűs 
Mária gyergyótölgyesi , Hegyi Ilona ikafalvai , 
Heinricli Leona margi t ta i , Heinz Teréz gyala-
kutai , Hevesi János szászfenesi, Hideg Erzsé-
bet sándormajor i , Homokos Vilma kackói, IIor-
nungné Mártonffy Erzsébet nagyváradi , Hor-
táver Erzsébet görgényiivegcsiiri, Hortobágyi 
Emma krasznabélteki, Horváth Anna kissóly-
mosi, Horváth Béla józsefházai, Horváth Ella 
csíkszentdomokosi, Horváth Géza Győző falu-
szlatinai, Horváth Margit margi t ta i , Horváth 
Pál szentegyházasfalui , Hunyadi Erzsébet sza-
lárdi, Huszár Gizella rontói, Igaz Ilona bárt-
falvai, Imetsné Máthé Katalin csíkszentsimoni, 
Iványiné Bokotey Jidia pálosremetei, Jakab 
Ilona szaniszlói, Jakab Margit szováta-szaka-
dáti, Jakabos Margit kézdiszentléleki, Jam-
niczky József fiivesi, Janecsek Irén nagy-
ürögdi, Jánossy Éva révi, Jánosy Ferenc ár-
vátfalvai , Jánossy Katalin révi, Jeles Anna 
ürgetegi, Jenikovszky László Győző görgény-
l ibánfalvai , Jodalné Váró Judit szatmárnémeti , 
Juhász Irén szoldobágyi, Jurgovszki Margit 
cséffai , Jurka Ibolya alsóvisói, Kalapos Gab-
riella sándorhomoki, Kalas Ibolya nyiresi, Kal-
las Vilma bálványosváral ja i , Kalmárné Bozs-
nyai Vilma vezendi, Kamuti Ella alsóferne-
zelyi, Karalyos Ilona csíkszentmiklósi, Karádi 
Ilona felsődernai, Kassai Irma gelencei, Katona 
Eszter szacsvai, Katona Margit vármezői, 
Katzovszky Katalin máramarossziget i , Kákonyi 
Lajos sándormajor-csángótelepi, Kállay Ilona 
kővárremetei , Kállai Sándor jákóhodosi. Ká-
roly Melinda földrai, Kecskemétliy Ida csoma-
körösi, Kerékgyártó Gyula korondi, özv. dr. 
Keresztesyné Cser Jidianna csíkjenőfalvai , 
Kertész Ilona alsófernezelyi, Kertész Mária 

inói, Keszei Mária érvasadi, Kéler Ilona kis-
kakucsi, Kémeri Mikó Gyula bihari, Kicsidné 
Bérezi Anna kolozsvári, Király Anna kolozs-
vári , Kiss Anna hosszúmezői, Kiss Gáspár kis-
maj tényi , Kiss Ilona csíkszentdomokosi, Kiss 
Kálmán köröskisjenői, Kiss Magdolna rozá-
liai, Kiss Mária gyimesbiikk-bálványosi, Kitka 
Ilona magyarbikal i , Klára József nántüi , Ko-
csis Ilona kornádi, Komári Amália nagymada-
rászi, Komjáthy Irma krasznahidvégi, Kom-
lóssyné Máté Ilona ráksahegyi , Komonyi Jolán 
kézdimárkosfalvai , Kontzné Horváth Magda 
kolozsvári, Kontsek Lajos vámfalui , Kónya Pi-
roska aldorfi , Kopjári Erzsébet kerekhegyi, 
Koronczy Gabriella gyapjúi , Korpos Irén oláh-
szentmiklósi, Koszorús Sándor nagykágyai , 
Kosztrahszky Gyöngyi felsővisói, Kovács Béla 
rojt i , Kovács Ferenc kolozskorpádi, Kovács 
Franciska csíkszentdomokosi, Kovács Gyula 
va jdakamarás i , Kovács Judit petőréti, Kovács 
Júlia krasznai, Kovács Márton székelyvajai , 
Kovács Piroska homoródalmási, Kovácsné Ko-
vács Irén oroszfalui, Kozmáné Bedő Anna ho-
moródalmási, Körmöczy István csögi, Kriston 
Sára kisteremi, Krizsán Erzsébet nagyilondai , 
Kugler Emilia ba j fa lu i , Kidcsár Ilona genyé-
tei, Kummer Aranka fenyédi, Laczkó Erzsébet 
nagyilva-lunkai , Laczkó Klára gyergyótölgyes-
túlsóvizi, Laczkó Márta márkaszéki, Lakó Er-
zsébet gyergyóalfa lui , Lakos Teréz varsolci, 
Lábas Menyhért ráksai , Láber Margit csíkjenő-
falvai , Lámor Mária középapsai, Legeza Kata-
lin gyergyóremetei , Lengvári István szilágy-
korondi, Lippay Ilona csíkgöröcsfalvai, Li-
tauszky Katalin középesi, Lökösházyné Patzkó 
Edit nagyváradi , Lőrinczi Mihály homoród-
szentpáli, Lőivné Kiss Margit szatmárnémeti , 
Ludvig Mária székelylengyelfalvai, Lukács Sa-
rolta ko'osborsTi, Lukáesné Fábián Irma vá-
laszúti, Lukácsffy Éva . bölöni, Magyar Irén 
selymesilosvai, Magyar Piroska csíkszentdo-
mokosi, Magyarosy László zrínyi, Majoros Mag-
dolna tinódi, Majoros Mária gyimesbiikk-bál-
ványosi, Marczinkó István egerháti , Marfcó La-
jos zetelakai, Maros György avasfelsőfalui. 
Marton Eleonóra hadadgyőrtelek, Magyarosi 
Márton aszubesztercei, Mánya Margit gyimes-
bükki, Márczy Bózsa kémeri, Márkosné Pán-
czél Ilona, székelypetőfalvai, Márkus Erzsébet 
hegyközszentmiklósi, Mártonné Horváth Ju-
liánná bárdfalvai , Mátó Irén gyimesbükki, 
Mátrai Margit batizi, Mátyus Etelka kará-
csonyfalvai, Medve Klára ornszhegyi, dr. Med-
véssyné Bujdos Erzsébet szentjobbi, Mészáros 
Erzsébet szilágycsehi, Mihalóczky Aguszta vi-
zesgyáni, Mikler Anna szilágycsehi, Mikii Irén 
pusztadaróci, Miklós József kissebesi, özv. Mii-
lené Bodnár Gizella nagykárolyi , Mirtse Lenke 
nagyborosnyói, Miskéné Biró Margit sze-
niorjai , Mogyorósi István csíkszépvíz-kósteleki, 
Moldován Sarolta csíkszentgyörgyi, Moldován 
Vilma magyarláposi , Molnár Blanka hosszúj-
falui, Molnár Ferenc mikóújfa lu i , Molnár Ist-
ván marokházai , Molnár Jolán szentegyházas-
falui, Molnár Magda zálnoki, Molnár Mária 
gyergyószárhegyi , Molnár Piroska budatelkei. 
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Móricz Margit kecsedszilvási, Müller Edit 
alsóbudaki, Nagy Adél Ilona kissólymosi, Nagy 
Erzsébet Terézia korondi, Nagy Ilona alsóval-
kói, Nagy Ilona nagyborosnyói, Nagy Ilona ko-
vásznai, Nagy Irén Borbála siklódi, Nagy Irén 
csizéri, Nagy Julianna sáromberkei, Nagy Ka-
talin sármasági , Nagy Katalin székelyhídi Nagy 
Kámán fa'uszlatinai, Nagy Károly lövétei Nagy 
Károly kolozsgyulai, Nagy Klarissza szinérvár-
aljai, Nagy Lajos hegyköz újlaki, Nagy László 
Pál faluszlatinai, Nagy Lívia gya'akutai , Nagy 
Magdolna szalárdi, Nagy Margit erdőszentgyör-
gyi, Nagy Mária gyergyótö g j es-reeefaivai, Nagy 
Bóza széltallói, özv. Nagyné Debreceni Vero-
nika hegyközszentimrei, Nagyné Gábor I lona 
árkosi, Nagyné Kalmár Katalin érinihályfal-
vai, Nagyné Keresztes Anna nagybaconi, 
Nagyné Mészáros Erzsébet krasznamihály-
falvai, Nagyné Nagy Ilona f iá t fa lvai , Nasz-
vadi Zsuzsanna buzai-fogadósi, Nácsáné Tóth 
Klára nagyváradi , Nádas Olga gyergyócsoma-
falvai, Nemesné Puskái Gizella marosvásárhe-
lyi, Néber Stefánia székelyhidegkuti, Németh 
Teréz sepsiszentkirályi, Niklai Etel gyergyó-
alfalui, Nyegrucz Julianna hollómezői, Nyul 
Ferenc patóháza-lonkai, Orosz Erzsébet Ilona 
sárközújlaki , Orosz Ferenc faluszlat inai , Orosz 
Livia hosszúmezői, Oroszné Albert Júlia falu-
szlatinai, Oszvald Magdolna mezőménesi, Os-
vátliné Papp Margit székelyudvarhelyi, Ös-
apai Margit köröskisjenői, Palkusné Béres 
Mária szatmárzsadányi , Papp Ilona remete-
mezői, Papp Judit mezőbándi, Papp László 
gyergyóúj fa lu i , Papp il.árta gyergyóremetei , 
Lilkey Papp Sarolta felsővisói, Papp Sándor 
remetelórév-köröslorói, Pappné Pozsonyi Mar-
git faluszlatinai , Pataky Emma mezőszentmár-
toni, Páll Irén oláhszentmiklósi, Pál Bóza 
mezőpaniti, Pávai Piroska nagysomkuti , Pel-
czer Blanka gyergyóditrói , Perényi Ilona 
gyergyóhollói, Perjés Irén gyergyóhollói, 
Pethö István várhegyi , Pénzes Irén nagyvá-
radi, Péter Jolán szilágykövesdi, Péter Pi-
roska naszódi, Péterfy Emilia kolozsvári, Pin-
tér Margit felsőköhéri, Pintyák Mária fugyi-
vásárhelyi, Pócsné Lakatos Ilona bánf fyhu-
nyadi, Pogonyi László Imre faluszlatinai , Po-
lyák Ilona szalárdalmási, Porzsoltné Nagy 
Lujza barátosi, Prinzinger Béla mezőpetri, 
Badnóti Kornélia szárazajtai , Badrányi Sarolta 
érszentkirályi , Révészné Tamás Ilona halmi, 
Bévi Mária csíkszépvíz-csügési, Rigó Eszter 
felsőpataki, Romácz István korondi, Rosznáky 
Rózsa kaplonyi, Rovács Ida nagyürögdi , Sa-
láné Klein Amália szatmárnémeti , Ságiné Vu-
kovarac Mária magyarmacskás i , Sándor Irma 
sepsibesenyői, Sándor Katalin homoródke-
ményfalvai , Sándorné Pataky Ilona somlyó-
szécsi, Sántha Erzsébet bálványosváral ja i , Sár-
váry Mária csíkvacsárcsi, Sátai József avas-
felsőfalui, Sikolyáné Bányai Margit pusztahi-
degkúti, Simon Anna mezőtelcgdi, Siposs Ervő 
bikszádi, Sipos Erzsébet marosszentkirályi , Si-
poss Ilona érbogyoszlói, Sipos Rozália magyar-
derzsei, Siposné Kocsis Ida apahidai , Slemmer 
Mária nagypetr i , Soltész Janka krasznatere-

besi, Soltész Magdolna kisbányai, Sólyom 
Zsigmond érdengelegi, Somogyi Kálmán 
krasznahorvát i , Sós Béla gyergyóhollósi, Soós 
Piroska vízszilvási, Sram Mária eséklyei Star-
miiller Bella Emma remetemező, Stefanovics 
Gyula szoldobágyi, Steinné Kovács Magda bi-
harszentandrási , Sterk Mária szurduki, Surá-
nyi Gizella kohóvölgyi, Siittő Mária csíkszent-
györgyi , Schilling Karolin szunyogdi, Schmidt-
kóné Gönczi Erzsébet láposhányai, Schön-
pflugné Bodon Gizella nagybányai , Schuoy 
Jolán cséffai, Szabadfi Lujza balai, Szabados 
Irén magyarzsombori , G. Szabó Eszter száraz-
a j ta i , Szabó Géza bitai, Szabó Gizella gyergyó-
remetei, Szabó Ilona Klára magyarcsaholyi , 
Szabó Jolán csíkszentmihály-lóvészi, Szabó Ju-
lianna kisőssi, Szabó Katalin doborcsányi, 
Szabó Lajos vármezői, Szabó László faluszla-
tinai, Szabó Margit Ilona selymesilosvai, Szabó 
Terézia rétyi, Szabóné líary Irén gyertyó-
szentmiklósi, Szabóné Nagy Margit szatmár-
németi, Szabóné Standary Anna szinérvár-
al jai , Szalay Etelka faluszlat inai , Szathmáry 
Antal köröskisjenői, Szathmáry Katalin kis-
ürögdi, Szász Amália sződemeteri, Száváné 
Puskás Aranka ditrói, Szebényi Irén viski, 
Szederkényi Júlia gyimesközéploki, Szederké-
nyi Margit gyimesközéploki, Szemerédi Mária 
almásszentmihályi , Szepes Ilona marót lakai , 
Szepes Mária marokházai , Szerdahelyi Mag-
dolna korondi, Székely Anna szatmárzsadányTi, 
Székely Klára farkasaszói, Székelyhidy Mária 
biharpüspöki , Szigethy Janka t iszafehéregy-
házai, Szikszai Klára krasznaszentmiklós, Szi-
lágyi Adorján borválaszuti , SZÍVÓS Zoltán sza-
lárdi, Szlafkay Mária váradszőllősi, Szócska 
Erzsébet máramarosszigeti , Szokoly Ágnes lii-
libi, Szőllősy Endre bihardiószegi, Szőnyi 
Géza István borgoprundi , Szűcs Anna gyer-
gyóbékási, Szűcs Klára szilágyzoványi, Szűcs 
Sándor gardánfa lva i , Takáts Ella kökösi, Ta-
káts Ilona szatmárnémeti-szőkemocsári, Takáts 
József kolozsborsai, Tamás András zetelakai, 
Taróczky Edit gyergyóremetei , Tavasz Géza 
hilibi, Telgarecz József kápolnásfalui , Técsy 
Piroska gyulakuta i , Tihanyi Margit turtere-
besi, Tombori Irén felsőbányai, Torday Edit 
kolozsvári, Tordainé Papp Ilona nagyszalontai , 
Tóth Anna középajtai , Tóth Béla váradlesi, 
Tóth Endre nagymuzsalyi , Tóth Erzsébet gyer-
gyósalmási, Tóth Etelka apátkeresztúri, Tóth 
Ilona felsőtótfalui, Tóth Ilona cófalvai, Tóth 
János bősházai, Tóth Julianna lázári, Tóth 
Kovács Rozália sepsibükszádi, Tóth Margit bö-
löni, Tóth Mária köröstopai, Tóvári Lajos 
backamadarasi , Tőkés Emil érseléndi, Tököly 
Margit oláhkékesi, Tömböly Zsófia náprádi , 
Török József báródbeznyei, Török Mária vár-
órjai , Törökné Török Róza páncélcsehi, Turi 
Jolán za?áni. Thurcczy Irma szntmárudvnri, 
Tülmann Vilma gelencei, Ulricli Terész felső-
budafoki, Vadász Erzsébet vargyasi , Vakulya 
Károly ditrói, Varga Eszter kisrebrai , Varga 
Ilona kapnikbányai , Varga Mária oláhapáti , 
Varga Mária Eszter krasznacégényi, Varga 
Vilma korondi, Vargyas János gyergyóbékási , 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 2. SZÁM. 1 3 1 

Vaszkó Ilona kisszokondi, Venzel Ernő Dezső 
gyergyóhollói, Veres Gizella nagygalambfnlvai, 
Veres Karolina haralyi , Veress Olga kötelendi, 
dr. Veressné Balázs Irén sepsiszentgyörgyi, Ve-
zér Karola alsósófalvai, Végh Marianna mogyo-
rósi, Végvári Gynla kézdicsomortáni, Vigh 
Piroska aranyosmórici , Virág Irén tusnádi, 
Vitéz Mária székelyéckei, Völgyes Lajos tur-
terebesi, Wagnerné Czilli Margit máramaros-
szigeti, Windauer Antal gyergyótölgyes-rece-
falvai, Wolf József majszini, Zbinyovszky Ist-
ván székelyvarságtisztási, / ilahi Barnabás ba-
tarcsi, Zsákai Gizella alsórónai, dr. Zsebőkné 
Nagy Zsuzsanna avasú j fa lu i , Zseez Karolin 
cséhteleki, Zsedényi Irén seinesnyei ál lami nép-
iskolai helyettes taní tókat ál lami népiskolai 
rendes taní tókká kinevezte. (192.101/1841. VI. 
fő. o. sz.) 

Helyettes tanítói kinevezések. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: Abonyi János alsószől őéi, A onyi 
Jenő percny-gombospusztai, Agárdi György 
apostagi, Akantisz Irma sárospataki. Almási 
Erzsébet kecskemét-alsómonostori, Annási Fe-
renc jánoki, Antal Irén kiskunhalas-aisógöböl-
járási, Aradi Aranka kecskemét-világosliegyi, 
Abrók József bagaméri , Ágoston László 
mokesakerészi, Alleram Margit polenai, Andru-
szevics János felsőapsai, Apai Katalin sztrabi-
csói, Ábel Mihály szolocsinai, Ábely György 
felsőapsa-felsősztrimbai. Badár Jolán pápa-
igalöreghegyi, Badits Ilona enesei, Bakos Ernő 
egeraraesai, Bakos István hajdúböszörményi, 
Bulla Oszkár búzafalvai, Balatt n Béla tompa-
szabadkai-úti, Balázs Géza harmaci, Balázs Gi-
zella sopronbánfalvai, Balázs Zsigmond kisúj-
szállás-göröngyösi, Balogh Barna karcag-lie-
gedüsháti, Balogh István kecskemét-ágasegy-
házai, Balogh László szolnok-alcsiszigeti, Bana 
Mária fülöpszállás-fülöpházai, Baranyai József 
kiskunhalas-felsőbalotai, Baranyai Rezső nagy-
körü-csataszögi, Bauman Klára orgovány-
felsőjárási, Bácskai Antal r i tkaháza-permisei, 
Bádcnyi Karola cegléd-zöldhalomi. Bá int Ilona 
mezőtúr-perestanyai, Bárdos Anna esztergom-
szentistváni, Bárdos Etelka crgovány-felső-
járási , Bárt fai Adiienne nagyszénás-érparti , 
Báthor István szeged alsóbalástyai, Bátorfi 
Irén kiskundorozsma-rákóczii, Bejczi Anna 
n egyercs-violinpusztai, Bellák Mária ógyalla-
zöldállási, Belházyné Szirtes Magdolna fehér-
egyház-pusztai, Belcvlcs János máty falvai, 
Bencsik Irén kecskemét-bugacmonostcri, Be-
rényi István nagylóc-zsunypusztai, Berényi 
Lili nagyecsedi, Berzeriezy Dezső kö t ce -
nedgyespusztai , Bécsi Irén jászárokszállási, 
Békefi Borbála balatonbogiári, Békefi Elemér 
eny ing-leshegyi, Békefi Miklós kál-nagyút-
pusztai, Biliéi Imre t iszafüred-fi lagóriás-
tanyai, Bittér János nagyfa jkü r t i f izó Ida 
kecskédi rk. iskolához beosztott, Bádi József 
nagykamarási , Bódy Julianna szernyei, Bod-

rogi Imre ferekegyház-kéktói, Bogár Ferenc 
.ecsési, Bohon Lajos koltai, Borbély Ilona 
túrkeve-fehértói, Bcros Gyula hajdúböször-
mény-kispródi, Borcvszky József miszlókai, 
Bozó Ambrus Piroska mindszent-alsóludasi, 
Bozvári Lúcia hódmezővásárhely-kopáncsi, 
Böröndy József nádudvar németszigeti, Bugyin-
szky Margit szeged-külsőgajgonyai, Burján 
Sándor csécsi, Babinec László szentnáhály-
körtvélyesi, Babinccné Mitrovics Mária mihál-
kai, Bacsinszky Mária dubrókai, Bajcura Pál 
takcsányi, Bakonyi Zoltán uglyai, Csíkvasvári 
Bálás Márta szkotárszkai, Balog János bereg-
rosztokai, Balogh Jenő szmerekovai, Balogné 
Jancsik Magdolna izai, Balogné Simon Margit 
úrmezei, Baltovics .József lozánszkai, Bandur 
János verhovinabisztrai , Bandurka A'fréd kö-
vesliget-szekernicai. Barabás I!o~ a kőiösmező-
kevelei, Barna Márta cserlenői, Baszaráb Ti-
bor iloneai, Batykó Pál kisturica-lumsuri, 
Bárdos Ferenc puznyákfalvai , Beck Irén gánya-
szoleniji, Belházi Gyula nagybocskói, Benedek 
István szentmiklósi, Bevka Béla herincsemo-
nostor-topolinyi, Biba Ambrus miszticei, Bihen 
Mihály kökényesi, Bilász János oroszpataki, 
Bilej Pál ploszkói, Bockó György kovácsréti, 
Bockóné Geletka Gizella kovácsréti, B dnár Pé-
ter kövesliget-szoportiicai, Bogdán Gizella alsó-
viznicei, Borek Irén dolhai, Bcrs SA.veszter 
hribóci, Bozsuk Adotya ricskai, Börönte Ilona 
bruszturai , Brizsák Demeter ravaszmezői, Bub-
riákné Bakonyi Jolán kovácsréti, Buczkó Já-
) os pudplesai, Bucsina Juiia szuchabarankai, 
Bukszár György ungpetróci, Burcs László alsó-
kalocsa-lázi, Buskó Péter patkanyóci, Czakó 
Ilona kiskunhalas-felsőkisteleki, Czácliesz Ju-
lianna szeged-bokori, Czeglédi Irén csorvási, 
Czemmel Teréz pilisvörösvári, Czibidka József 
nyitramalomszegi, Czifra Piroska n.átraszclei, 
Czipf József solymári, Czobor Tibcr soroksári, 
Csajághy Károly szigetvári, Csentes Já os 
nagysurány-Anna-majori , Csepy András ká-
li icsi, Csernáné Cseh Irén érdi, Csébi é Tólh 
Margit csobánkai, Csornay Magdolna egyéves 
németnyelvű továbbképző tanfolyam Buda-
iest , Czeltl Márton szuszkó-újfalui, Chájnász 
László felsőviznicei, Ciánász Mihály kökenyes-
szokoleveci, Chndlyi Mihály majdánkai , Cicej 
Anna felsővereckei, Cihó Erzsébet oroszn ok-
rai, Ciho Paulina rahó-vilsóvátii, Coklcn An a 
ökörmezői, Csegény József alsóvereckei, Cse-
hily Magdolna ilosvai, Cseke Ferenc kovács-
réti, Csendes Ilona kolonicai, Csepura Olga 
szajkófalvai, Cserhalmi Mária alsóneresznicei, 
Csépes Mii lós brusztura-jablonicai, Cs 'csura 
Kor'.él kálnarosztokai, Cslcsuráné Bogdán Gi-
zella kálnarosztokai, Csopaj László herincse-
monosteri . Csörgő Ferenc szcntmihálykörtvé-
lyesi, Csucska Lajos alsóneresznicei. Csucska 
Sándor szinnajalovai, Csueskáné Timkovics 
Agáta alsóneresznicei, Dárdai Istvá i jász-
bei ény-csikóstanyai, özv. Csöröginé Erdei Er-
zsébet budatétényi, Csukás Margit nevetlen-
falui, Csuthy Gizella hódmezővásárhelyi fehértó-
part i , Dankánics József kotilnicai, Dankó Ag-



1 3 2 1942 : 2. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

nes rahóúj fa lu i , Dankó Mihály kövesliget-
égermezővulsinkai, Dankulics László ignéc-
vinkovi, Dankulinec Olga fenyvesvölgyi, Dam-
janoiich Eugénia kovászéi, üants László sze-
ged-kisferenc tanyai, Dankó Magdolna kun-
szeutniárton-ugai tanyai, Darkó Jó.sef mező-
túr-csalicsárdai, Denne Mária mezőtúr-tassy-
birtoki, Deiinyi Já os pomázi, Dévánszky 
Mária nagyszénás-vasútmenti, Dobrai István 
tárnokligeti, Dcczi Imre sarudi, Dolák József 
méhkeréki, Dolákné Korének Katalin abaúj-
nádasdi, Domá y Tibor nemesócsa-szántóéri, 
Dombrádi József egyéves németnyelvű tovább-
képző tanfolyam Budapest, Dornbaeh Károly 
nagykovácsii, Dorcs Mária gát-ruszintelepi, dr. 
Dózsa Márta hódmező-vásárhely-répásháti, 
Dringus József t iszasalamon-újsalamontelepi, 
Duba Mária fornosi, Dubraviszkyné Édes Er-
zsébet jászberény-perestanyai, Dunka László 
mészposti, Debreceni László gorondi, Derdáné 
Bihari Ama felsőapsa-alsósztrimbai, Derlács 
Mihály felsőapsai, i f j . Dezsenyiczky László 
bilini, Dezsőfi Jolán kisrákóc-pletyánkai, 
Dcbráné Hytyk Anna alsóneresznicei, Dolinics 
János dombói, Domonkos Aladár szeklencei, 
Dóry Já os bresztói, Doroginé Csapód Irén 
felsőveresmart-fakóbükki, Dublyák Veronika 
alsóveresmarti, Dudás György mart inkai , Du-
szin Mihály alsókalocsaláz-brádoleci, Dutkay 
György bereznai, Duzsej Anna kiskirvai, Dzu-
rócsik Jolán szobatini, Egervári Margit egy-
éves németnyelvű továbbképző tanfolyam 
Budapest, Egres Eleonóra kiskunderozsmai, 
Egriné Polák Aranka abaújszinai , Ecker Ju-
Hanna egyéves németnyelvű továbbképző tan-
folyam Budapest, Ecker Paula kiskunhalas-
rekettyei, Eckler Ilona kiskundorozsmai, Eng-
lert Mária komáromszemerei, Enk Anna isa-
szegi, E yedi Erzsébet tallósúi földi, Erdélyi 
Anna geicselyi, Erdélyi Imre komlóbánya-
telepi, Erdélyi Margit egyéves németnyelvű 
továbbképző tanfolyam Budapest, özv. Erdé-
lyiné Nagy Ilona pápa-ker tvárosi ,Erdős Lásr.ló 
csenke-csörgepusztai, Édes Irén kon ádii, 
Ec'-e berger János kanorai, Egressyné Bencze 
Zsófia lipcsei, Egry Margit felsőapsai, Erdélyi 
Margit kőiösmező-mezőhutai, Estókné Minay 
Borbála vorocsójaszliácsei, Eöri Éva dunakeszi-
kundliázatelepi, Faragó Kálmán újv.erl őci, 
Farkas Béla kúnhegyes-külsőkolbászdűlői, Far-
kas Edit kiskunhalas-fűzesi, Farkas J. Imre 
királyhegyesi, özv. Fausthammerné Stummer 

D Magdolna pilisvörösvári, Fábián A drás ke-

lobia-kőrösaljai, Fábiánffy Erzsébet bajánházai , 
Fekete Ilcna gyulavári i , Fekete István szogod-
rivóerdői, Fencsák Sarolta munkácsi, Ferencz 
Béla t ímár-vadászszállási, Ferenczy Gabriella 
kunszentmártoni. Ferenczyné Závcdszky Klára 
kassai, Ferkó Sándor ura-börvelyúti. Fél Pál 
bajkai , Fialkovtcs Mária magyarbánhegyesi , 
Fixl Mária budapesti, Flachhartné Martincsek 
Magda bernádcsányi, Fcdrr Jáncs t iszasasvári, 
Fodor József szakácsií, Fodcr Margit i roly-
barasztii , Foaarasi János szentes-mucsiháti, 
Forberger Vidorné tornai. Forgács Mária egy-
éves németnyelvű tanfolyam Budapest. Fd-

nyedi Elemér nagylóc-zsunypusztai, Fövé-
nyei Mária kiskunlialas-eresztői, Fülöp Jolán 
aporházai, Fülöp Mária makó békés-útszéli, 
Faludy Mária domlói, Fedák László kovács-
réti, Fedi ccné Ivancsó Sarolla patkanyóci, 
Fedor András tiliai, Fedcrcsák Emma nyíres-
újfalui , Fedcrcsák Magdolna kiscsornai, Fehér 
Károly rákócziszállási, Fcncsák András miska-
rovicai, Feninec János alsószelistyei, Ferenczy 
Borbála uglyai, Fere. esik Jolán alsókalocsa-
doinbosteiepi, Filyó János kismái tinkai, Fir-
czák Gyula nagypiiszlopi, Forgács Béla irhóci, 
Furik Györty lipcsemezői, Fülöp Elek alsó-
kalocsa-lázi, Gallé Ferenc csallóköznyiki, Ga-
raday Tibor jászárokszállás-nagyároki, Garam-
völgii Jolán budapestvidéki tanker. kir. fő-
igazgatósághoz berendelt, Gáics An a bakony-
kúti rk. népiskolához beosztott, Gángli Mária 
Magdolna kecskcinét-sándortelepi, Gecse Jolán 
görömbölytapolcai, Gergovác György szilvás-
apátii , Gémes István makó-bogárzótanyai, Gé-
ressy Klára szerencsi, Gócz Imre mcsonszolnoki 
rk. népiskolához beosztott, Godó Edit budapesti, 
Gombos József szegvár-tételháti, Gózony Mária 
nagykörü-csataszegi, Göcze Zoltán hajdúnánás-
pusztai, Gruidi József Budapest német ny. tanf., 
Gulyás József szolnolc-pusztapalotási, Gyar-
mathy Vilma előszállás-daruhegyi, Gyarmatos 
József szigetcsépi, Gyenge László kúnhegyes-
kormódűlői, Gyopári Irén Budapest V. K. M. 
beosztott, Győrffy Katalin tököl-herminatelepi, 
Győri János hcdmezővásárhely-csomorkányi, 
Györy Márk hatvan-sashalomi, Győrvári József 
cakóházai, Gyuiassy Margit Budapest német 
ny. tanf., Gyurkó Gizella mátraszelei, Gyütt-
ment Jáncs kisgejőe-egritanyai, Gazsi Ilona 
negróci, Gábriel Katalin alsókalinfalvai, Gla-
dis János ricskai, Gogná é Forzán Anasztázia 
bercsényifalva-berehi, Gombos István szob-
ránci, Grccky Mária szmereltovai, Gribovszky 
Béla lipcsemezői, Griga Mi'.ály ug 'ya-nagy-
ugolykai, Gugy Simon nagyrákóczi, Gulyánics 
László tyuskai, Gulyái i:s Pál rahói, Guli Imre 
lozánszkai, Gutics Fcdcr majdárika-felsősebesi. 
Gtilik László izvori, Gvozdják Mária hukliva-
talamási, Gyirej István bucskón ezői, Gyirej 
Sándor széles'onka-précholi, Győré József 
i lonokújfalui, Habcczky Anna sajószentpéteri, 
Hajas János baracs-dánieltelepi, Hajdú András 
zápszonyi, Hajduné Kirchkncpf Gizella szé-
csényhalász-pöstyénpusztai, Halász Lajos mura-
szemenyei, Halász Mihály sárisápi, Haln ágyi 
János debreoen-nagyhegyesi, Halmos Mihály 
nagykörűi , Hamar Erzsébet pásztói, Hamvas 
Eridre hatvani , Hapek Imre kúnhegyesi, Har-
gitainé Mátyás Katalin csepeli, Hatvani Kata-
lin lajosmizsei, Hámori András záhonyi, Há-
mori Ferenc tárnokligeti , Ilázis Erzsébet bars-
füssi, Hegedűs Kárcly kecskemét-felsőmonos-
tori, Hegyi Aranka tápiószele-szőröspusztai, 
Hegyi Mária I úcsúszentlászlói, Heinrich Ilona 
csongrád-szöllőkközötti ,Henk-Merkt Ibolya Bu-
dapest német ny. tanf., Herboly Margit petri-
ventei, Herceg Gyula mindszent-elegei, Herceg 
Sándor törökszentmiklós-pusztakengyeli, Heré-
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nyi Filoméla pilisszentkereszti, Hermáim Anna 
szentkozmadombjai, Héczei Imre nyíracsád-
buzitapusztai, Hénap Teréz Budapest német 
ny. tanf., Hillebrand Ilona kapcsvár-erdei isk., 
Hirschler Adél i usztaottlakai, Hlavaly Piroska 
uzapanyiti , Hódossy Piroska eleki, Holczi yer 
Erzsébet pilisszentiváni, Holiódi Hedvig nyitra-
malomszegi, Hollósi Eszter makó-papháti, Holt-
honner Irma cekeházai, Horgas Julianna ceg-
lédi, Hortobányi Jónzs sárospatak-máriatanyai , 
11 orvai Izabella pestszentimiei, Horváth Anna 
piliscsabai, Horváth Boldizsár bodroghalomi, 
Horváth Erzsébet petriventei, Horváth Ilona 
jánoki, Horváth János Miidós künn adaras-
bármaspusztai , Horváth Je ő cibakháza-zsiger-
pusztai, Horváth József kokscbaksai, Horváth 
Lajos semjénházai, Horváth Margit Gizella rá-
kóczifalvai, Horváth Marianna tiszakeresztúri, 
Horváth Mária dunapentelei, Horvá hné Tha-
von Janka dunaszerdahelyi, Hőbausz Alcjzia 
piliscsabai, Hajovics János kiscsornai, Halász 
Mihály runyinai , Halmos István majdánkai , 
Harcz Gyula t rebusafejérpataki , Havasi Anna 
tereseipataki, Hazslinszky Elek újrosztokai, 
Haszinec Péter alsóhidegpataki, Háncsii Mik-
lós tereselpatak-záoblázi, llegyesné Karaffa 
Erzsébet nagygajdosi , Himincz Miklós toro-
nyai, Hladt nik László lyutai, Hlaba János ke-
nézpataki, Hluclianicsné Lisák Mária csomán-
falva-cliascsai, H. lis László nagypriszlöp-
titokvölgyi, Holyila István keselymező-káme-
neci, Hon icskó Anna kockaszállási, Homonnay 
István duszinai, Horbász Paula orcszrnokrai, 
Horbász Sándor oroszmokrai, Horoscsák János 
alsókalccsa-Iázi, HorUlártyi Valéria nagy-
csongovai, Horváth György lonkai, Horváth 
Károly ta laborfalvai , Hoscsuk Ferenc pudple-
sai, Hcsszú Ilona szentmihálykörtvélyesi, Hrav-
csák Erzsébet talaborfalvai , Hrancsák Péter 
závidfalvai, Hrilioráné Pilccky Magdolna alsó-
neresznicei, Hvozdákné Geletka Aurélia ig-
lénci, Illés Erzsébet köeski, Illy Teréz alsószöl-
lősi, Ilniczky Márta ungvári , Imregh Lajos 
almáskamarási , Ispánovits Anna kiszombori, 
Ivánkievicz Ilona kisgejőezi, I^zály Imre hajdú-
dorog-görögkúti, Iván Árpád gergelyi-ugor-
nyai, Iván Tibor miszlókai. Ihnász László tai1-
ú j fa lu i , Irzsák Irén szeklence-podberehii, Ir-
zsák Jenő hátmegi, Iszák Gábor dulfalvai, 
Ivancsó Mária bruszturai, Ivaskovicsné Volos-
csuk Magdolna lönkai, Iváncsó Péter alsóhideg-
pataki, Ivar.csóné Markó Mária izai, Iványiga 
Mihály lipcse-hársi, Ivászjuk Iván talabor-
falvai, Jamricli Margit Budapest német ny. 
tanf., Járecsny József gesztely-idatanyai, vitéz 
Jassó Andor mezőzombori, Jámborné Pclyán-
szky Hedvig kisvárdai, Jenny György kiskun-
halas-felsőkisteleki, Joó An a t iszaföldvár-
pusztahéki, Juhász János jászladányi, Juhász 
Jolán dobozi, Junák Rozália f á j i, Jancsik 
Jenő alsószinevér-runyai, Jákima János po-
roskó-majorkai, Jászberé yi János alsószine-
véri, Jedla Árpád nagypolányi, Kaduk István 
aranyidai , Kajárik Gizella bodrogszegi, Kayser 
Anna rákóczifalvai, Kalina László gesztely-

idatanyai, Kalocsai Etelka eleki, Kangyár 
Adél bodrogkeresztúri, Kapós Mária érdi. 
Kassai Ilona ráckeresztúri, Kato.a Péter Pál 
la t tonyai , Kalenyuk Mihály úrmezői, Kalin-
cták János kolbászói, Kampó János gánya-
hlubokiji , Karaba György herincsemonostori, 
Karabélyos Irén jeszenőremetei, Kaszinec Ilona 
liolyatini, Kádár János alsóveresmarti, Káliszt 
József ú jbárdi , Kálmán József alsókalocsa-
dombostelepi, Kántor Béla husztsófalvai, dr- Ká-
rosiné Petrik Éva felsőveresmarti, Kárpovics 
János bukóéi, Kádi Imre kiscsehii, Kálóczi 
László keszegfalva-szarvaspusztai, Kátai Fe-
renc kúnhegyes-aranyosdűlői, Kecskeméthy 
Berta szalókai, Kedves Valéria nyírlugos-
cserliágótanyai, Kelemen Mihály jánosháza-
pusztai, Kelemenné Hansáchy Marc,it soly-
mári, Kender János jolsvai, Keresztes Mária 
sárvári , Kerényi Julián- a eleki, Kerner Pi-
roska pilisvörösvári, Kertai Mária Valéria 
tardosi, Kertész Mária alsófalu-ilonahalmai, dr. 
Kérchyné Somogyi Emma hajdúhadházi , Kipki 
Györgyi Budapest német ny. tanf., Kis Bene-
dek Gyula jászapátii . Kis Emil kunágota-
urbánpusztai , Kiss Ev.il nyíradony-tamási-
pusztai, Kiss II na ílyitrakíseri, K. Kiss Imre 
megyercs-violinpusztai, Kiss Irén iregszemcse-
muthpusztai , Kiss István kiskunhalas-kőkúti , 
Kiss Já os dunapentelei, Kiss László Péter 
karcag-gergelyrészi, Kiss Livia Anna makó-
rákostanyai, Kiss Teréz kiskunhalasi, Kedik 
Miklós miszticei, Kerecman Anna utcási, Ki-
dora László toronyai, Kis Ferenc alsókarasz-
lói, Kleina János vízközi, Knauer Ferenc Jó-
zsef dombói, Kochánné Kchut Mária szolyvai, 
Kohutics József lipcsemezői, Kol.uticsné Szenti-
pái Verona uglyai , Komlóssy Emilia drága-
Lártfalvai, Konovics Zsófia ökörmezői, Kontra-
tcvics Antal alsószinevér-csupi. A'opasz Mihály 
kelecsényi, Kopcsayné Bereznay Klára puz-
nyákfalvai , Koroly Erzsébet alsóvereckei, Ko-
rcsztily Mihály kaszopolyánai, Kosun János 
jalovai, Kosztik János ungbukóci, Kosztyó Pé-
ter kövesliget-égermezői, Kótyuk Endre ung-
luitai, Kovács Erzsébet uglyai, Kisvárday Jo-
lán Budapest német ny. tanf., Kisvárday La-
jos debreceni, Kmetykó Ilona hódmezővásár-
helyi, Kovács Júlia alsókálinfalva-tulavizi, Ko-
vács László majdánka-levelestelepi, Kovács 
Póza klaesanói. Kozák József t isznborMti , 
Kvecskovszki József r ininye-száraznataki. Kris-
tefori Ferenc harcosi, Kristóforiné Ja isch Ella 
harcosi, Krivács János kaszopolyánai, Krizsa-
novszky György uglya-csovai, Kuchárné Hartl 
Gizella németmokrai, Kucin A drás alsó-
bisztrai, Kulcsár Virgil szobráncai, Kupár 
László tereselpatak-vágási, Kuzmics Piroska 
pilipeci, Kuzmik András kaszopolyánai, Kuz-
mik György felsőapsai, Kuzmik József kaszó-
pclyánai, Kccdán Judit hódii, vitéz Komárorny 
László öcsödi, Komoly Irén pitvarcsi, Komor 
Béla kevermesi, Kondás Barna kál-nagyút-
pusztai, Kónya István szolnok-eresztőhalomi, 
Kopecsek Alfréd felsőmislyei, Koralevszky 
Ilona léva-gényepusztai, Koródi Géza hód-
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mezővásórhelyi, Kossár Jolán ényi, Kosiczky 
László fülekpilis-romhánypusztai, Kcttra Ilcna 
nyírábrányi , Kovács Anna magyarlaki , Ko-
vács Anna jászárokszállási, Kováts Anna cson-
grád-gyójai, Kovács Antal bócsa-szemzősori, 
Kovács Barna dédesi, Kovács Béla görgetegi, 
Kovács Emma dobozi, Kovács Erzsébet várii , 
Kovács Etelka tömörkény alvégi, Kovács Ist-
ván dányi, Kovács István pitvarosi, Kovács 
József mezőtúr-csiderbereki, Kovács Mihály 
pitvarosi, Kozár Erzsébet tótkomlósi, Kozma 
Rozália vasad-tanyai, Kőhalmi János horvát-
járfalu-kÖFCsényújinajori, Kökényesi Imre jász-
kisér-réti tanyai, Köles Anna abaújnádasdi , 
Körmendi Ferenc siraki, Köröskényi Lajt.s 
dobóca-gernyő-leánymezői, Kővári István vö-
rösberény-balatonfűzfő-fiirdőtelepi, Kralován-
szkyné Maiinka Valéria kassa-bárcai-úti, 
Krausz Rozália Bndapest német ny. tanf., 
Krischanich Mária kiskunhalasi, Kunder Klára 
solt-járáspusztai, Kupusz Margit debrecen-
pipóhegyi, Lakatos Sándor láca-monyhatanyai, 

• Lautner Budolf várkulcsai, Láger Ede sopron-
brennbergbányai , ifi. Láposyné Csekei Margit 
budafoki, László Gyöngyi hódmezővásárhely-

/ kistóvölgyi, László István jászómindszenti, Leh-
ner Eleonóra pilisvörösvári, Leliner Ilona nagy-
kovácsii. Leidal János Budapest német ny. tanf., 
Lelkes István lajcsmizsei, Lelkes Róbert nagy-
léta-cserekerti, Lengyel István kántor jános-
boglyatanyai, Lengyel Teréz nagykamarási , 
Lengyel József jászfelsőszentgyörgv-hajtata-
nyai, Lenkey Pál debrecen-perecdűlői, Lex 
Anna farkasfai , Légrádiné Dehény Erzsébet 
Fajosmizse mizsetanyai, Lyachcvics Edit hajdú-
dorogi, Lyachovics Elvira várkulcsai , Limp 
Mátia kiskundorozsma-Eötvös isk., Linzbauer 
Füiöp lieinádvécsei, Lipcsey Mária jászómind-
szenti, Littván József fonyód-balatonfenyvesi, 
Lovász Miklós encsencs-söreföldi, Löffler Jó-
zsef törökbálinti, Lucskó József sajól ázai, Lu-
kács Erzsébet felsőhutai, Lukács Vera sas-
halomi, Ladányi László újdávidházai , Laputka 
János iloncai, Laskay Géza liánykovicai, Las-
lcai Mái ia szeklencei, Legeza Elek magyar-
komjáti , Legeza Mária kökényes-szokolisi, 
Lendvay Albert iszkai, Lengyelné Szöllősi 
Marcit alsószinevér-tócskai, Leskó Jolá > ra-
liói, Leudárné Málec Anna ladoméri, Levkó 
Mária kereckei ,Levkó Mária ökörmező-fenyves-
telepi, Lyachcvics Tatjána bródi, Lyách Lá&ló 
csarnatői, Lyách Péter rákospataki , Lyáchné 
Dolinay Márta csarnatői, Lyáchné Tkacsuk 
Anna negróci, Liba Bertalan rosztokai, Lich-
tejné Kohutics Anna tőkésfalvai Logojda Tó-
dor szuchabarankai, Luhucsek István pisztra-
liázai, Luczó é Iváncsó Emma beregleányfal-
vai, Mach Mária andrási, Magyar Ida vörös-
berényi-fűzfőfürdőtelepi, Magyar Mária Buda-
pest német ny. tanf., Major Tibor demecser-
vár tanyai , Makhult Gizella kiskundorezsma-
Kossuth isk., Makra Jenő szolnok-ugartanyai, 
Makránszky Katalin kassai, Ma" n Erzsébet 
somoskőújfalu-sátorosi, Marék József duna-
sápi, Markó Mária sajószentpéteri, Maros 

László jászfalu-újszőlőtelepi, Marosi Mihály 
izsnyétei, Marosvári Mihály kiszombor-Puigly-
telcpi, Mály Mária pilisszántói, Mátyás Géza 
nagykamarási , özv. Megáné Zimmer Gizella 
pilisvörösvári, Meleg Irén kornádi, Menyhért 
László törökszentmiklós - kengyeltenyőszigeti , 
Merényi Károly kunhegyes-gergelyrészi, Mé-
száros Anna csengerújfalui , Mészáros László 
tornaija-vasastanyai , Mihályi Rozália rákóczi-
falvai-újtelepi, Mii ályi Zoltán molnárii, Mikó 
Ilcna kisterenyei, Mogycrosi Imre békésszent-
andrási, Mohai János igar-vámszöllőhegyi, 
Moharos István bagaméri, Mohos Aranka mes-
terházai, Molnár Antal karcag-cserháti , Mol-
nár Elvira pomázi, Molnár Erzsébet lajcsmi-
zsei, Molnár Etelka tömörkényi, Molnár József 
t iszafarkasvalvai, Mclnár Lajos abony rozsdás-
dűlői, Molnár Magdolna nyb mihálydii, Molnár 
Mária bodzásújlaki, Mclnár Pál gyularemetei, 
Morvay Gizella keeskemét-felsőszékefűlői, Mu-
sulin Gabriella gyálai. Malcsiszky Antal kele-
csényi, Manajló Irén benyatinai, Marinec Fe-
renc keselymezői, Markó János holyatini, Markó 
László kőrösmező mezőháti, Markos Zcl'án 
alsószelistyai, M ar kulin ec Ferenc kökényes-
vosovátéi, Martin Róza felsőremetei, Maskari-
nec Ilona uglyai. Maskaiitiec János felsőhra-
bonicai, Maskarinecné Kustán Anna felsőhra-
bonicai, Matejkóné Chudán Erzsébet nagyrosz-
tokri , Mattusné Endrejcsik Magdrlna lipcse-
mezői, Máliskáné Derkács Gizella negróci, 
Medve Kornélia nagybocskói, Medvcczky 
Anasztázia fe 'sőhidegpatak-burkusi, Meskó 
Sándor vulsinkai. Mezei István kislécfalvai, 
Mészáros Erzsébet kusztközi, Miccda Já os kis-
sarkadi, Mii alina György szuhai, MiVer Jolán 
bródi, Miskó János Veregrosztokai, Mis'.ó Má-
ria Valéiia uglyai, Miszkó András kövesliget-
kicserclái, Mitróka László alsószelistye-listyá-
nai. Mogis Ferenc felsőszinevéri, Molnár Gi-
zella rab ói, Molnár István nagyrákóci, M'idrá-
ninec István iváskófalvai, Mudráninecné Szolej 
Má.ia iváskófalvai, Murmuk Anna lozánszkai, 
Nagy András dunabogdányi, Nagy Árpád sa-
lánki, Nagy Ernő csuz-pálinkaházai, M. Nagy 
Erzsébet hajduhadház-vidi. Nagy Éva kornádi, 
Nagy György nemesócsa-rakottyáspusztai. Nagy 
Ilona bátorfalui , Nagy János szeged-gallyasi, 
Nagy József tápióbicskei, Nagy József alsó-
nyék-pörl öli, Nagy László kisújszájlás-csorba-
tanyai , Nagy Mária Róza nyirbélteki, Nagy 
Mihály tyukodi, Nagy Sándcr medgyesbndzási, 
Nagy Teréz alsópéli, Nagyné Lévai Júlia nád-
udvari, Nagyné Zsembera Margit nemesneboj-
szai, Nádasy Géza benei, Nádasi János kunhe-
gyesi, Nádor Ilcna orosházai, Nemes József 
balmazújvárosi , Nemesvári Ernő alsónémedi, 
Németh Aranka na^yidai, Németh Elek cikola-
szigeti, Németh Ida derceni, Németh Ilcna mo-
sonmagyaróvári , Németh Imre csengerújfalui , 
Németh Marg.'t tornóci, Németh Mária jász-
szentlászló-fehőtanyai, Nigrédi Endre nagymá-
gccs-árrádte 'epi , dr. Novobáczkyné Németh 
Margit szentesi, Novomeszkiné R zsnyai Ka-
talin kecskemét-felsőmonostori, Novotta Kata 
lin jászárokszállási, Nyirati László fegyverneki, 
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Nyiri Margit krasznokvajdai , Nádorfi Sarolta 
ublyai, Nemes Sándor szidcrfalvai, Nemes é 
Hrancsák Margit rosztokpásztélyi, Neszucli Já 
nos pudplesai, Németh Mária rákói, Nóvák 
llcna kelecsény-oblánkai, Nyirada Illés brusz-
turai, Okos László nagyhalász-telektanyai, Oláh 
Antónia hajdudorog-szállásföldi, Oláh József 
füleki, Olcsváry Tibor bótrágyi, Ó cdi János 
baracsi, dr. Oppenauerné Czobor Olga pilis-
borosjenői, Ormosi Irán csabdi, Orcsz Mária 
Piroska nagydobronyi, Oroszné Málé Vilma 
csepeli, Ördögh Imre cibakházai, 0!<ár Ján s 
dulfalvai, Okály István ripinyei, Oláh é Vince 
Melinda nagybocskói, Opalenilné Kricsfalusi 
Mária dulfalvai , Oprendek Máiia kisturiea-
priszlopi, Orosz Lajos ladcméri, Oroszné Báthx 
Mária szeklencei, Oszif Péter csemánfalvai , 
Ov^zálc László herincsemonostori, Pallós István 
iregszemcse-muthpusztai, Palotás Béla bereg-
szász-derekaszegi, Papp Etelka kelebia-kőrös-
aljai , B. Papp János t iszaújhelyi, Papp Kárcly 
szeged-Pogány Fr igyes isk., Papp Varga Mar-
git komaróci, Parapatics Anna nagykamarás-
újtelepi, Patay Béla jászárokszállási, Patay 
Erzsébet szalókai, Pataki Kálmán békésszent-
andrási, Pavetits Ferenc felsőgödi, Pavetics 
Sarolta sopron-brennbergbánnyai, Pálkövi Já-
nos kunmadaras-kovácstanyai , Pápai Irán la-
josmizsei, Pápai János kiskundorozsmai, Pász-
tor Vilma kántorjánosi , Pázmány Jolán kis-
kunhalasi , Pieler János Budapest német ny. 
tanf., Perapits Gizella bicskei, Pcrjési Sándor 
szeged-várhelyi, Perlik József lülei, Petrlch 
Éva Budapest német ny. tanf., Petróczky János 
jászberény homoktanyai, Péter István jászbe-
rény újerdőtanyai , Péterfi Jolán alsóschön-
borni, Pinkcla Sebestyén csobánkai, Plcttler 
Margit jászfalu-újszöllőtelcpi, Polgár Sándor 
törökszentmiklós-ógyallai, Polner Tibor kar-
cag-hugyogói, Pordán Rozália zsákai. Pornói 
Károly budatétényi, Pcszet Edit Örkényi. Po-
rázsay Sándor balkány-görénypusztai, Prámcr 
Valéria jászárokszállási. Prohászka M ar da 
pilisvörösvári, Prcksch Lajos medgyesbodzási, 
Punger Mária zalabaksai, Puskás László kölcse-
medvetanyai. Pusztai Angella martonvásár i , 
Pajkossy Elza dombói Pap Andi ás kiskirvai, 
Parászkáné Czinkó Olga felsősáradi, i f j . Pa 
szuiyka János t iszaborkuti, Paszulykáné Mar-
schall Klára t r e tusa fe jé rpa tak i , Paulik Ilona 
felsőneresznice-tiszalovi, Pálfi Giörgy köves-
liget dubravicai, Pál fi Ilona huszti, Páhnkás 
Labanc Emma zábrogyi, Pásztelyák László 
brusztura-procskai, Pelenka János kövesl'get-
bovcári, Penzenstadler Ferenc zsdenyova-polis-
tyei, Petách Irén gernyés-nagylunkai, Petách 
Julianna -gernyés-kis'unkai, Peták Mihály fe-
delesfalvai, Petráskó Ilona lircsemező-ozsó-
verchi, Petráskó László szajkófalvái. Petruszné 
Bilej Margit olenyovai, Petykó Ilona rahóbar-
nabási, Pinzenik Mihály oláhcsertész ;, P dlesny 
Ceciiia ta rúj fa lu-farkasvölgyi , Podn ál uszky 
Mária kisbocskói, Pclicskó Mihály nagyrákóci, 
Pólyál né Hiucsicska Z ófia kisrákóc-nletyán-
kai, I'tpenkó Iván tiszahogdónyi, Popovics 
Demeter alsókakcsaláz-brádoleci, Popcvizs Er-

zsébet uglyai, Popovics László ökörmező-dezső-
telepi, Popovics Mária rekettyei, Popovics Mi-
hály fedelesfalvai, Popovicsné D< bos Erzsébet 
oroszlukóci, PtsztoronLin Vladimir kolbászói, 
Pozsgai Vince száldobosi, Prokop Miklós ökör-
mezői, Pronleker Imre ielsőneresznice-tiszaiovi, 
Pukánné Kavascli Erzsébet kosztyóvapásztélyi, 
Puskás Iván magyarkomját i , Pusztai Anna 
úrmezői, Pusztay Zoltán magyarkcmjat i , Puza 
Bela beregdublokai, Radnai László ele^i, Rad-
ványi László eszeny-Reismann tanyai, R^iit-
precht Kiára kisteleki, Rajna János eszenyi, 
llácz Mária mágocs-kispusztai, özv. Ráczné 
Löbl Mária dányi, Rákos Máiia nagymagyar i , 
Ráthonyi Anna debreceni, Reményi Józtef alsó-
schönborni, Reményi Mária kerékteleki, Retx-
ler Lona solymári, Répás Mihály lcarcag boto-
nási, Rétéi Ferenc zagyvaróna-rónaszéki 
Rickné Jánosi Katalin ungvári , Ripszám Adél 
Budapest német ny. tanf., Rostás Borbála kis-
telek-perceli, Röszler Irén budafoki, Rudó Já-
nos karácsfalvai , Raksányi Mária király-
mezői, Rác Károly tyuskai, Remecky Mária 
dubrókai, Revicky Mária felsőapsai, Répásy 
János alsóneresznicei, Répáti Klára horlyói, 
Rimek János podobóci, Ilománné Tóth Anna 
bruszturai , Román é Weisz Mária ripinyei, 
Roszcc1 áné Szajkó Olga ve'étei, Rozniijcsuk 
János kőrösmező-mezőháti, Ruscsák Anna ho-
lyatin-pohári, Ruszin János novaszed'icai, Ru 
szi kó Andrea alscbisztrai, Sallay Marianna 
barkaszói, Sankorits Mária nagyléta-cserekerti, 
Sarlós István l uzinkai, Sata János makó-kom-
léisúti, Sály Jáncs kenderes hoszúháti, Sárdi 
Sándor szendi, Sárközi Antal kunszentmárton-
vekertanyai. Sárossy Zoltán tiszasiily-fiaági, 
Sebestyén Ferenc lispei. Sebők Erzsébet bala-
tonalmádi, SHiané Márfalvai Matild csongiád-
fcokrosparti, Simon Erzsébet farkasgyepiii , 
Simon Lajos kúnszentmiklósi, Simon Zoltán 
szernyei, Sinka Teréz Ceciiia pilisvörös-
vári , Sinkó Julianna szentes-kistőkei, Szkal-
szki Édes Illés ófehértó-ligettanyai, Sokhegyi 
Klára nagysurány-annamajor i , özv. dr. Soly-
márne Zugor Kornélia vecsés-ganztelepi, So-
mogyi Ilona papi, Somogyi Katalin balaton-
bogiári, Somogyi Sarolta taLós úr fö di Somogyi 
Terézia jászárokszállási, Scnkoly L. Tibor hód-
mezővá-sáihelyi, Sctkó Jáncs szuhahutai , Só-
tonyi Tibor tököli, Sótinyiné Dévényi Anna 
tökö.i, Steierlein Anna balatoncsicsói, Stiaszni 
Teréz békéscsabai, Sugár Ferenc pomázi, 
Sumichrast Matild csikériai, Scharle Teréz tar-
dosi, Schneider Ilona eleki, Scholcze An.álij, 
kübekházai, Sehranz Lajos sopronbánfalvai , 
Safra kóné J t bák Mária tiszovai, Sánd< rné 
Boksay Margit alsósáradi, Scsavnyicky Jenő 
Tibor kö' léri, • Scserbák Sándor alsóbisztrai, 
Selepec Miklós viskai, Selykó László patka-
nyó:i. Seretiié Baltovics Margit nagyprisz-
lopi Severa Pál fe 'scsáradi. Siess János kövrs-
l'geti, Simon János beregkovesdi, S:mon Zol-
tán alsósz listyei. Siminné Bednár Emilia 
felsrineresznicei Simonoviszky János felső-
ai sai, Siscla Erzsébet husztl a ranyai Ski áné 
Kalinics Máiia drágabár t fa lvai , Skoba László 
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tiszaborkuti, Smanykó Demeter ballosfalvai, 
Smanykó Verona felsőhidegpataki, Spenik 
Anna závidfaivai, Sponták Veronika torony ai, 
Steehné Bcnkáló Margit lyachóci, Ste.cné 
Polutránka Miroszláva klacsanói, Stefánné Vla-
dimír Gizella rakaszi, Stcfocka Ferenc felső-
apsa-alsósztrimbai, Stefurovszky Erzsébet ör-
dögporubai, Ströml Aladár majdánka-denisz-
telepi, Subá 'é Fankovics Anna bnkóczi, Sutyák 
Ernő vucskómezői, Schifferer Matild kccka-
szállási. Szabari Szar.iszló tarcikai . Szabó Endre 
fülöpszállási, Szabó Ferenc kornádi, Szdbó Fe-
renc karcagi. Szabó Ferenc tassi, Szabó Ilona 
mátyfalvai , Szabó Ilona jászómindszenti, Szabó 
Jolán orgoványi, Szabó József enesei, Szabó 
Lajos 'tivadari, Szabó László bellényi, Szabó 
Zoltán dévaványai, Szabóné Noszál Mária 
A.Ma füleki, Szabóné Var^a Katalin beleznai, 
Szalay Antónia kaposvári, Szalay Katalin ka-
posvari, Szaniszló Irén Budapest nemet ny. 
t anf , Szebeni Győző nádudvar-nádasszegi , 
Szecsányiné Balogh Mária nagymuzsaiyi, Szed-
niük Irma egeraracsai. Szegedi István pilis-
szentkereszti, Szekeres Rozália kiskunhalas-
felsőbalotai, Szemerédi István gyivai, Szentes 
Ferenc sziráki, Szentgyőrgyiné Valics Piroska 
kiskunhalas-alsószállási, Szentirmai Katalin 
budakalászi, Szentiványi József ha jdunánás-
vidi, Szentiványi László nyiregyháza-felsősós-
kuíi, Szepessi József nagyfödc'mes-hajmáskéri, 
Székely Ilcna hódmezővásárhelyi, Szénássy 
Judit Eudapest német ny. tanf., Szigeti Géza 
rácalmás-galambospusztai, Szikora Teréz tisza-
farkasfalvai , Szilágyi Ilcna hódi, Szilágyi Ju-
dit rákrczifalvai . Szilvásy József munkácsvár-
al ja i , Szimon Le: ke jcszárokszállás 'gyarok-
parti , Szitán János pilisszántói, Szóka Gizella 
cegléd kisteleki, Szomclya II .na dévaványa-
varsányháti , Szórádné Redier Rozália jászbe-
rény-kormosparti , Sztanl ai Klára cserszeg-
tomaji Szurgyi Margit óföldeáki. Szűcs Lenke 
mezőtur-tulahéki, Szűcs Teréz kecskerrét szent-
királyi, Szűz Mária baltonyai, Szabó Ferdiná d 
csornaholovai, Szabó Ferenc rab ói. Szabó Má-
ria t iszabogdány magaszi, Szabó Sándor tarac-
közi, Szalcntai János nagylucskai, Szanilter 
Ottó bábakuti, Szatur Sarolta alsókalocsa-
lázi, Stászné Szpodarik Krisztina tiszabogdá-
nyi, Szekeres Margit maszárfalvai , Szemcsák 
Borbála felsőapsai, Szenykó Anna zuellai, Szi-
dun Mi'ály majdánka-rudasteleoi , Szijjártó 
Irma bilkei, Szijjártó Sándor bilkei, Szilvay 
Tamás alsókalccsa-lázi, Szilvássy Ilona felső-
neresznicei. Szilvásy József iloncai, Szimurnik 
Pelágia felsőapsa-apsicai, Szkriba Béla tisza-
bogdányi, Szkripákné Dobej Júlia roszueskai, 
Szlicskó Györay holyátini, Szlivka llo a alsó-
kalocsalázi, Szlivka Pelágia kőrösmező-fekete-
tiszai, Szcfilkánics Ilona felsőviznice-liszárnyai, 
Szoszkida Illés kőrcsmező-mezőháti. Sztan'a 
ninec Magdolna ruszkóei, Szta kóné Tenyák 
Ilona kricsfalvai, Sztakcvics Olga rekettyei, 
Sztegura Demeter kisábránkai, Sztricsinec Má-
ria maszráfalvai , Sztupár Ferenc ökörmezői, 
Szulincsák Mária mokrai, Szunyi Gábor 

iloncai, Szverenyák Mihály lipcsemezői, Szvis 
csó Péter kaszopolyánai, Takács Jenő tatár-
fezentgyörgy-kákási, Takács Lidia hódmezővá-
sárhelyi, Talmácsy István kiskunhalas-alsó-
fehértói, Tanító Gabriella lülei, Tary László 
hatvani, Tarjáni Erzsébet bodrogkereszturi, 
Tálas László cegléd csemőpusztai, i f j . Tánczos 
István doborgazi, Tánczos István rinyabese-
nyői, Temesi Károly szegvár-nagypusztai, Ter-
nai Ilona kiszombori, Thezárovich Éva veres-
egyháza-erdővárosi, Timár Mária kiskunhalas-
eresztői, Tiszttartóné Poór Olga herendi, Tom 
pcs Friderika beregszász derekaszegi, Tóth 
Anna koksóbaksai, Tóth Ferenc jászfelsőszent-
györgyi, Tóth Ilona kecskemét felsőszékdűlői 
isk., Tóth Ilona szeged-Petróczy, Tóth Lujza 
alsószentiváni, Tóth Margit cibakháza-egyes-
halomi, Tóth Margit kiskundorozsmai, Tóth 
Mária mátyfalvai , Tóth Mária kevermesi, 
Tóthné Homolay Lilla hajduhadházi , Tóthné 
Vezendi Irén szeged-csengelei, Tóthkárolyi 
Viola lőröstarcsai , Tölgyesi János kelevizi, 
Tóry Erzsébet dunavecse-csanádpusztai, Török 
Magdolna szegvár-kórógyparti, Tunkl Antal 
szilnok feketevárosi, Turányi Magdolna nyitra-
malamszegi, Turczer Aranka Budapest né-
met ny. tanf., Takács Anna bi kei, Takács 
Emma huszt-kőrösöstanyai, Takács Sándor 
klenovai, Talabiráné Gulyanics Mária tnr-
ú j fa lu i . Tacej Ilona la turkai , Táncos Emilia 
bedőháza-bruszni, Tátrai Ferenc gányai , Tele 
rovszky István irhóci, Tigyir Pál kőrösmező-
bíróvölgyi, Timár Anna Mária alsókálinfalvai, 
Tintaik Mária keselymező-rnnyai, Timkovics 
István darvai, Tivadar Julítta szászóka osza-
telepi, Tóth Gizella felsősárádi, Tóth Ilona 
ta laborfalvai , Tóth János lckártli, Tóth János 
ósóndcrfalvai, Tóth László György kelnovai, 
Tóih Já csné Tar Margit ósándoi falvai, Thiir 
Terézia ungszuhai, Turjánicáné Szvida Mária 
kismogyorósi, Tyuska György felsővereckei, 
Tyuska István alsókálinfalva-tulavizi, Uhrin 
Mária alsókalocsa lázi, Uhrin Péter tikai, 
Uhrinné Klepák Anna kövesliget-királyszállási, 
Üngváry Margit bródi, dr. Udetné Sárpataki 
Vilma munkácsi, Udvarhelyi József nyomári, 
Uhrin Ezsébet Klára békéscsabai, Uracs István 
kunhegyes gyócsi, Ubranovits Magda korláti, 
Vad Margit örkény-váraditelepi, Vadai Olga 
unghosszúmezői, Vaderna Mária szepetnek-
gyótapusztai, Valkányi Erzsébet csikériai, 
Varga Antal jászberény-tötevényi, Varga Er-
zsébet t iszapéterfa 'vai , Varga Éva Budapest 
n é n e t ny. tanf., i f j . Varga Géza bánki, Var 
sá vyi Árpád mézőtur-kishéki, 'Vasvá iné D m-
ján Katalin kecskemét-alsószékdűlői, Vaszil-
erin Tibor hódmezővásárbely téglásszéli, Vaál 
Erzsébet nagykozári, Vámossy Nagy Edit 
mezeberény-kerekitanyai, Váradi Ferenc má-
tyusi, i f j . vitéz Váradi Já• os jászárokszállási, 
Várady Lajos bodzásújlaki, Várhelyi István 
nyí rábrányi , Várnagyné Gaál Ilona f a rkasfa i , 
Vedlik Elvira kecskemét-keleföldi, Veér Ilona 
nagydobronyi , Verebes Julianna vásárosnamé-
nyi, Verebélyi András mátraverebélyi , Veréb 
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János ungtarnóci , Vermessi György szeged-
bokori, Vicze Vilma Budapest német ny. tanf., 
Vida Károly papkörmösdi, Vidó István péderi, 
Vihart Ilona csanyteleki, Virág Ilona nyír-
már tonfa lva i , Virág István újverbőci, Vízke-
leti Viktória lajosmizsei, Foró'S Margit Mária 
sol t járáspusztai , Vajda András rahó-lázi, Va-
licskó József nagyábránka i , Varczába Sándor 
gernyés-huszteci, Varga Ottilia kökényesi, 
Varga Péter maszárfalvai , Vaszilykó János 
t ibaváral ja i , Vaszkó Ilona alsószinevéri, VáAk 
Karolina sárosremetei, Vencel Katalin frigyes-
falvai, Veres Erzsébet lipcse-hársi, Villányi 
Antal hársfalvai, Vdusz Miklós majdánka-
feJsősebesi, Volcsinné Balogh Anna plávjai , 
Vclosinné Kalabiska Ilona bukovinkai, Vörös 
Balázs poroskói, özv. Weinbergerné Begy a 
Emília lyutai, Wittenbergcr Márta berezneki, 
Wágner Erzsébet kiskunhalasi, Weisz Katalin 
ráckereszturi, Weisz Mária Budapest német 
ny. tanf., Wekerle Lászlóné Móry Erzsébet 
budapesti, Wendler Teréz békéssámsoni, Wé-
ber Erzsébet solymári, Wilfing Erzsébet nagy-
kovácsi, Windisch Mária alsónémedi-gyálligeti, 
Winkler Zsuzsanna dunavecse-fehéregyháza-
pusztai, W itek Margit örkény-váraditelepi, 
Zana Mária kecskemét-matkópusztai Zámbó 
Margit Gabriella cegléd-homokpusztai, Zsedé-
nyi Lajos medgyesbodzási, Zavagyák Péter 
alsókálinfalvai, dr Zádorné Hadzsega Emma 
esontosresztokai, Zsenyuch Miklós kisrákóci, 
Zékány Irén nagyrákóci, Zékány László köké-
nyes-vosováti, Zékány Mária husztközi, Zozu-
lyák László bresztói, Zscdényiné Konovics 
Anna vajnági , Zsitkoné Bihzaha Anna mező-
hutai , Zsupán Béla kricsfalvai, Ara'ó Róbert 
alsónyék-pörbölypusztai, Barna Mihály elek-
lökősházai, Bartha Tivadar pilisszentkereszti, 
Benes Ádám kunhegyes belsőkolbászdűlői, Bé-
kési Ödön mészpesti, Bcdolay István nyirbo-
gát is tvántanyai , Bonczi István jászkisér-
kettősdülői, Bus Károly kunhegyes-aranyos-
dülői, Cseh Ambrus dévaványa-varsányháti , 
Csíki István hajdunánás-vidi , Csiszár Jenő 
lónyai, Fadgyas Lóránt turkevei, Farkas Lajos 
hajdunánási-oláhtanyai , Fábián András vállaj-
nagyfenékpusztai , Ferencesi József tiszavár-
konyiszöllői, Fodor József solt-járáspusztai, 
Gaál Emil faluszlatinai, Gaál Gyula t imár-
vadászszállási, Gönczy Gábor izsnyétei, Herczegh 
Endre nyiradony t ivoránytanyai , Hcrnyik Ká-
roly karcag-cserháti, Horváth Győző kunhe-
gyes gyócsi, Horváth József somogybabód-
babódpusztai, Jávor István márkházai, Jávor 
József jánoki, Kecskés István tiszafüred-fila-
górástanyai , Kecskés László tiszacseg&csere-
petstanyai, Kele János ragyolc-6átorosi, i f j . 
Kelemen János szolnok-eresztőhalomi, Ko-
lencsik Imre tallós-úrföldi, Koncz Dezső hód-
mezővásárhely kistóvölgyi, Kovács Gyula luka-
nényei, Kristóf László nagymuzsalyi, Balla Sán-
dor nagyrákóci, Blaskó Sándor dolhai, Bodák 
Pál gányai, Bodnár Miklós szászókai, Dolovai 
Richárd alsóbisztrai, Farkas László bilkei, Faze-
kas János szidorfalvai, Fátyol László unghutai, 

Heves Dénes szentmiklósi, Ibnász Mihály ignéc-
drahinyái , Izsák György sztrabicsói, Kalmár 
Dezső rakaszi, Képaza Dezső harcosi, Komlósy 
Bertalan lukovai, Kovács Béla turjapolenai, 
Ormos András csontosi, Pataki Miklós polenai, 
Paulik Antal beregkövesdi, Pavlák Tibor bródi, 
Pál Sándor turjapaszikai , Pohorilyák János 
alsóbisztrai, Stolmár Aladár kőrösmezői, Sza-
koly Mátyás oroszmokrai. Szőke Miklós volóci, 
Tamás Károly makar ja i , Tliegze Jenő alsóneresz-
nicei, Vécsi József csornaholovai, Lak Károly 
mezőtúr-pusztaperesi, Lautner Tibor zsákai, 
László András pilisszentiváni, Lehóczky Endre 
szeged-Pálffy isk., Markó Sándor derceni, Mol-
nár András kunhegyes külsőkolbászüdülői, Mo-
sonyi Sándor szöllősgyulai, Német Albert mező-
herény-kerektanyai, Németh István hernádvé-
csei, Orbán Lőrinc tiszaladány-nagyhomokosi, 
Pappgyőző Tibor tornaija-vasastanyai, Páldi 
Jeremiás kölesei, Rónay György eszeny-szernye-
háti, Sárdi Ferenc csécsi, Sebő Simon legenyei, 
Somogyi Károly kiskánhalas-alsószállási, Son-
koly Pál nagydobronyi, Sövény Zoltán török-
szentmiklós-óballai. Szabó Béla kiskúnhalas-
felsőzsanai, Szabó Zsigmond hódmezővásárhely-
alsókopáncsi, Szűcs Dezső zánkai, Szvétek Sán 
dor békésszentandrás-horgaatalaki, Tálas Antal 
hajdúnánás-pusztai , Tóth Imre makó-békésútféli, 
Varga Sándor hernádcsányi, Várhegyi László 
nyitrakiskéri, Zeke László jászkísér-réthytanyai, 
Harapkóné Molnár Ilona szöllősegresi, Kiss 
Ilona fornosi, Lengyelné Dobra Jolán szöllős-
egresi, Nagy József tiszahetényi, Pákhné Szócska 
Julianna kevermesi, Reményi Margit solymári, 
Riskóné Riskó Krisztina zalaegerszegi, Tegze 
János tompái, Zsupán Mihály nagyszöllős lemák-
tanyai, Csatáry Anna kisdobronyi, Hülberné 
Boruch Ilona vásárosnaményi, Meskó Lenke be-
regsomtelepi, Ori Mária tiszacsomai, Pallér Er-
zsébet zalaegerszegi, Porpáczy Lajos jászberény-
homoki, Szabó Erzsébet bátyúi, Szomolori Sa-
rolta nagybakosi, Varga Edit jászberényi, 
Gálffy Anna nagyeosedi, Csákány Klára tököli. 
Halász Ilona dányi, Kocsis Gizella hajdúdorog-
gáti, Kovács Jolán macházai, Maczkó Katalin 
kölesényi, Soltészné Galbavy Márta karcsavai, 
Szilárd Katalin alsóhunkóci, Telepka György 
husznai, Tomcsák János bruszturai, Várszegi 
Mária remetevasgyári , Almási Éva r i tkaháza-
permisei. Babos Mária kiskúnhalas-alsógöböljá-
rási, dr. Bartháné Szabó Szende munkácsi, Bál-
ványosné Tébay Margit nagylak-kendergyári, 
Bánki Klára vákicsi, Bárkányi Olga mátravere-
bélyi, Bernáth Mária túrkeve-túrpásztói, Bod-
nár Edit szentlőrinckei, Bodnár István fadd-
dombóvári, Bogár István tatárszentgyörgy-bé-
kási, Bornemissza Edit baja-kiscsávolyi, Botka 
Xaverina soltbakóhalomi, Czikk Ferenc vecsés-
esákyligeti, Cselley Margit pomázi, Darcsi Olga 
abony-balháspusztai, Deres Klára farkasgyepűi , 
Ejury Hona kiskunhalas-fehértói, Feketéné Rácz 
Katalin kornádi, Fogarasi Mihály pilisszentiváni, 
Gálné Turcsányi Gabriella kisújszállás-görön-
gyosi, Gillayné Plavetzky Irén sándorfalvai , 
Golthard Valéria lajosmizsei-kőröstanyai, Hárs-
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kuti Gizella lajosmizse-kőröstanyai, Kadocsa 
Julianna pomáz-szentistvántelepi, Kálnay Ilona 
bodvavendégi, Kelemen Mária magyarcsanádi, 
Kisfaludi József felsőregmeci, Kmetykó Erzsé-
bet pusztaottlaki, Kőhalmi Teréz nagymarosi , 
Kőmives István velence-újtelepi, Kövendy Mar-
git tiszasalamon-újsalamoni, Kriecer György 
sziráki, Kubusné Faragó Mária mádi, Kuster 
Korveia szeged-gáísaroki, Lakárdy Margit lit-
kai, Leyrer Gabriella marcaltő-ihászpusztai Len-
gyel Dezső nagyvázsonyi, Lengyel Emma nagy-
halász-telektanyai, i f j - Lippay Sándor tengelie-
jánosmajori , Martamusz Márta pálházai, Mol-
nár Mária Piroska dédesi, Monostori Gyula 
tiszasásteleki, Morvay Margit taksonyfalva-pal-
lócpusztai, Nagy Ilona debrecen-telepi. Pap Irén 
királyhegyesi, Pelle Erzsébet büttösi, Pénzes Ka-
talin csütörtök-vörösmajori, Péterffyné Rőczey 
Angéla gyóni róm. kat. isk., Puszlayné Túrán 
Teréz pécsi. Révész Béla óesa-felsőbabádi, Ré-
vész Erzsébet alsószentmártoni, Simon Margit 
sümegi, Síróné Nagy Gabriella hajdúhadházi , 
Scvleitner Erzsébet pesthidegkúti, özv. Szaba-
dosné Virágh Erzsébet pitvarosi. Szabó Julianna 
kornádi, Szappanos Zsófia ecglédcsemői, Szegi 
Ibolyka királyhelmeci, Szerdahelyi Judit csör-
gői, Szininé Csoknyai Katalin tiszaföldvár-
mar t i fű i , Tót Ilona hollóházai, Tölnyesi Mária 
hajduhadházi , Varjassyné Jandó Mária mátra-
verebélyi. Verdes Éva hajdudorogi, Wagner Irén 
dunaszekcsői, Zombai Borbála csanádpalotai, 
Füredi Erzsébet kecskeméti, próbaszolgálatra 
bocsátott segélydíjas tanítókat a középiskolai 
képesítésű gyakornokok számára megállapított 
illetményekkel állami népiskolai helyettes taní-
tókká kinevezte. (191.500/1941. VI. főoszt. számú 
rendelet: Budapest, 1941. évi december hó 24-én.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Adorján Mihály brébi, Almási Erzsébet kelen-
cei, Almássy Lajos gyimesközéploki. Antal Anna 
gyergyósalmási, Bajka Erzsébet székelyhideg-
kúti, Baksa László almaszeghutai, Balázs Gab-
riella bereczki, Balázs József csíkverebesi, Ba-
logh Margit göröcsfalvai. Baloghné Musnai Anna 
érszodrói, özv. Balogh Sándorné kisilvai, Bányai 
Péter vizesgyáni, Bátrin Mária Júlia almás-
tamási, Bedő László fűzkúti, Bedőné Téglás Er-
zsébet sepsiszentgyörgyi, Bencsik Julianna gyer-
gyóremetei, Benedek Irén papfalvai, Benkő Éva 
mérai, Benkő Sándor erdőszentgyörgyi, Bense 
Janka major i , Bereczky Lajos marosfelfalui , 
Berekméry Géza mezőkecsedi, Bikszegi István 
felsőrépai, Biró Mária magyarborzási, Bitay 
Jenő füleházai, Bcódor Rózsa aknaszlatinai, 
Boér Dezső nagyváradi, Bcgdánné Borbáth Mar-
git szentkatolnai, Bogseh Irén kolozsvári, Bokor 
Éva batizgombási, Bozai Anna batarcsi, Bozay 
Margit beregszászi, Böhmerné Gáspár Paula bor-
sai, Bősze Margit józsefliázai, Budai Károly 
nagyváradi, Czéh Veronika zazári, Czinczás El-
vira Olga székelyvarság-tisztási, Balázs Ilona 
nagyváradi . Cserhalmi Irén kőrispataki, Csonka 
Ilona kolozsborsa-bánffy-tanyai, Csórja Klára 

lompérdi, Dajbukát Katalin visóoroszi, Dara-
bánt József nagykárolyi, Dávid István gyimes-
középloki, Debreczyné ördög Gizella nagyváradi, 
Derzsy Ilona gelenczei. Detári Terézia kőröskis-
újfalui , Dégi József óvári, Dohiné Bor Klára 
borsi, Dombrády Antal szatmárnémeti, Dóráné 
Juvancz Irén etédi, Dózsa Margit turci, Dus 
Ilona balavásári, Dusnoki István árdányi , Ei-
ben Erzsébet nagymadarászi, Erese István ma-
roskövesdi, Erdélyi Gizella etédi, Erdélyi István 
kisteremi, Erdélyi László Alajos hiripi, Erdősi 
Margit kézdiszentléleki, Faragó Irén Olga fejér-
falvai, Farkas Edit cengerbagosi, Farkas Károly 
Tivadar gyimesfelsőlnki, Fául Lajos nagykört-
vélyesi, Fazekasné Papilla Mária gyergyóalfa-
lui, Fábián István marosorrszfalui , Fekete Ilona 
mezőszentmihálytelkei, Felcser Mária Magdolna 
vargyasi . Földest Jolán dédabisztrai, Fügedi 

Péter szilágysomlyói, Füleld Gizella alsóferne-
zelyi, Fülöp Erzsébet baromlaki. Garzó Jolán 
vargyasi , Gábor Mária romolyi, Gaál Emil falu-
szlatinai. Gállné Máté Edit mezőtelegdi. Gárdos 
Ilona máragyulafalvai , Gáspár Árpád csikdel-
nei, Gáspár Mária Magdolna fejérdi, Géczi Csi-
szár Jolán romolyi, Gönczy Margit székelyudvar-
helyi, Gidyns Irén székelydályai. dr. Gyepessyné 
Putnoki Irén marosvásárhelyi, György Ilona 
málnásfürdői, Győrkiné Somogyi Klára közép-
borgói, Gyulayné Bucsi Erzsébet felsőrákosi, 
Hadnagy Anna komollói, Hagel Dezsővé fe'ső-
visói, Hajna László sárnmberkei, Hajnal Irén 
salánki. Hajós Ilona gyapjú-telepi, Halasi István 
kápolnásfalui, Hamar Ilona bagymádfalvai, 
Hartmayer Margit farkaslakai, Hcindrich Ilona 
szarvasszói, Heinrich Margit tihói, Helmeczi 
Marn't cs ;krákosi, Henter Béla idecspatnki. 
Hinffner Erzsébet csíkszentdomokosi, Holló Mar-
git aln-aszeghuta, Honti József biharfélegyhazai, 
Horváth Jolán szatmárnémeti, özv. Horváthné 
Szabó Lujza széki, Hurezán István alkéri. Hú-
szai llcna bágyi, lvanitza Matild karcfalvai , 
Ivány Gábor nyiresi, Jancsóné Demeter A'ice 
kézdivásárhelyi, Janka Sarolta medgyesfalvai, 
Jolsvay Mária sáromberkei. Juhász Ilona Mag-
dolna szatmárnémeti-szőkemocsári, Kaiser Mar-
git nagyiklódi, Kajtsa István gyergyószentmik-
lósi, Kalmár Margit bályoki. Kanyó László szi-
lágyzoványi, Karcagi Erzsébet borgóbcszterce-
pusztai, Kassay Lajos szamosdombi, özv• Kas-
sáné CsGntos Etelka szatmárnémeti-szatmárhe-
gyi, Katóné Czilli Emma székelyhídi, Kádár 
Ignác vajdaházai, Kádár László bábei, Kálmán 
Béla oroszidecsi, Kálmánné Oláh Margit csík-
szentdomokosi. Kánási Irén Mária alsózsuki, 
Kányáné Kálin Zoe cigányi, Károlyi Erzsébet 
vársonkolyosi, Károlyiné Szegedy Ilona erdő-
szádai, Kecskés Vilma Lili csíkszentkirályi, Kell 
Anna hétbükki, Kelemenné Kömény Erzsébet 
csíktusnádi, Kendy Ákos krasznarécsel, Kendi 
István gesztrágyi, Kenyeri Jolán mezőrücsi, 
Kerekes Margit giródtótfalui, Kerekes Sándor 
derétei, Kcrekesné Zathureczky Ibolya szászré-
geni, Kerényiné Takács Margit nagybányai, 
Kerti Erzsébet mezőkölpényi, Kéler Ilona kis-
kakucsi, Kiss Ernő talekfarkai, Kiss Irén Mag-
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dolna biharszentandrási, Kiss Jtdiánna miszbá-
nyai, Kiszely Mária mezőtelegdi, Klinovszkyné 
Barna Piroska szentegyházasfalu-szentkereszt-
bányai, Kocsis Borbála mezőörményesi, Kocsis 
Katalin mezőörményesi, Kolumbán Margit alsó-
borgói, Komoroczy Elemér nagyváradi , Konrád 
András várkudui, Kónya Lajos óradnai, Koós 
Gyula medgyesgombási, Koósné Nagy Emma 
szatmárnémeti, Kovács Irén borszéki, Kovács 
Irén szóvárhegyi, Kováts Katalin Margit gyer-
gyóremetei. Kovács Laura_nagyváradi, Kovács-
né Mikle Ibolya felsőszelistyei, Kovácsné Paál 
Katalin szamosudvarhelyi, Köpeczy Lajos idecs-
pataki, Környei Ilona sepsibükkszádi, Köven-
diné Formanek Irma kajántól, Kriszbai György 
madaráezi, Kuglis Magdolna mezőszavai, Labay 
Dóra kóródi, Langer Margit dobjonújfalui , Lá-
mor Magda középapsai, László J. Jenő bercsei, 
László Júlia gyimesközéploki, László Zoltán al-
másköblösi, Lászlófalvi Eördög Emília bözödi, 
Lászléffy Anna bereczki, Lázár Jolán gyerő-
vásárhelyi, Lehotai Ilona csikjenőfalvai, Lep-
ránné Kiss Sarolta kibédi, Lénárt Piroska ba-
tarcsi, Lihor Kornél ugocsabocskói, Lóránt 
Márta sarmaság-part i , Lőrincz Erzsébet mocso-
lyai, Lőrincz Katalin pácafalui , Lőrinczné 
Ehrénwertli Ida iszlói, Lujdort Róza kisbáto-
nyi, Lukácsffyné Kneuer Margit szerfalvai, 
Maccechini József szamoslippói, Madarász Bor-
bála berettyószéplak-cserpataki, Magos Aranka 
maroslakai, Mayr Mária poklosteleki, Marács 
Juliánná lornpérdi, Marináné Harajda Ma-
rianna kökényesdi, Marikovszky Sándor várad-
lesi, Matuz Katalin almásfegyverneki, Már-
czy Rózsa kémeri, Márkos Hona erdőaranyosi, 
Menyhárt Mária papfalvai , Mester Margit tor-
jai, dr. Mezeyné Elek Anna kolozsvári, Me-
zeiné Márk Zsuzsánna dési, Méhes József cséf-
fai, Móczár Viktória óradnai, Móga Illés nagy-
nyulasi, i f j . Moldvai Antal kalotanádasi, Mol-
nár Ilona szamosardói, Murányi Olga bihar-
esanálosi, Nagy Albertina szilágysomlyói Nagy 
Aranka baromlaki, Nagy Berarda várdotfalvai, 
Nagy Erzsébet nagysikárlói, Nagy Etelka nagy-
tarnai, Nagy Gizella érendréti, Nagy F• György 
máréfalvai Nagy József székelykeresztúri, Nagy 
Katalin somosfalvai Nagy László kiskeresz-
tesi, Sz. Ngy László füzespapteleki, K. Nagy 
Róza biharvajdai , Nagy Sarolta benedek-
falvai. Nagy Teréz felsősófalvai, Nagyné Bod-
nár Mária karácsonyfáivá i, Cs. Nagyné Fá-
bián Jolán értarcsai, H. Nagyné Kóka Emma 
kézdivásárhelyi, Nemes Nagy Erzsébet galac-
falvai, Nemes Sára falusugatagi, Neumanné 
Kolcner Ilona nagybáródi, Német Edit nagygér-
cei, Németh Valéria felsőrépai, Ócsay Erzsébet 
torjai , Oláh Anna csíkszentdomokcsi, Oláh Ilona 
osíkszentdomokosi, Oláh Sándor hilibi, Orr Ju-
liánná mezőkecsedi, Orbán Lajos középborgói, 
Orosz Margit mezőtelegdi, Orosz Mária tusnádi, 
Pacz Margit bodonkuti, Padure Éva kupsafalvai , 
Palkóné Bitay Anna kolozsvári, Papp Irén gör-
gényszentimrei, Papp Mária tyukodi, Palotás 
Mária somlyógyőiteleki, Pappvé Rácz Júlia szu-
csági, Páll Gabriella újősi, Páll János csanálos-

nagyerdői, Páll Jenő kézdiszentkereszti, Paálné 
Bereczky Irén marosvásárhelyi, Pethő Sándor 
kisürögdi, Péter Károly gyimesfelsőloki, Pitóvé 
Szabari Erzsébet nagyrebrai, Poclgornei Tivadar 
sajómezői. Palányi Anna zetelakai. Povázsainé 
Németh Emília ditrói, Pozsgai Vince vasas-
szentegyedi, Pósa Erzsébet újsásteleki. Rácz 
Etelka Katalin piskoltligeti, Rácz Ilona csík-
szentmihályajnádi, Rácz József nagysikárlói, 
Regőczi Géza kisdemeteri. Réti Károly medgyes-
gombási, Rézné Csergő Holyba Magda nagyvá-
radi, Ritzmanné Görbe Etelka patóházai, Rissá-
nyi Marait csomafájai , Ritter Vik'ória kövesdi, 
Rostás Katalin szurdokkápolnoki, Rózsa Ferenc 
frissi, Sajtosné Fazekas Berezeg Erzsébet bonc-
hidai, Sándor Éva szamosújfalui , dr. Sándorné 
Nagy Gabriella révi, Sárvári Alajos kézdiszent-
léleki, Sebestyénné Tóth Mária mezősámsondi, 
Simonffy Mária hatolykai, Simonkovich Aranka 
magyarvistai , Sinkó Mária kőrösszegi, Sipos 
Gizella zabolai, Soltiné Tajti Veronika vám falui, 
Soponyai János kabolacsárdai, Srepler Róza pa-
tóházai, Steinkugler Rezső pálosremetei, Stépán 
Margit csanálosi, Sulyok Margit székelytamás-
falvai, Suta Erzsébet joódi, Suta Mária szamos-
teleki, Sutka Anna kolozsgyulai, Sütő Erzsé-
bet feketeerdői, Schneider Antal budatelkei. 
Szabó István csengerbagosi, Szabó Julianna 
farkasrévi , Szabó Klára koinandó-gyulafalvai , 
Szabó M. Klára kolozsvári, Szabó Margit izasa 
csali, Szabó Mihály daboci, Szabó Miklós mar-
git tai , Szaleczky Olga érendréti , Szaniszló 
Ilona amaci, Szanyi Antal kozmaalmási, Sza-
nyi Márta szilágykövesdi, Szathméiry Emília 
felsőbányai, Szatmáryné Ferch Józsa cséffai . 
Szász Elemér visai, Szász Ernő révi, Szecsey 
Irén Mária usztatói, Szeidler Aladár mező-
szentandrási , Szemernyei József kolozsborsai, 
Szendrői Erzsébet sepsibiikszádi, Szentmiklósi, 
Zoltán paptamási , Székely Antal sajószent-
iváni, Székely Margit Gertrúd marosvásárhe-
lyi, Székely Piroska gyergyóremetei , Székely 
Viktor hidalmási, Széllné Tempfli Erzsébet se-
mesnyei, Szigeti Károly poklosteleki, Szilágyi 
Béla bikszádfürdői , Szilágyi Eszter nagybá-
ródi, Szilágyi Katalin nagynyulas i , Szili Er-
zsébet csíkcsatószegi, Szimon Éva kendilónai, 
Szontágh Elza telcsi, Szórádi Gizella sólyom-
kőváry, Szotyory Apollónia é rábrányi . Szőke 
Sándor homoróddaróci, Sztojkáné Szirmai 
Margit halmi, Szűcs Ida Teréz sza tmárudvar i , 
Szűcs József visóoroszi, Takács Ida sitervöl-
gyi, Takó Etelka gyimesközéploki, Tahó Te-
réz székelybethlenfalvai, Tar Lenke zsákai, 
Tar Mária vajdaszent iványi , Temesvári Erzsé-
bet mit tyei , Timkó Miklós r ipinyei , Tischer 
Lujza majszin-feketepataki , Torday Adél alsó-
szivágyi, Tóth Endre alsóegregyi, Tóth Erzsé-
bet gyulakuta i , Tóth Erzsébet nagyecsedi, 
Tóth Imre magyarbikal i , Tóth István tiszave-
resmart i , Tóth Piroska alsóapsai, Tóth Sán-
dorné bádoni, Tóth Viktória nagybáródi , Tő-
kés Anna szilágysolymosi, Tömpe Ferenc 
érendréti , Török hálint lécfalvai, Török Emma 
zsákfalvai , Török Ernő erdőszentgyörgyi, Tö-
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rök Erzsébet kisürögdi, Török Magdolna körös-
t a r j án i , Törökné Baky Ida szalárdi, Törökné 
Sidó Anna borsi, Trkala Katalin pa ra jd i , Tu-
boly Irén csomaközi, Űj Júlia köröspestesi, 
Ujfalusyné Kanyó Ilona oláh szentgyörgyi. Új-
vári Vilma va jdakamarásf , Ulicsák Anna b:i-
tizgombási, Uray Erzsébet mezőtelkei, Ütő Er-
zsébet kézdimartonosi, Vadadi Filep István 
beret tyófarmos, Valentin Gábor j ávorfa lu i , 
Valentinyné Gellner Mária oláhszentgyörgyi, 
Vanesó Ilona Mária csikdclnei, Vanyek Vik-
tória csengerbagosi, Vargha Elek gyergyóvár-
hegyi, Varga Ilona szentkatolnai, Varga Mária 
csarnóházai , Varga Terézia kapnikbányai , 
Vasváryné Sziky Ilona váradpósa, Váczy An-
gyalka septéri, dr. Vágóné Sándor Mária dés-
aknai , Vándor Emilia szaniszlói, Vármonos-
tory Endre Lajos a lmásfegyverneki , Veress 
Irén szinfalui, Veress Jenő hájói, Veressné Lü-
kösd Mária kolozsvári, Vermesi György szo-
mordoki, Vida Jolán erdődi, Vincze Ferenc 
sarmasági , Vincze Teréz csíkcsicsói, Vinczéné 
Pálfi Etelka krasznai, Virág István alsóborgó-
dornavölgyi , Vorzsák Gyula borsai, Zahár Má-
ria kegye-hutatelepi, Zavagyák Irén egeresi, 
Zányi Andor tinódi, Zilahi Barnabás zselyki, 
Zsidó Jenő hodosfalvai, Zsiga Márta város-
falvai , Zsigmond Erzsébet kézdisárfalvai , Zsig-
mond Gyula czigányi, Zsigmond Rozália fotos-
martonosi , dr. Zsigmondné Czirmes Éva mára-
marosszigeti , próbaszolgálatra bocsátott se-
gé lydí jas taní tókat a középiskolai képesítésű 
gyakornokok számára megál lapí to t t illetmé-
nyekkel ál lami népiskolai helyettes taní tókká 
kinevezte. (192.100/1941. VI. főo. sz.) 

Gazdasági szaktanítói kinevezések. 

A m. kir .vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Péterfy István hajdúszoboszlói, Szuchán Mária 
derecskei. Nyerges Ferenc ceglédi, L• Szabó 
Imre túrkevei, Bátonyi Rezső kornádi, Szom-
bathy Károly tiszaföldvári, Forgách József 
abonyi, Harangozó István kecskeméti, Gáspár 
Irén gyöngyösi, Deák Győző nagykőrösi. Ko-
vács Margit dévaványai, Karaszné Balla Róza 
makói, Gaál Mária gyomai és Tarjányi József 
kiskúnfélegyházai, mezőgazdasági népiskola he-
lyettes gazdasági szaktanítókat állami gazda-
sági szaktanítókká kinevezte, Fülöp Zoltán és 
Molnár Gábor beret tyóújfalui , Illyés Zoltán és 
Balla István komádii, Szekeres Sándor hajdú-
szoboszlói, Beck Károly kabai, Csizmadia István 
jászladányi, Parázs Albin kunmadarasi , Miklós 
Emil és Zalai Mária túrkevei, Frankó Vilmos 
csanádpalotai, Tompa Károly makói, Mészáros 
Fülöp és K. Nagy Stefánia szeged-felsőközponti, 
Balla Károly egri, I. sz. iskola, Kunfalvy Klára 
kiskúnhalasi, Nagy Antal abonyi, Bodó Lajos 
lajosmizsei, Adorján Ilona nagykőrösi, Regős 
Ferenc mosonmagyaróvári és Czike Margit 
kapuvár i mezőgazdasági népiskolába beosztott 
segélydíjas gazdasági szaktanítókat (nőket) he-
lyettes gazdasági szaktanítókká(nőkké) kine-

vezte. (C0.291/1941. V. 2. ü. o. V. K. M. sz. r., 
kelte: Budapest, 1941. évi december hó 30 án.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Szabó Sarolta és Belánszky Sándor kalocsai, 
Kiss Margit kiskúnhalasi, Cserháti János ceg-
lédi, Nagy Magdolna kiskúnfélegyházai, dr. 
Bodávé Donko Piroska lajosmizsei, Szabó Bánó 
Magdolna nagykőrösi, Érdi Róza kapuvári , 
Gabler íren és Sudár Aranka dunaföldvári , 
Müller László és Láng Ilonka szekszárdi, Cser-
háti Margit és Darvasné Gulácsi Erzsébet bé-
kési, Barabás Mária gyomai, Váczy Angyalka 
mezőberényi, Igonda Róza szeghalomi, Kocsis 
Erzsébet füzesgyarmati, Adorján Ilona csanád-
palotai, Gu'yás Róza csongrádi, Pölös Mária 
kiskundorozsmai, Borvendégné Dernői Klára 
kiskúndorozsmai, Pcötz Erzsébet szeged-alsóköz-
ponti, Kiss Klára szeged-alsóközponti, Torontáli 
Jánosné szeged-felsőközponti, Németh Aloiza 
szeged-röszkei, Westsik Margit és Szeman Ernő 
szendrői, Garamvö'gyi János egri I. sz. iskola, 
Hortobágyi Ernő egri I I . sz. iskola, Csomcr 
Tibor gyöngyösi, Ripka Erzsébet és Stadler Gi-
zella hevesi, Vájsz Teréz derecskei, Fülöpné 
Kalmár Margit berettyóújfalui, Juhász Ilona és 
Farkas József debreceni, I. sz. iskola, Cseke 
Ilona hajdúszoboszlói, Dobza Erzsébet és Jakucs 
Katalin kabai, Vutka Aloiza nádudvari , Kere-
kes Katalin, Ádám Sándor és Kun Juliánná 
hajdúböszörményi, Kadossa Gyula és Balla 
Ilona balmazújvárosi, Helfrich Margit balmaz-
újvárosi, Dauner Mária Magdolna dévaványai, 
Pacsné Búzás Róza fegyverneki, Vas Borosi 
Mária jászberényi, Donkó Irén Mária, Mihály 
Lilla és Tóth Margit jászladányi, Megyeri Pál 
kisújszállási, özv- Gremspergerné Czerlovszky 
Ilona kúnszentmártoni, Szathmári Irma mező-
túri, Buday Péter szolnoki, özv. Kovácsné Mé-
száros Margit és Jónás Erzsébet túrkevei, Anta-
lóezy Margit és Vanyek Gizella nyírbátori me-
zőgazdasági népiskolába közismereti tárgyak 
taní tására ideiglenes minőségben beosztott se-
gélydíjas népiskolai tanítókat (nőket) állami nép-
iskolai helyettes tanítóvá(nőkké) kinevezte. 
(90292/1941. V. 2. ü. o. V. K. M. kelte: Budapest, 
1941. évi december hó 30-án.) 

Altiszti kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Hatházy István kolozsvári tankerületi kir. fő-
igazgatói kisegítő szolgát a külső igazgatás 
szolgaszemélyzetének létszámába ideiglenes mi-
nőségű II . osztályú altisztté kinevezte. (60.068— 
1941. V. ü. o. sz. kelt 1941. december 30.) 

Alkalmazás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Szüts Ibolya munkamesternőt a Faragó Béla 
Országos Árvaház alkalmazottainak léiszámába 
fővarrónői minőségben alkalmazta. (186.122/1941 
V. 3. ü. o. 1941. évi december hó 30-án.) 
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Szolgai alkalmazás. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Magyar József tűzharcos nagykani-
zsai, Fenyves József nagykanizsai, Nagy Fe-
renc igazolványos, tűzharcos újpesti, Halmai 
Mihály tűzharcos cibakházai, Simon János sá-
rospataki, Lantos Lajos nádudvari és Papp Ist-
ván tűzharcos, nyírbátori állami népiskolai I I . 
osztályú altiszteket I- osztályú altisztekké; — 
Mogyorósi Sándor igazolványos altiszt, pest-
szentlőrinci, Rente József igazolványos altiszt, 
mosoni, Baksa János igazolványos, rahói, Sze-
gedi István igazolványos altiszt, szegedi. Uri 
Szatmári István igazolványos altiszt, tököli, 
Molnár András igazolványos altiszt, füleki, Gyi-
mesi Pál igazolványos altiszt, bajai, Matácsi 
Péter igazolványos altiszt, kunágotai, Szelényi 
Ágoston tűzharcos, jászberényi, Malula Sándor 
tűzharcos, pestszentlőrinci, Kovács Mihály tűz-
harcos, sashalomi, Biró András tűzharcos, pest-
szenterzscbeti. Jámbor János íűzharcos, makói, 
v. Kovács Mihály tűzharcos, csongrádi, Czin-
kóczi Alajos tűzharcos, pestszentlőrinci, Berkes 
János tűzharcos, kaposvári, Kocsa György tűz-
harc s, békéscsabai, Kósa József tűzharcos ka-
posvári, Zavarkó Alajos gyöngyösi, Romsich 
Sándor pestszenterzsébeti, i f j . Nagy Károly 
zalaegerszegi, Csömör Gábor solti, Huszka Imre 
kispesti, Tóth Mihály kiskunhalasi, Bencze Ja-
kab komlóbányatelepi, Halmos Géza deszki és 
Greff Gyula szegedi állami népiskolai kisegítő 
szolgákat ideiglenes minőségű II . osztályú al-
tisztekké kinevezte; — továbbá Komendár Já-
nos igazolványos altiszt, bustyaházai, Budahe-
gyi Ferenc igazolványos altiszt, rákosszentmi-
hályi, Paulik János igazolványos altiszt, tót-
komlós!, Vincze János igazolványos altiszt, rác-
keresztúri, Tari Ferenc tűzharcos, jászárokszál-
lási, Szilágyi Illés tűzharcos, mezőkovácsházai, 
Lengvári Lajos tűzharcos, pécsi, Dobra János 
pécsi, Németh József tűzharcos, pécsi, Szoboszlai 
Lajos nagyecsedi, Csiba Károly kistarcsai, Gaál 
Zsigmond újpesti, Döme Nándor tűzharcos, mis-
kolci, Kovács Vendel tűzharcos, dunavecsei, 
Kupás András tűzharcos, poinázi, Palancsa Jó-
zsef tűzharcos, dombóvári, Turcsányi János sá-
toraljaújhelyi , Csólyi György tűzharcos, tisza-
bogdányi, Isa Mihály tűzharcos, nagykovácsii, 
Rózsavölgyi József tűzharcos, diósgyőri, Szarka 
Gábor tűzharcos, vári , Viola Gyula tűzharcos, 
nagykanizsai, Micheller Károly tűzharcos, nyer-
gesújfalui , Gerényi István hadirokkant, király-
helmeci, Csernus János tűzharcos, algyői, Fríe-
der Gyula tűzharcos, jolsvai, Velenyák Mihály 
tűzharcos, szerencsi, Nemesíts András tűzhar-
cos, pécsi, Kutak Pál tűzharcos, miskolci, Dzu-
ricskó György tűzharcos, kassai, Máté András 
tűzharcos, miskolci, Ravusz György tűzharcos, 
eleki, Jávorszki Márton tűzharcos, kassai, Or-
bán József tűzharcos ungvári , Potencsik János 
tűzharcos, csepeli, Mészáros József kispesti, Gö-
dör Péter dányi, Mányoki János tűzharcos, 
pécsi, Darázsi József pécsi, Vági István nagy-
szénási, Rákos Sándor losonci, Táfi János felső-

apsai, Sipos Béla kispesti, Vezér György pisz-
kei, Gál Dániel lajosmizsei, Bognár Flórián ka-
posvári, Nagy István kiskundorozsmai, Tatár 
Imre mezőkászonyi, Deák Lajos pestszenterzsé-
beti, Sopsich Lajos makói, Iiosicsár Sándor 
vágsellyei, Zsuzsa János magyaróvári , Rigó Fe-
renc szigetvári, Bartha Miklós hajdúhadházi, 
Jakab János budafoki, Mór László nagytétényi 
és Rendesi Kálmán csabrendeki állami népis-
kolai napibéres szolgákat kisegítő szolgai minő-
ségben alkalmazta. (189 000/1941. VI. fő. o. szám.) 

Köszönetnyilvánítás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a budapest i Nyomdász Ipar tes tü le tnek a 
budapest i községi díszítő és sokszorosító ipa-
rostanonciskola kiváló tanulóinak jutalmazá-
sára ju t t a to t t 1C00 pengő értéket meghaladó 
adományáér t elismerését és őszinte köszönetét 
fejezte ki. 

Könyva ján lás . 
A szerző neve: dr. Techert József. A könyv-

eimé: K i s m a g y a r nyelvkönyv. A kiadócég: 
Bibliotheca Könyvkiadóvál la la t . A megjelenés 
helye és ideje: Budapest , 1941. A könyv a l ak j a : 
Nyolcadrét. A könyv á ra : 1 P 40 fil lér. Az 
a j án lás mely iskolafajok könyvtá ra i számára 
való beszerzésre vonatkozik: taní tói és polgári 
iskolai t aná r i könyvtá rak számára. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyula: A történelemtanítás ú j felada-
tai. — Dr. Kari János: A tanmenetekről. — 

Szabó D. Béla: Gyakorlat i életre nevelés a 
nyolcosztályos népiskola tantervében. — Róka 
Zoltán: Tapasztalatok, élmények. — Salamon 
László: A hangsúly, és szórend a magya r nyelv 
taní tásában. — Gyakorlati pedagógia: Baksa 
József: Szappanfőzés; szappangyártás. — Hazai 
és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány 
irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Pedagógiai szeminárium. — 
Egyesületi élet. — Hírek. — Tanítók tanács-
adója. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

A «zerkesztéeért és kiadásért felelői: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
i 

A P A L Y A Z A T I H I R D E T É S T BEKÜLDÖK SZÍVES 
F I G Y E L M É B E ! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök urakat , s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő szómban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r c szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a rályázat i h-'rdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
já ra vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklanon 
vaev i>, postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

ALSÓPAHOK róm kat. egyházközségének tanácsa 
háromheti határidővel pályázatot hirdet á tválasztás során 
megüresedett harmadik számú osztálytanítói állásra. Tör-
vényes illetménvek Illetmiénvhivataltól. Köte'ességek díj-
levél szerint. Eddigi működés, katonai szolgálat kitöltése, 
leventeoktató, kántori oklevél előnyös. Hévízfürdő kettő, 
Keszthely hat km, autóbuszközlekedés. Egyházk. elnök, 
Alsópáhok, Zala megye (114.) 

BERETTYÓSZENTMARTON ref. egyháza pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett I I I . sz. tanítónői 
á f á s r a . Kötelesség, fizetés, lakbér törvényszerű. Pályá-
zati határidő megjelenéstől 21 nap. Kellően felszerelt 
kérvények válaszbélyeges borítékkal Reí Lelkészi Hiva-
tal Berettyószentmárton küldendők. Állás azonnal elfog-
lalandó. (115.) , , „ , 

CSARODA református egyházköz-ége pályázatot hir-
det tényleges katonai szolgálatát töltő kántor taní lójánai ' 
helyettesítésére, annak leszere'éséig. Nők is pályázhat-
nak. Fizetés törvényes és lakás. Pályázat i határ idő ja-
nuár 30. (118.) 

BÁTA református egyháza másodízben páVáza to t hir-
det kántortanítói állására. Fizetés 13 kat . hold szántóföld, 
750 öl kert, 7 öl lágyha=áb tűzifa, 10 q búza, 4 q zab, 
200 P készpénz és megváltás, 10 q széna és 78-88 P a 
községtől. Kötelesség: osztatlan iskolai, kántori, belmisz-
sziói teendők. A'lamsegély főigazgatói engedélytől feltéte-
lezett Pályázhatnak férfiak, nőkj nyugdíjasok. Határidő 
2 hét. Kérvények válaszbélyeggel Ref. lelkészi hivatal, 
Báta. Tolna m. küldendők. (117.) „ 

DÖR (Sopron vm ) róm. kat . egyházközsége .lemondás 
folytán megüresedett I I . sz. tanítói á ' lásra pályázatot hir-
det. Javada lom: a) az egyházközségtől 1 szobás lakás és 
ezt kiegészítő törvényes lakáspénz, b) fenntartótól a tör-
vényes fizetés 20%-a, c) államsegély. Nők is pályázhat-
nak. Pályázat i határ idő megjelenéstől 3 hét. (121.) 

CSIBRAK róm. kat . egyházközfiége e lap 1941. de-
cember elsejei számában közzétett pályázatot 21 napi 
határidővel megismétli Az á ' lás, közvetlen fővonal mel-
lett lóvén, előnyös gyermekekkel bíró tanítók számára, 
mert azok naponkint Dombóvárra járhatnak középisko-
lába. (119.) 

DÉVAVANYA református egyháza pályázatot hirdet 
halálozás folytán megüresedett tanítói állásra 19 tanerős 
be' területi iskolájánál. Fizetés törvényes, kötelesség díj-
levél szerint. Pályázat i határidő 15 nap. Válaszbélyeggel 
ellátott kérvények az iskolaszék elnökéhez küldendők. 
(120.) 

BOJT I. ez. kántortaní tói állásra meghirdetett pályá-
zat a nov. 15-i számban közzétett feltételek mellett 21 
napi határidővel megújít tat ik. Református Iskolaszók, 
Bojt. (116.) 

DÖMSÖD róm. kat . iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett I. számú — kántorsággal ia 
megbízott — férfitanítói és a 11. számú tanítónői állásra. 
Fizetésük törvényes, lakbér. Kötelességük utas í tás sze-
rint. Taní tóházaspár előnyben. Pályázati határ idő a lap 
megje'enésétől 21 nap. Kellően felszerelt kérvények, vá-
laszborítékkal ellátva címzendők: Róm. kat. egyházköz-
ség, Döir.söd, Pest megye. Korteskedés a pályázatból ki-
zárást jelent. Választás után az á l lás azonnal elfogla-
landó. (122.) 

EGERBOCS róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
21 napi határidővel lemondás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Javadalma, kötelessége díjlevél ezerint. 
Plébánia, Bátor. (Heves m.) (123.) 

É B E R H A R D róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
a nyugdíjazás folytán megüresedett I I . számú tanítónői 
ál lásra, melynek javadalma 120 P fizetés, lakbér és ál-
lamsegély. A tanítónő kötelessége a leánykör vezetése is. 
A válaszbélyeggel el 'átott és felszerelt kérvények február 
7-ig a plébániahivatalnak küldendők. Fél, Komárom m. 
(124.) 

FONÓ (Somogy megye) r. kat . egyházközsége távozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Helyi j avada lma: természetbeni lakás kerttel, istálló-
val, ólakkal, összesen 65 értékegység és 192 P készpénz. 
A 13 kat. hold és 917 négyszögöl szántó és réten kívül, 
párbér és más természetbeni szolgáltatás és járandóság 
1113 P-vel van megváltva. Ha a megválasztott katonai 
szolgálati idejét töltené, úgy jelen hirdetés a megválasz-
tot t helyettesítésére is vonatkozik, és erről a pályázók 
kérvényükben nyilatkozzanak. Válaszbélyeges kérvények 
Plébániahivatal , Taszár (Somogy m.) kü'dendők. (126.) 

FELSÖMAKAC rk. egyházközségi képviselőtestülete, a 
lemondás folytán megüresedett, második számú tanítónői 
állásra, 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Lakás ter-
mészetben egy bútorozott szoba, fizetés 20% helyi járan-
dóság, a többi államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. 
Pálvázatok Plébániahivatal , Ivánc címre küldendők. 
(125.) 

HAJDUNANAS róm. kat. iskolaszéke lemondással 
megüresedett tanítói és tanítónői állásra magitelki-tanyai 
iskolához 21 napi határidővel pá 'yázatot hirdet. Javadal-
muk: természetbeni lakás 1—1 hold kerttel, 90% állam-
segély, 10% helyi illetmény. Kötelesség díjlevél szerint. 
Pályázatok okmányokkal r. k. Plébánia, Hajdúnánás kül-
dendők. (130.) 

GALAMBOK róm. kat. egyházközsége 'kántortanítói 
állásra pályázatot h i r d e t J avada lma : 3 szobás lakás, 
konyha, éléskamra és pince gazdasági melléképületekkel; 
10 kat . hold szántó bérleteként 12 q búza és 11 q rozs 
folyó ár szerint havonként fizetve; kb. 3 kat. hold r é t ; 
800 négyszögöl ker t ; 37 q rozs és 13 q búza párbér, 41 
mázsa tűzifa, 20 akó must az egységben számított érték-
ben megváltva, 6 legelőjog, 230 P készpénz és azonkívül 
stóla. Kötelességei: díjlevél szerint. Pályázati határidő a 
pályázat megjelenésétől számított 21 nap. A választás 
egyházhatósági jelö'és alapján történik. Kérvények Plébá-
nia Galambok (Zala m.) címre küldendők. ( Iz8 . ) 
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hirdet a lemondás folytán megüresedett VI. sz. tanítói 
állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. Hatá r idő : Február 
5. Helyi jelölt nincs. Pályázatok a református lelkipász-
tori hivatalhoz küldendők. (129.) 

GYÖRSZENTMARTON r. kat. egyházközsége tót-
hegyi osztatlan iskolájához szabadságon levő tanító he-
lyettesítésére pályázatot hirdet. Fizetése, törvényes. Ha-
táridő két hét. Plébánia. (127.) 

MAROSHÉVÍZ Marostorda római katolikus egyház-
községe pályazatot hirdet lemondás folytán megüresedett 
3. számú tanítói állásra. Pályázati határidő 21 nap. Fize-
tés 10% az egyházközségtől, 90% államsegé'y és a tör-
vényes lakbér. Pályázhatnak férfiak és nők. Válaszbélye-
ges pályázatok Plé'bániahivatal címére küldendők. (133.) 

KISKIRÁLYSÁG községi iskolaszéke lemondás' foly-
tán megüresedett központi I. sorszámú tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés törvényes. Lakás, ke r t természet-
ben. Kérvények Községi Iskolaszák Elnöksége Kiskirály-
ság, Csongrád vjn. címre küldendők. (132.) 

K I S B E L L E G római katolikus egyházközség kép-
viselőtestülete pályázatot hirdet az I. számú nyugdíjaz-
ta tás által megüresedett tanítói állásra. J avada lma : ter-
mészetbeni laikás (2 szoba, konyha) , kert, 2 kat. hold, 400 
ül szántóföld, 20 pozsonyi mérő kevert gabona, 8 pozsonyi 
miérő árpa, 12 m hasábfa és 126 ar. kor. készpénz a má-
ria-családi köza'apítványtól, továbbá 6 pozsonyi mérő 
rczs az egyházközségtől. A többi államsegély. Tanítási 
nyelv szlovák. Határidő 21 nap. Nők is pályázhatnak. Vá-
laszbélyeges szabályszerűen felszere't kérvények a róm. 
kat . Plébániahivatal , Barsfüss, Bars vm. címire küldendők. 
(133.) . 

KISNÁNA róm. kat. egyházközsége megüresedő IV. 
férfitanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hir-
det. Helyi javadalom jó lakás (villanyvilágítás) kerttel, 
fizetés 10%-a az illetményhivata'tól, többi államsegély. 
Kötelesség díjlevél szerint, leve'nteoktatás is. Plébánia 
Kisnána, vasútállomás Verpelét (5 km) Heves vm. (134.) 

P E R E (Abauj-Torna) gör. kat. tanítói állásra pályá-
zat hirdetteti-k a megje'enéstől számított 21 napi határ-
idővel. Helyi javadalom 1 érté'kegység és kezdőfizetés 
10%-a. Pályázhatnak nők is. Igikolaszéki elnök Abaúj-
szántón. (135.) 

NAGYNAIIDA róm. kat. hitközsége pályázatot hirdet 
a 2. számú tanítói vagy tanítónői állásra k l napi határ-
idővel. Fizetés törvényes, hívek anyanyelve horvát, taní-
tás nyelve magyar. Kérvények alant i címre küldendők. 
Piébániahivatal Nagynarda ; pos ta : Felsőcsatár, Vas 
megye. (145.) 

MÁTRAMINDSZENT róm. kat. iskolaszéke 21 napos 
határidővel a lemondás folytán megüresedett kántortaní tói 
ál lásra pályázatot hirdet. Helyi javadalom, modern lakás, 
3 ért. egys. és 772 P 68 f. A többi államsegély. A válasz-
bélyeggel fe'szerelt pályázatok Plébánahivatal , Dorog-
háza, u. p. Mátramindszent küldendők. (139.) 

PÜSPÖKHATVAN (Pest m.) róm. kat . egyházközsége 
pályázatot hirdet négytanerős iskolájához az üresedésben 
lévő I I I . számú férfi tanítói állásra. Fizetése: 572 pengő 
helyi javadalom, többi államisegély. Törvényes lakbér. La-
kás bérelhető. Kötelességei díjlevél szerint. Leventeokta-
tók előnyben. Szemé yes megjelenés (önköltségen) elő-
nyös. Vasútállomás helyben. Budapest 60 km-nyire. Pá-
lyázati határ idő 21 nap. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek Plébániahivatalhoz küldendők. (151.) 

MÉHTELEK református egyháza pályázatot hirdet az 
eltávozás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 
napi határidővel. Fizetés: két szoba, konyha, előszobából 
álló lakás, melléképületekkel, veteir.ényeskierttel; kész-
pénz 250 P 70 f.; 16 q búza természetiben és 8 m3 I-r&ndű 
tüzi ía ; 6 magyar hold szántó kevés kaszálóval; 8 darab 
marhára legeltetési jog (á 25 P). Értékegység: 43. Köte-
lesség: I—VII I . vegyes osztály tanítása, énekkar nép-
művelés vezetése; belmiesziói munkában segédkezés, úr-
vacsoraosztás napján d. u. és lelkipásztor akadályoztatása 
esetén istentisztelet végzése. Pályázati kérvények a szük-
séges okmányokkal ós válaszbélyeggel fe 'szerelve: Refor-
mátus Lelkipásztori Hivatal Méhtelek (Szatmár m.) kül-
dendők. (136.) 

MAGYARSAS református anyaegyházközsége pályá-
zatot hirdet katonai szolgálatra bevonult tanítója helyet-
tesítésére az 1941—42. tanév végéig ideiglenesen betöl-
tendő kántortaní tói állásra. Javadalom!> taní tó i : 1. jó 
lakás, 2 szoba, konyha, kamra, melléképülettel. 2. 2 kö-
böl 1 véka rozs. 3. Törvényes államsegély. Kántor i : 1. 2 
köböl 2 véka rozs. 2. 6 kat. hold 746 négyszögöl szántó-
föld és rét, melynek adóját az egyház fizeti. 3. Stó'a az 
egyházkerü'eti szabályrendelet szerint. Kötelessége: a tör-
vényben és szabályrendeletekben előírt tanítói és kántor-
tanítói teendők végzése. Pályázhatnak tanítói oklevélle' 
bíró lelkészek, illetve segédle'készek is, valamint tanító-
nők is. Pályázati ha tá r idő : 1942. jan. 31. Al 'ás a válasz-
tás megejtése után azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények Ref. Lelkészi Hivatalhoz, Magyarsas, 
u. p. Céke, Zemplén m. küldendők. (140.) 

N A G Y B E R E Z N A róm'. ka t . egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet második számú magyar ta-
nítói ál ásra. Pályázhatnak nők kik a szlovák, ruszin 
nyelvet bírják és kántori teendőkben is teljesen jár tasak. 
Kötelessége díjlevél szerint. A tanítónő fizetése évi 240 P 
helyi javadalom, törvényes lakbér és államsegély. Kérvé-
nyek Plébániahivatal Nagyberezna küldendők. (143.) 

NOSZVAJ (Borsod megye) ref. iskolaszéke törvényes 
határidővel pályázatot hirdet eltávozás folytán megüre-
sedett I. kántor taní tó i állásra. J a v a d a ' o m : L a k á s : 
3 szoba, konyha, nyári konyha, melléképületekkel. Kert 
373 négyszögöl, gyümölcsfákkal. 40%-os helyi hozzájáru-
lás, 29 értékegység készpénzben megváltva, államsegély. 
Mindez illetményhivatal ú t ján havonta iizetve. Kántori 
fizetés havi 30 P. Kötelesség: 3 tanerős iskolánál a rá-
bízott osztályok taní tása, kántori teendők végzése, le'kész 
helyettesítése. Község Egertől 11 km nyire, nyaralóhely. 
Okmányok válaszbélyeg mellékelésével ref. lelkészi hivatal 
címre küldendők. (143.) 
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A MAGYAR KÓRUS 
NÉPDAL- ÉS KÖNNYŰ 2 SZÓLAMÚ 

KA R É N E K-G Y ÜJTEMÉNYEI 
Rendelési 

jel 
3 1 0 0 100 N É P I J Á T É K D A L . . 1 -50 P 

3101 101 M A G Y A R N É P D A L . . 1-50 » 
3 1 0 2 102 N É P D A L (Madárka) . . 1 -50 » 
3103 103 N É P D A L . . 1-50 » 
9 2 0 0 É N E K E S Á B É C É (304 dal ) 

A mai iskola énekeskönyve. 
2-50 n 

3409 K I C S I N Y E K K Ó R U S A ( B á r d o s ) . 1 ' — „ 
17 egész könnyű dalocska. 

3 9 2 3 K É T Á G Ú S Í P ( K e r é n v i ) 1 — „ 
30 népdal (3 szól.) és kánon. 

3981 M A G Y A R H A Z Á M ( K e r t é s z ) — - 6 0 „ 
13 hazafias kórus. 

3 9 8 2 T A V A S Z I B O K R É T A ( K e r t é s z ) . . — - 8 0 „ 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

4042 7 K Ö N N Y Ű K A R É S 6 K Á N O N 2-— „ 
Kodály Zoltán kórusai. 

4 8 0 0 E R D Ő , M E Z Ő (Vásárhe ly i ) 2 ' — „ 
27 könnyű 2 szót. népdal. 

MAGYAR KÓRUS LAP. ÉS ZENEMŰ-
KIADÓ KFT. 

B U D A P E S T X I I , F E R Y O S Z K Á R - U T C A 55 

D O R E N BÉLA Aiapt™, mi. 
i s k o l a b ú t o r g y á r a B p o s t VI, D i v i n y i - ú t 2 0 - 2 2 . 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK. ISKOLA-
P A D O K , SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kéme, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

L E G N A G Y O B B K E R E S Z T É N Y C £ B ! 
ZONGORÁK, PIANINÓK 

harmónlnmok páratlanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi jótállás. 

Tel.: 129-979. g ^ ^ | 
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H A J D Ú B Ö S Z Ö R M É N Y róni. ka t . iskolaszéke a lemon-
dás fo ly tán megüresedet t kii l tanyai taní tó i állásTa 21 
napi ha tá r időve l pá lyáza to t h i rdet . F ize tés : természete 
beni lakás, 30% az iskolafenntar tó tól , a többi ál lam-
segély. Kán to r i képesítés előnyös. Kötelessége díjlevél 
6zerint. Nők is pá lyázha tnak . Válaszbélyeges kérvények 
róm. kat . P lébániah iva ta l , Hajdúböszörmény címre kül-
dendők. (131.) 

N Y A R A D K Ö S Z V É N Y E S róm. ka t . egyházközség is-
kolaszéke négytanerős iskolájához lemondás folytán meg-
üresedet t 2-ik férfi és 3 ik t an í tónő i á l lás ra 10 napos 
ha tá r időve l pályázatot hirdet . J a v a d a l o m : évi 140 P he-
lyi j avadalom, megfelelően kiegészí te t t államsegély, ter -
mészetbeni lakás , i l letve lakbér. Kérvények P lébán iah iva-
ta l , Nvárádköszvényes , Maros-Torda vm. címre külden-
dők. (146.) 

N A G Y K Ö R Ö S róm. ka t . egyházközsége az ú jonnan 
szervezet t V I I I . taní tói á l lásra pá lyáza to t h i rdet . J a v a -
da lmazása törvényes, fizetéskiegészítő államsegéllyel, a 
tö rvényes lakáspénz. Kötelessége a kijelölt osz tá 'y tan í -
tása , énekokta tás , A. C. munká iban segédkezés, az egy-
házközség életében működő egyesületek stb.-ben közremű-
ködés. Amennyiben ezen ál lás iskolánknál működő taní-
tóval töl tetnék be, pá lyáza to t h i rde tünk az így megüre-
sedő taní tói á ' l ás ra . Kötelezet tség ugyanaz, l akás termé-
szetben. Pályázat i h a t á r i d ő : a lap megjelenésétől számí-
t o t t 21 nap. Kérvények válaszbélyeggel e l lá tva külden-
dők származás igazolásáva l : Róm. K a t Egyházközség, 
Nagykőrös . (144.) 

R E Z I rk. egyházközsége lemondás fo 'y tán megürese-
det t kán tor tan í tó i á l lás ra Í 1 napi ha tár idővel pá lyáza to t 
hirdet . J a v a d a l m a 28 ér tékegység és ál lamsegély. Köteles-
sége díjlevél szerint . Pá lyáza tok Rezi P lébániah iva ta lhoz 
küldendők. (153.) 

NYIRGF.LSE re fo rmátus egyháza lemondás folytán 
megüresedet t I I . számú taní tónői á l lás ra pá lyáza to t hir-
det. Fizetése az egyháztól 10%, a többi államsegély. La-
kás természetben vagy lakbér, 200 négyszögöl há.zikert. 
Kötelessége a I I I . a 'só osztály vezetése, a vasá rnap i bib-
liai órák meg ta r t á sa , a leánykör vezetése, kán tor tan í tó 
he lye t tes í tése ; ezért kántor i éa orgonázási oklevéllel bí-
rók előnyben részesülnek. Pályázat i ha tá r idő 14 nap. Kér-
vények re formátus lelkészi h iva ta l címére küldendők. 
Pos ta , vasútá l lomás helyben. Kérvények visszaküldésére 
bélyeg melléklendő. (142.) 

ÖSI re formátus iskolaszéke kán tor tan í tóhe lye t t es t ke-
res azonnali a lkalmazással tanév végéig. Fizetés havon ta 
előre megál lapodás szer in t tö rvényes t meghaladóan. Pá-
lyázha tnak férf iak, nők. Iskolaszék. (147.) 

Ö R E G L A K róm. ka t . egyhzközség i skolahatósága 
21 napos ha tá r időve l pá lyázatot h i rde t a lemondással meg-
üresede t t I I I . taní tói (nők is pá lyázha tnak ) á l lásra . J a -
vadalom törvényes, jelenleg lakáspénzzel . Köte 'essége díj-
levél szerint, kán to r i akban helyet tesí tés . Aktio Catoliká-
ban részvétel. Fölszerelt kérvények p lébániahiva ta l , ö reg -
lak címre küldendők. (148.) 

S Z I G E T B E C S E község iskolaszéke pá lyáza to t hirdet 
az ú jonnan szervezet t I I I . számú fér t i taní tói á l lásra . Fize-
tése törvényes. Pá lyázha tnak róm. k a t vallású, németi 
nyelvű képesítéssel is rendelkező tan í tók . (157.) 

P E R É N Y róm'. k a t iskolaszéke pá lyáza to t h i rde t a 
lemondás folytán megüresedet t I I I . számú taní tó i ál lásra. 
J a v a d a l m a évi 171 P 43 f. és törvényes lakbér helyi és 
ál lamsegély. Pá lyáza t i ha tá r idő 1942. jan. 31. Pá lyáza tok 
Iíóm. ka t . P lébániah iva ta l Perény, up. Nagyida címre kül-
dendők. (150.) 

Iskolapadok, tikoia-
jútorok, óvodabc-
icndezések gyárti-
,a. Vasillványú is-
kolapadok tőrbe tét-
én kovácsolt vasból 
Teltfom i >90-767 
irjefyzékéi kóluéf 
elés Uttytm ét kér-ineJUWé. 
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjhevétele több mint 16 millió pengő ! Biztonsági alapok: 
37 millió pengő! Foglalkozik a biztositások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürti és köpösdi Takách 
Tclvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanul kedvezményes népbiztositásunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodáktól : 

BUDAPEST. V.. SAS-UTCA 10-12. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
Budapest VII, Hársfa-utca .13. (Wesselényi utca sarok) 
Tel.: 141—lft.1 —Egvfftenii fts iskolai könyvtarak sy/illítói^. 

H i r s c h A . J a k a b finombflr gyára Ú J P E S T 
Központ: Budapest IV. Kiroly-körűt 34. 

P O R C S A L M A magyar gör. ka t . iskolaszéke pá lyáza to t 
h i rdet az á l a m h o z tör tént beosztás mia t t megüresedet t I. 
számú taní tói á l lásra . Egész fizetés l l l e tményhiva ta l út-
ján. Sza tmárköze l íég! Autóbusz, v o n a t ! Iskolázta tó t an-
erőknek kedvező a lka lom! Pályázatok 21 napon belül. 
(152.) 

M I L O T A re fo rmá tus egyháza lemondás fo ly tán meg-
üresedet t I I . számú tan í tó i ( taní tónői) á l l ás ra pá lyáza to t 
hirdet , február 21. határ idővel . I lelyi javadalom. Termé-
seiben lakás , ke r t t e l ; kezdőfizetés 10%-a , többi ál lam-
segély. Köte lessége: a presbitér ium á l ta l megjelölt osztá-
lyok vezetése. Református Lelkészi H iva ta l l l i lo ta , Szat-
már megye. (137.) 

SOMOGYTŰR re fo rmá tus egyháza kán tor tan í tó i ál lá-
s á r a tanév végéig helyet tes t an í tó t keres. J a v a d a l o m 
tizenkilenc ér tékegység, megfelelő á l lamsegé 'y . Nők i« 
pá lyázhatnak . Kérvények a somogytúri lelkészi h ivata lhoz 
küldendők e h i rdetés megjelenésétől ezámí to t t 14 napon 
belül. (154.) 

SOMOGYTŰR róm. ka t . egyházközsége a lemondás 
folytán megüresede t t I I . számú taní tó i á l l á s ra pá lyáza to t 
hirdet . Nők is pá lyázha tnak . F ize tés : törvényszerű lakás-
pénz, 2 0 % helyi hozzájárulás s kiegészítő államsegély. Kö-
te'essiég díjlevél szerint . Ha tá r idő e h i rdetés megjelenése 
utáni 21. nap . A pá lyáza tok Plébánia , L á t r á n y (Somogy 
megye) küldendők. (155.) 

S Z A K A S Z (Szatmár m.) róm. ka t . egyházközséee meg-
üresedet t kán tor tan í tó i á l lás ra 21 napi ha tár idővel pályá-
zatot hirdet . J a v a d a l o m : lakás , 14 ka t . hold szántó, ker t , 
rét, szőlő, legelő, tűzifa, párbér , s tó ' a , ál lamsegély. Férf i -
pályázó h iányában helyet tesként t an í tónő t is alkalmaz. 
Kor teskedés választásból kizáró ok. Kérvények válasz-
bélyeggel Plébáni-ahivatal címére küldendők. (156.) 

Ű J P E T R E rk. egyházközsége 21 napi ha tá r időve l pá-
lyáza to t h i rdet a nyugdí jazás fo ly tán megüresedet t I I I . 
sorszámú taní tónői m a g y a r tagozatú ál lásra. F ize tés tör-
vényes. Németül tudók előnyben. Pá lyáza tok plébánia Űj-
petre, B a r a n y a küldendők. (163.) 

T I S Z A P Ü S P Ö K róm. ka t . i s M a s z é k e pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedet t I I I . sz. férf i taní tói 
á l lás ra a l ap keltétől számítot t 21 napi határ idővel . Törvé-
nyes fizetés és természetbeni lakás. Leven teok ta t á s tör-
vényes d í jazás mellett kötelező. Kötelességei díj 'evél sze-
rint . Ka tona i szolgálatukat te l jes í te t tek előnyben. Pá lyá-
zatok e r re a címre kü ldendők: Róm. ka t . P lébánia , Tisza-
püspöki. (158.) 

T É S (Veszprém m.) róm. kat . egyházközsége a I I . sor-
számú taní tó i á l lásra pá 'yáza to t h i rdet . J a v a d a l o m az 
alapfizetés 20%-a , a többi állami fizetéskiegészítés. 1 szo-
bás természetbeni l akás és ezt kiegészítő lakbérpótlék. Pá-
lyázha tnak férf iak és nők, sőt t an í tóházaspárok is, mer t 
a kántor i á l lás is üres így tan í tóházaspárok , amennyiben 
a férfiú a kán to r i teendőkben já r t as , előnyben részesül-
nek. Pá lyáza t i ha tá r idő 21 nap. Pá lyáza tok J á d y László 
plébános címére Tés (Veszprém m.) küldendők. (159.) 

T I S Z A B E Z D É D róm. kat . egyházközsége nyugdí jazás 
fo ly tán megüresedet t kán tor tan í tó i á l lásra 21 napi ha t á r -
idővel pá lyáza to t h i rdet . J a v a d a ' m a : 19 ka t . hold 
pr íma szántóföld. Három szoba, konyha , kamra , mel-
lékhelyiségekkel, gazdasági épülettel, ker t te l . Fővona l 
mellett . 33 értékegység. Kérvények Plébánia , Tiszabez-
déd (Szabolcs m.) küldendők. (160.) 

T I S Z A B E Z D É D ref. egyháza pá lyáza to t h i rde t szer-
vezés a l a t t álló I I I . sz. nőtaní tó i á l lásra . Pá lyáza t i ha-
t á r i dő : megjelenéstől számítot t 15 nap. Fizetés és köteles-
ség ál lami és egyházi törvényszerű. Állás azonnal elfog-
la landó. A válasz tás a miniszterh jóváhagyás u t á n válik 
jogerőssé. Keresünik egy helyet tes t a n e r ő t is ez év június 
végéig. P á l y á z h a t n a k nyugdí jasok is. Ref. lelkészi h iva ta l 
Tiszabezdéd, Szabolcs vm. (161.) 

TÖMÖItD (Vas m.) róm. ka t . Egyház tanácsa a lemon-
dás fo ly tán megüresedet t kán tor tan í fó i á l lás ra pályázatot 
hirdet . Pá lyáza t i ha t á r i dő 21 nap . J a v a d a l o m : kétszobás 
l akás mellékhelyiségekkel, kert tel , 7 ka t . hold szántó, 24 
köbméter tűzifa, 612 kg búza, 720 kg rozs 34 értőkegy-
ségben és ál lamsegély. Kötelességek díjlevél ezerint, kán-
to r iakban a horvá t nyelv ismerete nem szükséges. Nők is 
pá lyázhatnak . Kellően felszerelt kérvények plébániahiva-
t a l na k küldendők. (162.) 

P Á T Y O D (Sza tmár m.) róm. ka t . iskolaszéko pályá-
zatot h i rde t kán to r t an í tó i á l lásra . J a v a d a l o m 16 érték-
egységgel ál lamsegélyes. (149.) 

VISS róm. ka t . egyházközsége pá lyáza to t h i rdet a le-
mondás fo ly tán megüresedet t I I . számú taní tó i á l lás ra . 
J avada lom 80% államsegély. Pá lyáza t i ha tá r idő 21 nap. 
Kötelesség díjlevél szerint. Vá 'asz tás h á r m a s jelölés alap-
ján. Nők is pá lyázha tnak . Válaszbélyeggel el látot t kérvé-
nyek Zalkod, PÍébániah iva ta l címre küldendők. (164.) 

V E R S E G róm. ka t . i sko 'aszéke azonnali belépéssel he-
lye t tes tan í tó t , vagy t an í tónő t keres. J a v a d a l m a törvé-
nyes fizetés és lakás . Kérvények P lébán iah iva ta l Verseg 
(Pes t vm.) küldendők. (165.) 

Rleger Ottó orgonagyár 
Budapest XIV, Füredi a. 41. 

Telefonnám 29.bJ.4S. 
(R*gl épOlet, ál bejirat). 

Új orgonákat, 
homlokiatilpok kiizitéiét, min> 
cíanDomü orgonajavltásokat mit-
iákéit áron, izaksrerüen elvállal. 
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z o n g o r a t e r e i 
Vil, Erzsébet-krt 1 5 

Világmárkds zongorák, pianinók nagy választékban. Kényeima 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

SZÍVÓS : 

IMH^IIK & MÉ®ILI@lilNI 
MIT HOZ AZ ŰJ VILÁG ? MIT ÉR AZ EMBER f 
Világnézeti eligazítást ad, aktuális, komoly kérdésekre ad 
feleletei ezen remek könyv. & 
Megrendelhető : 

KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 
BUDAPEST V I I I , MIKSZATH-TÉP 4. Telefon: 136—185. 

H a r m ó n i u m o t , z o n g o r á t , h a n g s z e r t 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L K E L V S : 
A zeneművészeti Főiskola szállítója 

K é r j e l e g ú j a b b 32. s z á m ú á r j e g y z é k e m e t ! 

F E N Y Ő N É ZONGORATERME 
B u d a p e s t , VII. , E r i s é b e t > k ö r ú < 2 6 * 
V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-től. Vidékre díjtalan 
fiiakcsomagolás. | 

SOMOGYTARNÓCA községhez tar tozó Fe r ima jo r köz-
ségi népiskolá jának iskolaszéke 21 napi határ idővel nyug-
dí jazás folytán megüresedet t 1 t ane rős taní tói á l lásra pá-
lyáza to t hirdet . J a v a d a l m a : 10 egység és 11% helyi java-
dalom, többi ál lamsegély, természetben lakás és ker t . Ál-
lás azonnal elfoglalandó. Kérvények Községi iskolaszék, 
Somogytarnóca címre küldendők. (176.) 

U l i H I D A rk. egyházközség iskolaszéke az á tválasz tás-
sal megüresedet t kán to r t an í tó i á l l á s ra pályázatot h i rde t 
21 napi határ idővel . J avada lom 50% helyi együt tes keze-
lésben, többi á l lamsegé 'y , lakás természetben. Kellően fel-
szerel t kérvényeket P lébán iah iva ta l Sárpente le (Fejér m.) 
kell küldeni. Férf ipályázó hí ján az ál lás kisegítővel lesz 
az iskolaév végéig betöl tve, e r r e nők is pá lyázha tnak . 
(227.) 

SOMBEREK r. k a t iskolaszéke a IV. sorszámú VKM. 
jóváhagyás a la t t álló tan í tónői á ' l á s r a ideiglenes helyet-
tes t keres. Az ál lás a vá lasz tás j óváhagyása u t á n azon-
na l elfoglalandó. Német nyelv tudása szükséges az iskola 
német kisebbségi tannyelvű. Fize tés a törvényes ideigle-
nes helyet tes i fizetés a hi tközségtől és ál lamsegély. Ha -
tá r idő 21 nap. Kérvények a sombereki r. ka t . P lébán ia -
h iva ta l címére ( B a r a n y a m.) küldendők. (226.) 

BÉR BALTA VAR osztálytanítói á l l á sá ra a Néptan í tók 
L a p j á n a k 1942. I. számában meghi rde te t t pá lyáza t i ha-
tár idő 7 nappal meghosszabbí t ta t ik . (219.) 

CSELEGÖRC'SÖNY r. kat . iskolaszéke az á tvá la sz tá s 
folytán megüresedet t kán to r t a ju tó i á l l ás ra pá lyáza to t hir-
det. Amennyiben véglegesen nem lehetne az á l lás t betöl-
teni, úgy ideiglenes helyettessel lesz betöl tve. H a t á r i d ő 
21 nap. Német nyelv tudása szükséges, az iskola német 
kisebbségi tannyelvű. L a k á s természetben, fizetés 44 ér-
tékegység és államsegély. Kérvények a sombere'ki r. kat . 
P lébán iah iva ta l ( B a r a n y a m.) címére küldendők. ( -20 . ) 

KONDOROS rk. iskolaszéke a csákónagymajor i rk. 
u rada lmi isko'ához 15 nap ha tá r időve l pá lyázatot h i rde t 
a lemondás folytán megüresedet t tan í tónői á l lás ra . Fize-
tés törvényes, melyet az uradalom folyósít . Kötelességek 
díj levél szer int . Kérvények róm. ka t . P lébán ia Kondoros, 
Békés m. címre küldendők. (221.) 

N E M E S B I K K ref. egyháza p á ^ á z a t o t h i rde t a nyug-
dí jazás fo ly tán megüresede t t t an í tónői á l l á s r a : java-
d a l m a : ál lami fizetés, s egyházi fizetéskiegészítés, ér ték-
egység : 1. L a k á s 2 szoba, konyhás , orvos, pa t ika hely-
ben. Köte lessége: I—IV. oszt. t an í t á sa , s belmissziói 
munkában való segédkezés. Pá lyáza t i ha t á r idő 21 nap. 
Állás azonnal elfoglalandó. (222.) 

C S A N A D A P A C A róm. ka t . iskolaszéke a december 
15-i Sízámban megje lent pályázatot megismétli . (181.) 

N A G Y B A J O M (Somogy m.) róm. ka t . egyházközség 
képviselőtestülete pályázatot h i rdet a nagybajomi róm-. 
ka t . 4 t ane rős elemi iskolánál megüresedet t I. -sorszámú 
o s z t taní tó i ál lásra. F ize tés : Egyházközségtől 4 0 % , tör-
vényszerű ál lamsegély, természetbeni lakás. Csak férf iak 
pá lyázhatnak , kötelesség díjlevél s z e r i n t Állás a válasz-
t á s u t án azonnal elfogla 'andó. Pá lyáza t i h a t á r i d ő : a hir-
detés megjelenésétől számítot t 21 nap. A pályázat i kér-
vények a következő címre kü ldendők: Róm. ka t . plébá-
n iah iva ta l , Nagybajom, Somogy m. ( l23.) 

P U S Z T A E G R E S — Ő R S S Z Ö L L O H E G Y községi isko-
lában máa á l lásra tö r t én t megválasz tás fo 'y tán megüre-
sedet t I. taní tó i á l lásra és az ezen alkalommal esetleg 
megüresedhető I I . taní tói á l lásra 21 napos ha tá r időve l az 
iskolaszék pá lyáza to t hirdet . Mindkét á l lás j avada lma tör-
vényszerint i fizetés. I . álláshoz igen jókarban lévő taní-
tói lakás is tar tozik, I I . álláshoz pedig törvénysaer int i 
lakbér . Amennyiben a megválasz to t t taní tó a he t i l i tá-
niákkal járó kán tor izá lás t is e lvál 'a l ja , ezért 2 m hold 
föld haszonélvezetét is kapja , mely i l letményéből nem 
kerül levonásba. Kérvények körjegyzőnek Sáregres re kül-
dendők. (224.) 

R1MÓC róm. ka t . egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedet t 2. számú és halá leset á l t a l megüresedet t 
4. számú tanítói á l lásra 8 napos ha tá r időve l pá lyázatot 
h i rdet . Fizetés 2 0 % helyi javadalom, lakbér és ál lam-
segély. Tan í tónők pá lyázha tnak , kán tor iakban j á r t a sak 
előnyben. A 2. számú taní tó i állásról való lemondás mi-
niszteri j óváhagyása fo lyamatban van. Kérvényeket a 
F lébán iah iva ta lba küldjék a pályázók. (225.) 

B A R K A (up. Dernő) rk. iskolaszéke megúj í t j a a Nép-
taní tók Lap jának 1941. évi december 15-i számában 
közzéte t t pá lyázat i h i rdetését azza1, hogy 1942. február 
2-ig oki. t an í tónők is pá lyázhatnak a megüresedet t kán-
tor taní tó i á l lásra . Gyönyörű vidék, pormentes, ózondús 
levegő, k l imat ikus hely. (177.) 

B A K O N Y S A R K A N Y r. k. iskolaszéke pá lyáza to t hir-
det kán tor tan í tó i á l lásra . Ha tá r idő 3 hét. J avada lom 4 - 5 
hold föld, 12 köbméter fa, párbér 600 P ér tékben, ú j la-
'kás, 2 szoba, fürdő stb., kert , villany, vasútá l lomás. 
Leven teok ta tás , Kalot , német tudás kántorsághoz kell, 
i skolában magyar tagoza tban tan í t . H á r m a s jelölés. Kán-
torpróba s a j á t költségen. Kortézia kizáró ok. A j avada-
lom 31 értékegység, többi á l arc&egély. Kellően felszerelt 
kérvények Plébánia , Bakonysá rkány Fe jé r megye címre 
küldendők. (178.) 

B E R E (pos ta Csomaköz, Sza tmár m.) ref. egyháza 
org. kán to r t an í tó i á l lásra pá lyáza tá t megúj í t j a . Nők kán-
t o r s á g r a nem köteleztetnek, fczép lakás , tanterem, jó fize-
tés. Júniusig havi 200 P kezdőknek is biztosí tva. (180.) 
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BARAKOVITS JÁNOS 
M Ü O R G O N A É P I T Ő 
R á k o s p a l o t a , P á z m á n y u. 7 2 . 

ÚJ 0R60NAT, átépítést bomiok-1 zau sípokat, minden-
ns.nú javí tást a legmésékeltebb áron vál la l . 

VENNÉK Z O N G O R Á T v. P I A N I N O T 
priváttól, készpénzért. — Tel.: 115—934- Budapest. 
V. kerület, Pozsonyi-út 1. Virágüzletben. Hausner. 

J E G E N Y E F Á K NEM N Ő N E K A Z ÉGIG, fehcr 
galamb s z á l l . . . , Veszedelmes a lány, Az asszony, ha 
veszekszik, Szőke Tisza ha r ag j ában megárad t , Csík-
országi fenyvesekben, Csúnya lány, Hosszúlábú gólya, 
Minden nagy örömnek, Tükrös, piros szív, slb. Mur-
gács Ká lmán 32 legnépszerűbb nó tá j a , szép lüzetben, 
zongorára, csak 2 5 0 pengőért kapható pénz bélyeg-
beni beküldésével a szerzőnél, Budapest , V I I I , József-
utca 27. 

bevásárlóhetye 
Szol id árak. Jó minőség . 
H á l ó k , e b é d l ö k 
é s k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII, D o h á n y a . 30. 
T e l e f o n : 221.261. 

kedvelt LUKÁCS 

BÚTOR 
ÜZLETE 

B É L Y róm. ka t . egyházközsége pá lyáza to t h i rde t az 
ú j o n n a n szervezendő negyedik taní tó i á l lásra . Helyi ja-
vadalom 2 0 % , a többi ál lamsegély. Lakás , míg az ú j ta -
nítói lak fel nem épül, pénzbelileg lesz kifizetve. Köteles-
ség díjlevél szerint . Pá lyáza t ha tá r ide je 21 nap. Kérvé-
nyek Római katol ikus iskolaszék Bély, Zemplén megye 
küldendők. (179.) 

F E K E T E P A T A K re fo rmá tus egyháza pá lyáza to t hir-
de t megüresedet t taní tói á l lásra . J a v a d a l o m : 1. Lakás , 
melléképületekikel és ker t te l . 2. A mindenkori kezdőfize-
tés 10% havi részletekben. (VKM. 148/989/41. sz. rende-
lete a lap ján . ) 3. Államsegély. Kötelességét az E. T. ide-
vonatkozó pa ragra fusa i í r j ák elő. Abban az e s e t t e n , ha 
a tan í tó a kántor i teendőiket is e lvá ' la l ja s á presbité-
rium ezzel őt megbízza, a taní tó külön személyi pótlékot 
kap díjlevél szerint , amely azonban tan í tó i jövedelmébe 
be nem számí tha tó . Ha tá r idő 21 nap. A kérvények Ref. 
Lelkészi Hiva ta l Feke tepa tak p. Salánk, Ugocsa v m 
küldendők. (182.) 

F E L S Ő C É C E ref. isko'aszéke pá lyáza to t h i rde t az 
üresedésben levő kántor tan í tó i á l lásra . J a v a d a l o m : 21 
é r t ékegység és államsegély. Pá lyáza t i ha tá r idő 21 nap. 
Pá lyázha tnak fér f iak és nők. Ref. iskolaszák. Felsőcéce, 
u. p. Vizsoly. (183.) 

K E R C S E L I G E T r. kat . egyházközsége az új raszerve-
zet t I I . sz. taní tói á F á s r a pá lyáza to t h i rdet 21 napos 
ha tá r idővel . F ize tés törvényes . 2 szobás lakás természet-
ben. Nők is pá lyázhatnak . Kérvények Plébánia , Kernse-
liget, Somogy m. címre küldendők. 1941. dec. 15-én meg-
h i rde te t t kán tor tan í tó i á l lás pá lyáza tának ha tá r ide j e 10 
nappal meghosszabbí tva . (184.) 

SAROSD róm. ka t . isfco'aszéke 21 napi ha tá r időve l pá-
lyáza to t h i rdet a nyugdí jazás ál tal megüresedet t kán tor -
taní tó i á l lás ra . A kán to r t an í tó j avada lma 19 értékegység, 
á l lamsegély és lakáspénz. (Csak fér f iak pályázhatnak. ) 
Kellően fe ' szerel t és válaszbélyeggel e l lá tot t foyamod-
vánvok Róm. Kat . P lébániah iva ta l , Sárosd ( F e j é r m.) 
küldendők. (192.) 

N Y t R P A R A S Z N Y A re fo rmátus egyházközsége beteg-
szabadságos kán to r t an í tó j a helyet tes í tésére helyet tes t ke-
res, há rom havi időszakra. Fizetése törvényszerű. Je len t -
kezhetnek férf iak, nők azonnali szolgálat té te l re . Megkere-
sések Refo rmá tus l e lkész i Hivata l , Ny í rpa rasznya u. p. 
Nagydobos címre küldendők. (191.) 

K I S T O K O N Y A község iskolaszéke lemondás folytán-
pá lyáza to t hirdet ké t t ane rős községi i sko ' á jához a I I . 
t an í tó i á l lásra . Fizetés a közeégtől törvényes, a többi ál-
lamsegély. Az ál lás választás u tán azonnal elfoglalandó. 
Pá lyáza t i h a t á r i d ő : 21 nap. Válaszbélyeggel el á t o t t kér-
vények Községi Iskolaszék, Kis toronya (Zemplén m.) 
küldendők. (206.) 

MUCSÉNY taní tói á l ' á s á r a a pá lyáza t ú j r a hi rdet te-
tik. Tan í tónők is pályázhatnaik. (1£6.) 

N Y I R M A R T O N F A L V A a Néptaní tók L a p j á n a k 22. 
számában megje lent pá lyáza tának ha tá r ide jé t a meg-
jelenéstől 21 nappal meghosszabbí t ja . (187.) 

N Y I R A D O N Y község iskolaszéke pá lyáza to t h i rde t 
a lemondás folytán megüresedet t Nyiradony—szaikoly-
kerti osztaWan községi taní tó i á l lás ra . J a v a d a l m a : 4 0 % 
'készpénz helyi hozzá já ru lás és természetbeni lakás . A 
többi ál lamsegély. Pá lyázha tnak fér f iak és nők. Pá lyá-
zati ha t á r idő a megjelenéstől számítot t 21 nap. Községi 
Iskolaszék Nyiradony ( ízabolos megye) . (188.) 

P E R B E T E ref. egyház I. és I I . sz. á l lására dec. 1-i 
számban meghi rde te t t pá lyáza toka t 8 nappa l meghosszab-
b í t juk . Iskolaszék. (189.) 

R E N D V E I r. ka t . egyházközség képviselőtes tüle te a 
lemondás folytán megüresedet t I I . számú taní tói á l lás ra 
pá lyáza to t hirdet . Helyi j á randóság 120 pengő és lakbér. 
A többi á ' lamsegély. Tan í t á s i nyelv szlovák. Vála-szbé-
lyeggel e l lá tot t , kellően felszerelt kérvények a pá lyáza t 
megjelenésétől számítot t 21 napon belül a róm, ka t . 
e 'emi népiskola igazgatóságához Rendve, up. ó h a j kül-
dendők! (190.) 

S Z E R N Y E re formátus egyháza pá lyáza to t h i rde t nyug-
dí jazás folytán megüresedet t orgonis ta -kántor tan í tó i ál-
l á s ra 21 napi ha tár idővel . J a v a d a l o m : laikás, mel ék-
épületek, kert , a V. K. M. ú r 148.989—1941. sz. rendelete 
szer in t 10% helvi hozzájárulás , a többi ál lamsegély. Kö-
telessége a rábízot t osztá 'y vagy osztályok t an í t á sa , or-
gonis ta -kántor i szolgálat , belmiesziéi munka s á l ta lában 
a törvényben előírt teendők. Kántor i próba 1942. január 
25 én, önköltségen. Ál lás azonnal elfogla 'andó. (Villany-
vi lág í tás van . Vasútá l lomás helyben.) Kérvények Refor-
má tus Lelkészi Hivata l , Szernye (Bereg m.) küldendők. 
(193.) 

FITTLER SÁNDOR 
orgona< és harmónfnmskészítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

• • , _ Orgonajavítások Orgonák Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910. k t d v e : ő fl",ési felt telekkc1' 10 évi 

lássál. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 
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ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK 

l e g m o d e r n e b b , d o m b o r -
h a t á s ú ra jzo lássa l . Vala-
m e n n y i engedé lyezve a n m . 
K u l t u s z m i n i s z t e r ú r á l t a l . 

Képen árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet föbizomdnyosa. 

Budapest IV, Kamermayer Káro'y u. 3. — Tel. 189 464 és 189-444 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSÁSZÁRsÚT 66 . 

I t t csalódás 
sohasem é r h e t i ! 

TISZAKESZI róm. kat. egyházközsége a lemondás kö-
vetkeztében megüresedett I I . sz. tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Törvényes 10%-os fizetése és lakbére az ll-
letményhivatal útján kiutalva. Kántor helyettesítése kö-
telező. Megfelelő férfi tanerő pályázata híjján az á ' lás 
folyó év végéig hői helyettessel lesz betöltve, miért is 
e tekintetben nők is pályázhatnak. Pályázati határidő 
három hét. Pályázatok Zakkay József róm. kat. plébános, 
Mezőcsát (Borsod m.) címre küldendők. (194.) 

JÁSZKARAJENŐ róm. kat. Iskolaszéke e lap 1941. 
december 14-i számában megjelent pá'yázati hirdetését 
21 napi határidővel meghosszabbítja. (204.) 

TEKLAEALU (Somogy m.) község iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett I. számai (kántor-) tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Az állás javadalma: két szoba, 
konyha, kamrák és mellékhelyiségekből ál'6 természet-
beni lakás nagy kerttel, hat egységben felvett négy k. 
hold 1474 négyszögöl nagyságú szántó és 57 egységben 
értékelt, 1251-40 P-ben megváltott természetbeni java-
dalom, me'yet a község fizet, valamint a fizetést kiegé-
szítő államsegély. Pályázhatnak róm. kat. vallású, kán-
tcrri vizsgával rendelkező férfiak, akik kérvényüket ok-
levelek, működési és erkölcsi bizonyítvány és a keresz-
tény származás igazolása kapcsán je'en hirdetménynek a 
„Néptanítók Lapjá"-ban való közzététel után 21 nap 
alatt az iskolaszéki elnöknek (Körjegyző, Teklafalu.) kö-
telesek benyújtani. Megválasztandó tanító a róm. k a t 
kántori teendőket az egyház rendeletei és a helyi szoká-
sok alapján e'látni köteles, stólát az egyház megállapí-
tása szerint kapja gyermekek oktatását rendszerint a 
felsőbb tagozatban végzi. (196.) 

VÉRTESACSA róm. kat. egyházközsége e lap 1941. 
24. számában megjelenő pályázatát tíz nappal meghosz-
szabbítja. (197.) 

TIBA róm. kat. iskolaszéke a I I . szlováknyelvű tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Határidő 10 nap. Fizetés: helyi 
javadalom, a többi államsegély. Róm. kat. plébánia. Tiba, 
u. p. Szobránc. (195.) 

BALKÁNY község iskolaszéke 21 napos határidővel 
pányázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett Per-
kedpusztai tanyai I I . számú tanítói állásra. Fizetés tör-
vényes és lakbér. Az állás választás után azonnal elfog-
lalandó. (199.) 

DUDAR (Veszprém m.) református egyháza pályáza-
tot hirdet lemondás folytán megüresedett II. sorszámú 
tanítónői á ' lásra. Lakás természetben, készpénzlzetés 
törvényes. Teljesen felszerelt kérvények Lelkészi Hivatal-
hoz küldendők e pályázat hirdetésétől számított 14 napon 
belül. Állás azonnal elfoglalandó. (200.) 

ÉRSEKVADKERT róm. kat. egyházközség képviselő-
testülete nyugdíjazás következtében megüresedett VIII . 
sorszámú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
törvényszerű fizetés és lakáspénz. Kötelességei a díj'evél 
és Rendszabályok szerint. Korteskedés kizáró ok. Határ-
idő e megjelenéstől számított 21 nap. Kellően felszerelt 
kérvények bélyeges válaszborítékkal Plébániahivatal, 
Érsekvadkert küldendők. (201.) 

HAJDÚSZOBOSZLÓ református egyháza három heti 
határidővel pályázatot hirdet az aranyszegi, délkeleti ti-
lalmasi és angyalházai tanyai tanítói ál 'ásókra. Készpénz-
fizetés llletményhivatal útján, lakás és kert természetben. 
Nők iis pályázhatnak. Iskolaszék. (£03.) 

KECEL róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett szarkástanyai tanítói állásra a lap meg-
jelenésétől számított 21 napig pályázatot hirdet. Köteles-
ség díjlevél szerint. Természetbeni lakás van. Tanítónők 
is pályázhatnak. Amennyiben ezen állást az egyik pol-
gárdi-tanyai tanítóval töltenék be, úgy most annak ál-
lására is pályázatot hirdetünk. Tehát a pályázók kérvé-
nyükben jelezzék azt is., hogy a polgárdi-ta.nyai tanítói ál-
lásra is pálváznak. Kérvények: Plébániahivatal, Kecel 
(Pest mi.) küldendők. (205.) 

KOCSORD reformétus egyházközsége pályázatot hir-
det a lemondás fo'ytán megüresedett Pusztasándor tanyai 
tanítói állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. Fizetés tör-
vényszerinti készpénz és lakás. Kötelesség I—VI. vegyes 
osztály tanítása, ismétlő iskola tanítása, kon'irmandu-
sok előkészítése, belmissziói munka végzése. Szükséges 
okmányokkal felszere't kérvények válaszbélyeggel együtt 
Lelkészi Hivatal címére küldendők. Pályázati határidő 
21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. (1S5.) 

KISPERLÁSZ evang. leányegyháza lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra háromhetes határidő-
vel pályzatot hirdet. Javadalom 360 liter búza, 12Ö0 liter 
rozs 7 ' 0 liter zab, egvnegyed telek, 7 ürméter fa s egyéb 
natural iák; lakás. Főigazgatóság által 562 pengőre érté-
kelve. Államsegély. Istentiszteletek nyelve 50 szíza'ék-
ban szlovák, tannyelv magyar. Kezdő tanító sesélydíjas-
ként al'kalmaztat.ik. Megfelelő je'entkező híján nők s szlo-
vákul nem tudók is tekintetbe jönnek. Kérvényeket az ev. 
tanító választási szabályrendelet 21. §-a szerint föl-
szerelve, a süvetei ev. lelkészi hivatalhoz, u. p. Gice, 
ke'l címezni. (207.) 

JÁSZKARA JENŐ község községi iskolaszék© az 1941. 
évi december hó 15. pályázati határidejét e lap meg-
jelenésétől számított három héttel meghosszabbítja. 
(229.) 

SOMOGYVISZLÓ református egyháza a „Néptanítók 
Lapja" december 15-én megjelent számában kántortaní-
tói ál 'ásra hirdetett pályázatát e hirdetmény megjelené-
sétől három hétre meghosszabbítja. (230.) 
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^ ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

4 E Z > T I P O L D N Á L Rákócziját 61. 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény lég 

K U P református egyházközsége 'katonai szo lgá la t ra be-
vonul t kán to r t an í tó j a hosszabb ideig t a r tó helyet tesí té-
sére pá lyáza to t hirdet . Nők is pá lyázha tnak . Fizetése 
törvényes. Kérvények Lelkészi Hiva ta l , Kup küldendők. 
(208.) 

N ó G R A D K ö V E S D róm. kat . egyházközsége meg-
üresedet t tan í tónői á l lásra megjelenéstől számí to t t 21 
napi határ idővel pá lyázatot h i rde t . Fizetés törvényes. Kö-
telességek díjlevél szerint . Személyes megje lenés előnyös. 
Helyben vasú tá l lomás és au tó já ra t Vác és Szirák között . 
Az ál lás azonnal elfoglalandó. Kérvények válaszbélyeg-
g>el. Plébániaihivatal , Rercel (Nógrád m.) küldendők. 
(209.) 

N Y Í R L Ö V Ő re formátus egyházközsége pá lyáza to t hir-
det l emondás folytán megüresede t t kántortaní tód á l ' á s ra . 
F ize tés : lakás , ker t , 15% helyi hozzájárulás , á l lamsegély. 
Kötelesség díjlevél szerint. P á l y á z h a t n a k kán to r t an í tó i 
ok'evéllel bíró férf iak és nők. Állás aonna l elfoglalandó. 
Re fo rmá tus Iskolaszék, Nyírlövő, u. p. P a p (Szabolcs m.). 
(210.) 

N Y Í R E G Y H A Z A evangél ikus egyház iskolaszéke 1 
városi , 5 t anya i taní tói á l l ás ra és 1 ka tona tan í tó helyet-
tes í tésére pá lyáza to t h i r d e t Javadalom' szabályszerű 
készpénzfizetés természetbeni lakással , vagy e 'ő í r t lak-
bérrel . Szabályszerűen felszerel t , iskolaszékhez intézet t , 
válaszbé 'yeggel e l lá tot t kérvények a központi iskola 
igazgatójához küldendők. Az ál lások azonnal elfoglalan-
dók. Hiányosan felszerelt kérvények t á rgya lá s a lá nem 
kerülnek. Ha tá r idő 21 nap. Kérvényező jelezze, hogy á t -
vá lasz tás esetén pá lyáza t á t más tanyai á l lás ra fenn-
t a r t j a -e . (211.) . 

P A K A (Zala ro.) róm. ka t . egyházközsége pá lyáza to t 
h i rdet az ú jonnan szervezet t I I I . számú taní tói á l lásra . 
Fizetés ál lamsegély, helyi 20% és t ö r v é n y e i lakáspénz. 
Csak nők pá lyázha tnak . Pá lyáza t i ha t á r idő 21. nap. Pá-
l y á z a t : Plébánia , P á k a küldendő. (212.) 

Ú J K Í G Y Ó S róm. kait. iskolaszéke lemondással meg-
üresedet t apát ipusztai á l ' amsegélyes taní tó i á l l ás ra pá-
lyáza to t h i rde t 21 napos ha tár idővel . Lakás , ker thaszná-
lat . Nők is pá lyázhatnak . Újkígyós, plébániaihivatal címre. 
(.231.) 

P E S Z É R A D A C S ( P e s t m.) község iskolaszéke a kö-
zépadacs-pusztai taní tó i á l ' á s r a pá lyáza to t h i r d e t Törvé-
nyes f izetés é s természetbeni la'kás. Pá lyáza t i kérvények 
e h i rde tmény megjelenésiétől két h é t a l a t t a községi 
Iskolaszék címiére küldendők. (214.) 

S Z E N T M A R T O N K A T A református prespi ter iuma a 
mul t számban megjelent pá lyáza t i h i rdetmény kiegészí-
téseképen közl i : A női á l ' á s utolsó ha t á r i de j e február 1 ; 
a férfi á l lás ha tá r ide je február 10. Pá lyázha tnak kán to r i 
oklevéllel nem rendelkező férf iak is. Férf i je lentkező hiá-
nyában az á l lás női tanerővel töl tet ik be. (215.) 

S Z É K E L Y S Z E N T T A M A S (Udvarhely m.) róm. ka t . 
egyházközség iskolaszéke egytanerős iskolájához lemon-
dás folytán megüresedet t kán to r t an í tó i á l l ás ra 10 napos 
ha tár idővel pá lyáza to t h i r d e t J a v a d a l o m : 140 P helyi 
j avada 'om, megfelelően kiegészí tet t ál lamsegély, termé-
szetbeni lakás . Kérvények a Plébániahivata lhoz, Székely-
szen t tamás (Udvarhe ly m.) címzendők. (216.) 

P U S Z T A S Z E M E S község december hó 1-én közölt pá-
lyázat i h i rdetés t 21 nappal meghosszabbí t ja . P lébánia , 
Kőröshegy. (213.) 

T1SZAKŐRÓD re fo rmátus egyháza lemondás folytán 
megüresedet t kán tor tan í tó i á l l á sá ra 21 napi ha tá r időve l 
pá lyáza to t hirdet . J a v a d a l o m : lakás évi két t akar í t á ssa l , 
melléképületekkel, gyümölcsös és főzelékes kert tel . 10 m. 
hold szántóföld, 4 tehénlegelő. Közadókat az egyház fi-
zeti. 19'20 mm. búza, 6 m. öl tűzifa . Temető fű termésé-
nek fele. 2 és Pél hold föld munkavá l t ságba 40 P. 272 P 
készpénz kántor ium. Ér t ékegység : 41. Köte lesség : négy 
felső osztály, ismétlősök t an í t á sa , énekkar , belmisszió, 
i f j . munka . Kántorpróba február 8 án a pályázó s a j á t 
költségén. Lelkészi Hiva ta l , Tiszakóród (Sza tmár m.) . 
(217.) 

E N D R ö D róm. ka t . Egyházközségi Képviselőtestülete 
pályázatot h i rde t az á tvá l a sz t á s folytán megüresedet t 
„Po lyákha lmi" kül terület i iskolai taní tó i á l lásra . A kel-
lően felszerelt és felbélyegzett válaszborítékkal e l l á to t t 
pá lyázat i kérvények e h i rde tés megjelenésétől számíto t t 
21 napon belül az endrődi róm. kat . P lébán iah iva ta l cí-
mére küldendők. A folyó tanév t a r t a m á r a egy kisegítő 
tanerőt is alkalmaz az Egyházközség; a kérvények ezen 
á l lás ra a fent i ha tá r idő ig adandók be. (228.) 

FELSŐSEGESD római ka t . egyházközsége lemondás 
fo ly tán megüresedett V. sorszámú osz tá ly taní tó i á ' l á s ra 3 
heti határidővel p á l y á z a t o t hirdet. Fizetése törvényes. 
Kántor izá ln i tudók előnyben. Pá lyázha tnak férfiak és nők. 
Plébániahivatal . Felsősegesd, Somogy m. (202.) 

GÖMÖRPANYTT ev. elemi népiskola Iskolaszéke le-
mondás folytán megüresedett II . sz. tan í tónői ál lásra a 
VKM. engedélyének elnyerésétől feltételezetten, p á l y á z a t o t 
h i rde t Tan í t á s i nyelv: magyar, összes egyházi fizetés 
240 P. A többi áll. segély. H a t á r i d ő : 21 nap. Kötelessége: 
a kijelölt osztály t a n í t á s a és a belmissziói munkában való 
segédkezés. Kezdő t an í tónő csak segélydíjas minőségben 
lesz alkalmazva, az ilyennel szemben megfelelő nyugdíjasok 
előnyben részesülnek. Származás 1939. évi IV. t.-c. alap-
ján igazolandó. A pá lyáza t i kérelmek „A Magyarországi 
ev. Egvh. Egyetem Szabályrendelete a Taní tók válasz tásá-
ról" a lko to t t előírás 21. § a értelmében kellően felszerelve 
a z Ev. egyház lelkészi h iva ta lához : Gömörpany i t r a kül-
dendők. 

H I R D E T É S E K 
HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 

vásárol junk. Ajánl juk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest , I I . , Török-utca 8. sz. ( A budai Margit-
hídfőtől a második u tca jobbra.) 

F A R S A N G I bohózatokat , t r é f áka t , népszínműveket 
küld k ivá lasz tásra Csite Károly Rákospalo táró l annak , 
k i 3 pengő é r tékű t m e g t a r t (198.) 

HARMÓNIUM. Erőshangú , fuvólégrendszeríí ha t -
regiszteres, egy és félsípsoros, k isebb templomban meg-
felelő 350-ért eladó. Bpest, V I I I . , S ta í fenberger-u tca 16, 
földszint 4. (166.) 

ÖTOKTAVOS, o k t á w á l t é s , t izenötregiszteree modern, 
szívós, 140 centi magas templomi harmónium ju tányosán 
eladó. Bpest , VI I I . , S taf fenberger-u . 16, fszt. 4. Fa rkasné . 
(167.) 1 

V I L A G M A R K A S Z O N G O R Á K , pianinók, harmóniu-
mok legolcsóbban Kernács zongoraterme. Budapest , Rá -
kóczi-út, 13. Te le fon : 349—911. 
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DR. DEYER ED ÉNÉ 

ÚTMUTATÓ 
a népiskolai í r v a - o l v a s á s t a n í t á s á h o z az 

új írásmód ( z s i n ó r í r á s ) a lapján. 
A nm. vallás• és közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint a 
tanító• és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 
A könyv elméleti megalapozásával, teljesen kidolgozott tanításokkal és 
olvasótáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanítónak az 
új í r ásmód bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Ur ál ta l a v i d é k i n é p i s k o l á k részére engedélyezett 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyag i t . Figye-
lembe veszi az osztot t- , részben osztot t - és osztatlan népiskola lehető-

ARA: 3-20 PENGŐ. S é g e i t ' k ö v e t e l m é n y ^ MEGRENDELHETŐ 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 

CSERÉLNE Budapesttől 30 kin-re fővonal mellett 
többtanerős iskolától állami tanítónő Sopronba, fia jövő-
jéért. Leveleket a kiadóhivatal „Erdészeti akadémia" jeli-
gével továbbit. (169.) 

K A R T A R S A K ! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné, taní tó nejénél, Budapest, VIII. , Bezerédi-
utca 10, vásárolhatnak és eladhatnak Keresztény cég! 
(Telefon: 14—64—11.) 

HARMÓNIUM. Egy-két hangsorral koffer-harmónium 
kapható. Kérjen árjegyzéket. Szüle harmóniumos, Cegléd. 

VASA1J0LNÉK két mánuálos, pedálos harmóniumot. 
Reidl, Debrecen, Varga-utca 17. (171 ) 

CSERÉLNE rk. áll. taní tó ref. községből, négy tan-
erős iskolától líceumi városba, vagy közelébe. Vasút, 
posta, orvos helyben. Selmeczy János, Érábrány, Bihar 
vármegye. (172 ) 

CSERÉLNÉK kb. 2500 P évi jövedelemtöbbletet biz-
tosító 3 tanerős ref. kántortanítói állásomról olyan helyre, 
ahol középiskolai t an í t t a tás lehetséges. Jel ige: „Nyáron". 
(173.) 

VEZÉRKÖNYV SZÁMOLÁS tanításához a nép :skola 
I. o -ban. A 10-en felüli számolást részleteeen és nagyon 
szemléletesen tárgyalja , sok ábrával, példatárra1 . Rendelje 
meg sajá t érdekében: Evva l e o n a tanítónőnél, Ózd, Bor-
sod- m. Ara 4-30, portó 12 f. (174.) 

CSERÉL állami tanítónő magyar és német lakosságú 
nagyközeégből. Több középiskola helyben. Aján la toka t a 
kiadóhivatal 5319. sz. a. továbbít. (175.) 

CSERÉLNÉK állami, családi okból északkeleti megye 
székhelyéről a Kis-Alföld környékére, ahol gimnázium 
szintén van. „Haza." (218 ) 

ZONGORAIIANGOLAST, javí tást , bőrözést stb. Har -
mónium- c's oTgonajavítást szakszerűen vállalok. Bármely 
vidékre is. Levelezőlaphívásra jövök. Bíró Józgef, képesí-
tet t zongoraiészítő és hangolómester. Budapest VII. ker., 
Cfierhát-utca 3. szám. (163.) 

ELADJA ZONGORÁJÁT, pianinót vagy harmói iu-
mát? Forduljon Kernács zongora céghez Azonnal kész-
pénzzel fizetünk. Közvetítőt díjazunk. Budapest, Rákóczi-
in 13. Telefon: 349—911. 

STAMPAY „Énekek imák" pápai békeimákkal bővítve, 
bérmentve, szerzőnél 1 -10, 1 -40, ú j kot ta 1 •— pengő, régi 
ingyen. Köbölkút. Esztergom m. ( i769 ) 

CSERÉL szénvidékről, vasút mellől államival, közsé-
givel református tanító. „Városba." (3019.) , 

ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot vidékről veszek. 
Budapest, VI I I . , Staffenberger-utca 16. Fa rkas Antal 
(3031.) 

ALLAMI TANÍTÓ róm. kat. kántor — kántorság évi 
8—900 pengőt jövedelmez — egészségi okokból cserélni 
óhajt Budapesttől 100 km-es körzetben működő kar társ-
sal, ki nemi kántor, hol vasúti állomás, osztott iskola van. 
Pál Tibor Pácin, Bodrogköz. (170.) 

Hirdetéseket felvesz a 
K I A D Ó H I V A T A L 
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AZ EGYSÉGES MAGYAR ZSINÓRÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

M I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K 
S e g é d t a n k ö n y v : 

LUTTOR IGNÁC: 

Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betűfűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterlin»féle német folyóírás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939.-IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
V e z é r k ö n y v : 

LUTTOR-OLDAL: 
Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt A B O k ö n y v e k írás» 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I —II. 
0. részletes, a III—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta* 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474/1939.—IX. 

Ár a 350 P 
F a l i m i n t á k : 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. IV. A SütierÜnsféle 
német folyóírás. 
7 0 x 100 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 — P, kartonon 16—P ( 7 — 1 / / . külön is kapható!) 

K é z i l a p m i n t á k : 
I. Kiinduló írás. II. Áímeneti írás. ül . Betűfűzés. 
3 5 x 2 5 cm lapok, 1 cm középbetűkkel. 

I—m. ára — 60 P 
F e l i r a t o k , f a l i o l v a s ó t á b l á k k é s z í t é s é h e z ; 

A díszítő írás kátéja 
Miért tanuljuk és hol alkalmazzuk a díszítő irást? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló irás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 
V I I I , M Ú Z E U M - K O R Ú T 6 . ( G ó l y a v á r ) 

/ 
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Évtizedek óta 
közismert l<-%jobb H A R M Ó N I U M O K pompás 

oreonahanpp.il 
ház-, iskolákdalárdák s különösen iemplomoknaki 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Törők-utca 8. 
A budai Margit'hídfötől a második utca jobbra. 
Fizetéskedvezmény.- Sürgöny cím: „HARMONHÖRL" - Telefon: 151-652 

]/> mínctiCtést akcJvf 
Rendelje meg 

Ferenczi I. 

Amit jónak hittünk 
az iskolában 

c. könyvét. Ebben fel van sorolva a tanító minden jóhiszemű téve* 
dése, amit az iskola felügyelője jogosan baklövésnek m 
Gyöngyszemek az iskolából 
Óratervek a svédtornához 1 —II. osztály számára . 
Óratervek a svédtornához III —IV. osztály számára 
Óratervek a svédtornához V—VI. osztály számára 
Két cserkész az olimpiászon, ifjúsági könyvtárak számára 
Üzenetkönyv a család és az iskola számára 

nősít Ára 4*— P 
2 ' - P 

- • 8 0 P 
- • 8 0 P 
- • 8 0 P 
2 ' - P 

- • 2 0 P 

Megrende lhe tő a K I R Á L Y I M A G Y A R EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 

DEMENY IMRE 
orgona- és harmdninmépítő. Bpest, VI., Láz A r-n. 13. (Operánál.) 

Ú J O R G O N Á K H A R M Ó N I U M O K , 

Telefont 111-490. 

építése művészi kivitelben, 
átépítések, javítás, hangolás, 
vi 11 a m o s f <1 j tató-berendezések. 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n . 
M é l t á n y o l á r a k . — FI 

p e d á l o s h a r m ó n i u m o k , 
templomi, iskolai, maránhasználatra. 
Á l l a n d ó n a g y r a k t á r . 
Á r j e g y z é k I n g y e n . 

I t I t i I k e d v e z m é n y e k . 

39.474. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum=körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

CZERKESZTŐSÉG: Budapest, V., Klebelsberg-u. 17. (Magyar királyi 
^ vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel.: 122-271 — 126-818. 

T^IADÓHIVATAL: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
A>k- VIII., Múzeum-körút 6. szám. (Gólyavár.) Telefon: 146-145-

T^ÉZIRATOK megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

T ^ L Ő F I Z E T É S egész évre 9*60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

"LTIRDETÉS hivatalos pályázat 
" 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. Vi oldal 85 P. V4 oldal 50 P. 
*/• oldal 30 P. A hirdetési díjak a ki-
adóhivatal címére előre fizetendők. 

É L £ T T £ € H K I K Á R 1 VALÓ L E V E L É N 
•» írta: DROZDY GYULA 

HHOZ, liogy az ember a társada-
lomban helyét megállja, bizonyos 
élettechnikára van szüksége. S en-
nek megszerzése nem könnyű fel-

adat. Képzeljük el például egy gazdálkodó életét. 
Még az ő szűkebb tá rsada lmi körében is 
szüksége van arra , hogy bele tudjon illeszkedni 
azoknak a gondolkozásába, akikkel érintkezik. 
Vannak, akik it t egészen jól megáll ják a helyü-
ket. Környezetükben könnyedén mozognak, 
könnyedén társalognak, viselkednek, rokon-
szenves egyéniségükkel a maguk társadalmi 
körében szépen beleilleszkednek. De i t t is van-
nak bátortalanok, félszegek, mogorvák, köteke-
dők, erőszakoskodók stb. Ezeknek nincs meg az 
az élettechnikájuk, amely a falu társadalmá-
nak rokonszenves tagja ivá avatná őket. 

Az élettechnika megnyilvánulása még 
szembetűnőbb akkor, mikor a falusi gazdálkodó 
úgynevezett „tanult emberekkel" érintkezik. A 
legtöbb szorongva lépi át a községháza, a szol-
gabírói, vagy más hivatal küszöbét. Mondani-
valóját kerülő úton a d j a elő, a lényeget alig 
érinti . Határozat lanul , sokszor félsztgiil felel, 
ha kérdezik. Ez azonban nem általános. Van-
nak, akik itt is bámulatos könnyedséggel, kö-
vetkezetességgel fejezik ki gondolataikat, a 
kérdésekre meglepő gondolkozási, következte-
tési készséggel felelnek, otthonosan viselked-
nek. Intel l igenciájuk meglepő. Ezeknek ilyen 
élettechnikához velükszületett diszpozícióik 
vannak. Ez egyébként is a magyar embernek 
sajátos jellemvonása. Ebben a magyar felül-
múlja bármely nemzet fiát . 

B á t r a n mondha t juk , hogy a fe j le t t élet-
technika az életben való boldogulásnak egyik 
legbiztosabb alapja, mert ez képesíti az embert 
ar ra , hogy a társadalomban, még a legnehezebb 
körülmények között is, helyét megáll ja . Csak 
egy a b a j ! És pedig az, hogy manapság a meg-
nyerő külső, a határozott fellépés, a gondol-
kozni, beszélni tudás mögött igen sokszor ál-
nok. félrevezető szándékok rejtőznek. Már itt 

meg kell ál lapí tanunk, hogy ez az állítás csak 
r i tka esetekben vonatkozik azokra az egyszerű 
parasztemberekre, akiknek az élettechnikához 
velükszületet t diszpozícióik vannak. Náluk a 
fej let t élettechnika a nyíl tságnak, a becsületes-
ségnek természetes következménye. Azért van, 
hogy az a másik típus, amely megélhetés céljá-
ból szerzi a maga élet technikáját , sokszor félre-
vezeti a becsületesen gondolkozó egyszerű ma-
gyar parasztembert . 

Az életnek már ilyen kicsi területen történő 
megfigyelése is bizonyít ja azt, hogy nekünk 
élettechnikára is kell nevelnünk taní tványain-
kat. Azt azonban már eleve le kell rögzítenünk, 
hogy annak az élettechnikának, amelyre mi ta-
n í tványa inka t nevelni, szoktatni aka r juk , szi-
gorúan erkölcsi alapon kell nyugodnia. Az ide-
ális élettechnikától tehát teljesen távol áll a 
másik legyűrésének, félrevezetésének szándéka. 
Ennek az a lényege, hogy az az ember, akit m5 
nevelünk, az élet legnehezebb viszonyai között 
is megál l ja a helyét. Tudjon látni, megfigyelni, 
az emberek szavaiból, viselkedéséből, cselekede-
teiből következtetni, szóval annak a lelkébe 
belelátni, akivel beszél, akivel dolga van. És 
tudjon az erkölcstelen gondolkozás fölé emel-
kedni, s az ellen tiszteséggel, becsülettel er-
kölcsi magaslatról védekezni. Mint mondottuk, 
nagyon kell ez, mert az életteehnika nem min-
dig igazodik a jó erkölcshöz. Sőt, talán néha 
valóban erkölcstelen, mer t hiszen embertársaink 
gyengeségének kihasználása ellenkezik a jó er-
kölccsel, a felebaráti szeretettel, a szociális ér-
zéssel. Az ideális élettechnikának pedig éppen 
abban kell megnyilvánulnia, hogy vele meg-
lássuk ember társa ink fogyatkozásait , s ezekhez 
alkalmazkodva az ő, a magunk és a közösség-
érdekeit szolgáljuk, mégpedig mindig az esz-
ményi cél k ívánalma szerint. 

Amin t az elmondottakból lá t juk, az ideális 
élet teehnikára való nevelés tulajdonképen nem 
más, mint erkölcsi nevelés, ami szoros kapcso-
latban van a jellem kialakításával. De benne 
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van ebben az életre való nevelés is a maga tel-
jes egészében. 

Az ideális élettechnikát a legtöbb ember, 
akiknek er re veleszületett diszpozíciója van, 
könnyen, szinte ösztönszerűen elsaját í t ja . Kü-
lönösen akkor, ha környezetében sok a ked-
vező hatás. Ezér t van az, hogy vannak csa-
ládok, amelyeknek úgyszólván minden t ag já ra 
azt mondhatjuk, hogy: életrevalók. Ezek min-
den körülmények között megállják helyüket, a 
közösségből kiemelkednek, s tisztességes, mun-
kás élet mellett boldogulnak. Ez a veleszüle-
tett adottság azonban nincs meg minden em-
berben. De nincs minden embernek olyan kör-
nyezete sem, amely őt hatásaival nevelné ide-
ális élettechnikára. Éppen ezért kell az iskolai 
nevelés p rogrammjába az élettechnikára való 
nevelést is felvennünk. 

Általában elmondhatjuk, hogy az élettechui-
kára való Nevelést minden ismeretnyuj tás köz-
ben szolgáljuk azzal, hogy a gyeimek tudását 
gyarapí t juk , meglátási, megfigyelési, ítélő, kö-
vetkeztető, gondolkozó készségét fejlesztjük. De 
szolgáljuk ezt a nevelésnek úgyszólván minden 
mozzanatával akkor is, mikor az erkölcsi jel-
lem kialakí tására törekszünk. A mai társadalmi 
élet azonban ennél többet kíván, mert szebb, 
jobb, boldogabb jövőnk ideális értelemben vet t 
élettechnikánktól, életrevalóságunktól függ. En-
nek kifejlesztéséhez pedig elsősorban bizonyos 
emberismeret kell. Ezért a r ra is kell nevelnünk a 
jövő nemzedéket, hogy bele tud janak látni a cse-
lekvések rúgóiba, indító okaiba. Értsék meg a 
szónak, beszédnek azt a részét is, ami az elhang-
zott szó, beszéd mögött van. Nem más ez, mint 
a felvilágosult ember típusa, aki egyben pszi-
chológus is, amennyiben neki kell anal izálnia 
azt is, ami a lélek mélyén van. De inven-
ciójának is kell lennie, hogy rögtön' ál lást tud-
jon foglalni a hallottakkal, látot takkal szemben. 

Igaz, hogy mindez veszedelmet is jelenthet. 
Egyrészt azért, mert a mindent boncolgató, 
mindig az okokat kereső embertípus nem bizo-
nyos, hogy mindig mindent flsztán lát, s ha j la -
mos arra , hogy a sa já t megállapításai t még ak-
kor is kövesse, ha azok hibásak. Másrészt azért 
veszedelmes, mert az okkeresés, a boncolgatás 
közben a gyermek, az i f j ú az életnek sokszor 
olyan árnyoldalai t is meglát ja , ami tönkre te-
heti i l lúzióját, idealizmusát, k i áb rándu lha t az 
emberekből, maga is cinikus, önző, szerfelett 
érvényesülni akaró lesz. Ezek a veszélyek meg-
vannak, de ezekkel is szembe kell néznünk. 
Fel kell vérteznünk tan í tványainka t az ellen is, 
hogy ezek a meglátások ne fertőzzék meg ide-
ális gondolkozásukat. Lássák meg, hogy van-
nak helytelenül, sokszor erkölcstelenül gondol-
kozó emberek is, s ezekkel szemben neki véde-
keznie kell. A védekezés módjában pedig nekik 
ideális szempontokat kell követniök. Nekik 
mindig a becsületesség, a tisztesség ú t j án kell 
maradniok, nekik a becstelenség, a tisztességte-
lenség felett kell állniok. Kell az emberisme-
retre való nevelés azért is, hogy taní tványaink 
az ú t jukba gördülő akadályokat le tudják 

győzni, mégpedig erkölcsileg mindig helytálló 
fegyverekkel. 

A fentiekből kibontakozó élettechnika, amint 
lá t juk, szorosan összefügg az ember egész mű-
veltségével, de elsősorban jellemével. A müveit-
ségnek minél magasabb fokán fog állni az em-
ber, s jelleme minél szilárdabb lesz, annál 
könnyebben t anu l ja meg azt az élettechnikát, 
amelyre szüksége van. 

Az életteclmika elsajá t í tásának azonban van-
van külső követelményei is. Ezek közül elenged-
hetetlen az udvar iasság és a magatar tás . Ve-
gyük először is az udvariasságot! Ezt röviden 
így ha tározhat juk meg: Az udvar iasság bizo 
nyos illemszabályok betartása, melyek a társa-
ságban élő emberre kötelezőek. Ez az általános 
meghatározás azonban nagyon távcl áll attól 
az udvariasságtól , amelyre mi a falusi gazdál-
kodókat nevelni akar juk . Ez inkább annak az 
udvar iasságnak a meghatározása, ami az ú. n. 
magasabb társadalmi körökben dívik. Végzetes 
hiba lenne azt kívánnunk, hogy a földmíves-
emberek olyan alakban legyenek udvariasak, 
min t az ú. n. ú r i t á r saság embere. Akadnak 
egyszerű en berek, akik ezt az udvariasságot 
majmolják, ezeket azonban a tanul t emberek 
lemosolyogják, a maguk f a j t á j a pedig úgy te-
kinti, mint aki kivált közülük e legtöbbször ki-
neveti, megveti. Mi a falu gyermekeit és i f jú i t 
nem nevelhetjük „uraskodó" udvariasságra, ha-
nem arra , amiről egyszerű tisztes nyelven azt 
mondják, hogy „tud tisztességet". Ebben a ki 
fejezésben benne van az udvar iasságnak az a 
tar talma, amit az egyszerű falusi embertől 
megkívánunk. Ez azt jelenti, hogy az egyszerű 
falusi ember a maga, a hozzá közeleső és ide-
gen társaságban mindenkivel úgy beszél, min-
denkivel szemben úgy viselkedik, ahogyan 
megilleti. S ez a magya r emberre nézve nem is 
nehéz feladat, mert hiszen az ő alaptermésze 
tében benne van a tisztességtudás, tisztesség-
adás. Ezt fejezik ki nála az édesapám, édes-
anyám, szülém, kend, kigyelmed, bíró uram, 
esküdt uram stb. megszólítások is. (Micsoda 
különös, sőt mosolyra késztető lenne a paraszt-
embernek a jakán pl. a kend, kigyelmed kifeje-
zések helyett az ön, kegyed kifejezés.) A ma 
gya r ember természete az, hogy még a gyer-
mekkel is tisztességtudóan beszél s fiamnak, 
lányomnak, öcsémnek, húgomnak nevezi a vele 
vérségileg semmi kapcsolatban nem levő gyer-
meket, serdülőt vagy nálánál fiatalabb felnőt-
teket. S mennyi alkalmazkodás, mennyi termé-
szetes udvar iasság van ebben! De ugyanilyen 
az is, mikor a f iatalabb bátyámnak, nénémnek, 
kendnek, kigyelmednek szólí t ják az idősebbet. 
Benne van ebben minden tiszteletadás, őszinte 
ragaszkodás, magyaros nyíltság. Mindezek a 
magyar ember természetes élettechnikájához 
tartoznak. Minden hatás, mely ezt rombolja, 
nemzeti szempontból is káros. Legyen csak ilyen 
magyaros az udvar iasság a magyar falu népe 
között. Hagyjuk csak meg az ősi tisztességadás 
módját, mert ez fajunknak olyan tulajdonsága, 
amelynek mélységes erkölcsi alapja van. 
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Ha pl. gazdakörben megfigyel jük a magyar 
emberek társalgási formájá t , s a hal lot takat 
pszichológiai szemp ntból boncolgatjuk, meg-
lepetve lát juk, hogy mennyi azokban a becsület, 
a tisztesség, az egymáshoz való alkalmazkodás, 
bölcseség. S ha azt lát juk, hogy a társaságban 
olyan is van, aki rej tet t , félrevezető szándékkal 
beszél, csakhamar meggyőződhetünk róla, hogy 
a magya r embernek milyen ösztönösen fej let t 
az élettechnikája. Udvariasságból csak r i tkán 
ellenkezik. Még akkor sem beszél, La már át-
látott a szitán. Ilyenkor hümmög vagy szippant 
egyet a pipájából és hallgat. Ha feleletre kész-
tetik "nem vall színt, hanem kitérő választ ad. 
S mindez ösztönös udvariasságból történik. Csak 
akkor mondja meg őszintén a maga nézetét, ha 
erre nyomós oka van. Például, ha azt látja, hogy 
a félrevezetni akaró őt tudatlannak nézi. Ilyen-
kor talpraesett, gyakran gúnyos hasonlat a meg-
jegyzése. 

A falu társadalmában is k ia lakulnak bizo-
nyos rendek. Igaz, hogy ennek fokozatait rend-
szerint a vagyon dönti el. A módosabbak szinte 
külön kasztot alkotnak. Viselkedésükben is 
meglátszik a rang, s a velejáró bizonyos büsz-
keség. S ezek lefelé is éreztetik fölényüket. De 
hogyan? Bámulatos bölcseséggel. Ha megfi-
gyeljük, hogyan beszél egy jómódú gazda a 
munkásával , azt lá t juk, hogy az a legtökélete-
sebb társalgási forma. Nem lenéző, bántó, ha-
nem amilyen az egy célt szolgáló, egyetakaró 
munkatársak között szokott lenni. 

Nekünk , ezt a magyar lélekből ösztönösen 
előlépő élettechnikát kell elfogadnunk, s ezt 
átplántálnunk a jövő nemzedék lelkébe. Azt az 
idegen élettechnikát, amely külsőségeiben mu-
tatós. de lényege a félrevezetés, csak annyiban 
kell megismertetnünk, hogy neveltjeink ellene 
védekezni tudjanak, mégpedig — amint már 
mondottuk — szigorúan magyaros formában, 
erkölcsi alapon. 

Kérdés, vá j jon hol és mikor nyílik alkalom 
a népiskolában az élet technikánkra való neve-
lésre1? Bá t ran mondhat juk, hogy mindannyi-
szor, valahányszor t an í tványa ink a taní tóval 
és egymással beszélnek, érintkeznek. Vázoljuk 
néhány mozzanatát! 

Kezdjük a köszönésnél, ami habár lényeg-
telennek látszik, a társadalmi életben mégis 
nagy a fontossága, mert az érintkezésnek ez a 
kezdete, bevezetője. Az illedelmes köszönés már 
magában véve is alkalmas a rokonszenv, a jó 
hangula t felkeltésére. Éppen azért tanítsuk 
meg növendékeinket arra . hogy kinek hogyan 
köszönjenek, mert már a gyermeknek másként, 
más hangon kell köszönnie a felnőttnek, más-
ként a feljebbvalónak, a társaknak, miközben 
a köszönésnek nemcsak a külső formája , hanem 
a bangja is változik. Érdekes megfigyelnünk 
falunk népének, aztán taní tványainknak kö-
szönési formájá t , hangjá t . Nagyon sok elfogad-
ható, helyes köszönési formát találunk, de bi-
zony vannak köszönések, amelyeknek a lakjá-
ban és hangjában sok a kifogásolni való. I lyen 
esetekben taní tsuk meg taní tványainkat a he-
lyes köszönésre és annak helyes elfogadására. 

Manapság több köszönési forma van. Ezek kö-
zül ál talánosságban elfogadott köszönés a: 
„Szebb jövőt!", melyre a felelet: „Adjon Isten!" 
Ez az i f júságnak valóban szép, magyaros kö-
szönése. E mellett a katol ikus val lásúaknál a 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!" ősi igen érté-
kes köszönési forma van ál ta lánosságban el-
terjedve, míg a másval lású keresztények „Ad-
jon Is ten jó napot!" tal köszöntik egymást , ami 
szintén szép, magyaros köszönés. Mindezeket 
hagyjuk meg, mert valamennyi szép, vala-
mennyiben Lenne van az ősi magyar forma és 
valamennyi alkalmas arra , hogy nyomukban 
kellemes érzés keletkezzék annak a lelkében, 
akit e köszöntéssel megtisztelünk. 

De nemcsak a köszönés, hanem az elfogadás 
fo rmájának is szépnek, kegyesnek kell lennie. 
A'köszönésnek barátságos elfogadása a társa-
dalmi érintkezés szempontjából még talán köte-
lezőbb és fontosabb, mint maga a köszönés, 
mert ez a tiszteletadás udvar ias viszonzását je-
lenti. Igaz, hogy a magyar embernek ez a köz-
mondása: Amilyen az „Adjon Isten!" olyan a 
„Fogadj Isten!", amit olyan találóan használ át-
vitt értelemben is. Ezt azonban mégse vegyük 
mindig szószerint, mert sokszor a félénken, fél-
szegen köszönőt neveljük azzal, ha köszönését 
közvetlenül, barátságosan fogadjuk. 

Az i l lemformák részletezésére it t nem té-
rünk ki. Csupán annyi t mondunk, hogy ebben 
is jusson kifejezésre magyarságunk. Ne nevel-
jünk hajlongó, hízelgő embertípusokat, ami sok 
ember élet technikájában nagyon is ellenszen-
ves. 

Az iskolában az élettechnikára való nevelés-
nek kiváló eszköze a társalgásra való nevelés. 
Erre , a jelenlegi fej let t módszerek mellett tág 
terünk nyílik, mert hiszen leghelyesebb, a leg-
el ter jedtebb taní tási mód a társalgás. Ha ezt a 
tanítási alakot iskolánkban meghonosítjuk, az-
zal a,z élettechnikára való nevelést is szolgál-
juk. Ennek a társalgási tanalaknak lénj7ege az, 
hogy ne mindig a tanító kérdezzen és közöljön, 
hanem a tanuló is. Ö is termeljen a beszélgetés 
tárgyához gondolatokat, neki is legyenek észre-
vételei, nézetei, amelyeket társalogva taní tás 
közben szabadon közölhet. Ö is kérdezhet olyas-
mit, amire a taní tónak kell felelnie. S társalgás 
közben nemcsak a taní tó és a gyermekek között 
folyik a beszélgetés, hanem a gyermekek egy-
mással is beszélgethetnek, vi tatkozhatnak. Szó-
val, éppen abban az a lakban folyik a taní tás , 
akárcsak a felnőttek közös beszélgetése. Ügyel-
jünk arra , hegy ennek a társalogva való taní-
tásnak a lakja mindig szívélyes, udvar ias le-
gyen. Ne gúnyolódjunk, ne fölényeskedjünk, 
hanem illeszkedjünk be a gyermekek gondolat-
és érzésvilágába, csupán a beszélgetés menetét 
vezessük, de azt is csak észrevétlenül. Ha isko-
lánkban ezt a társalgási alakot meghonosít juk, 
ezzel is élet technikára nevel jük a gyermeke-
ket s így lesz iskolánk valóban az élet isko-
lája . 

És erre a társalgási tanalakra minden tan-
tárgy anyaga alkalmas. S kijelölt ismeretanya-
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got még közelebb vihet jük az élethez azzal, ha az 
élet jelenségeit, az életben szerzett szemléleteket, 
élményeket, tapasztalatokat kapcsoljuk az anyag-
hoz, akár a megértés, akár az alkalmazás szem-
pontjából. 

Még közelebb visszük iskolánkat az élethez 
és még hatásosabban szolgáljuk az élettechni-
ká ra való nevelést azzal, ha iskolánkban a 
gyermekek társadalmában előforduló eseteket 
beszélünk meg. Mikor ebbe a beszélgetésbe az 
egész osztályt, ezt a kis társadalmat is bevon-
juk, a r r a kell törekednünk, hogy a gyermekek 
világosan lássák meg a lényeget, az erkölcsileg 
jót, helyeset s ennek kibontakozására töreked-
jenek. I lyen esetek megbeszélése egyben az 
erkölcsi belátásra való nevelést is szolgálják, 
ami szintén nem más, mint élettechnikára való 
nevelés. \ 

Minthogy azonban életünkben az anyagiak 
rendszerint döntő szerepet játszanak, tehát ezek 
megszerzése és fogyasztása szintén az élettech-
nikához tartoznak. Az anyagiak megszerzésére, 
értékelésére és megvédésére is rá kell nevel-
nünk gyermekeinket. Mikor ezt tesszük, nem-
csak az egyént, hanem a közösség j ava i ra is 
kell gondolnunk, ami a társadalmi neveléssel 
f ü g g össze. I lyenkor szabadítsuk meg gyerme-
keinket a tisztán egyéni szempontból való érté-
kelés gondolataitól, az önzéstől. Minél gyak-
rabban véte t jük velük észre a közösség érde-
keit, ami a sa já t érdekeikkel is szorosan össze-
függ, annál hatásosabban szolgáljuk a társa-
dalmi közösségre való nevelést. Igen fontos ez, 
mert az erkölcsileg is helyes élettechnika egyik 
legfőbb kelléke, hogy az a közösség érdekeihez 
is igazodjék. 

Az élettechnika anyagi vonatkozást! részé-
nek nevelésére egyik legjobb eszköz a számolás 
tanítása, mert ennek keretében legtökéletesebben 
bontakozhatik ki az anyagiakról való gondol-
kozás készsége. Már ez is bizonyítja, hogy a 
számolástanítás köbben azoknak a példáknak 
megfejtése a legértékesebb, amelyeket a való 
életből, mégpedig a gyermek közvetlen tapasz-
ta la t i köreiből veszünk.. I t t sem szabad azon-
ban megfeledkezni arról, hogy a számolás taní-
tása nem csupán gondolkozásra, az életre való 
nevelésre, hanem az erkölcsi nevelésnek is kiváló 
eszköze, amennyiben a példák megfejtése köz-
ben számtalan eset adódik arra , hogy a gyer-
mekeket erkölcsi belátásra, erkölcsileg helyes 
gondolkozásra késztessük. Ezzel az anyagi és 
erkölcsi gondolkozást hozzuk összhangba. 

Általában tar tsuk szem előtt, hogy a helyes 
élettechnika elengedhetetlen feltétele az erköl-
csi és anyagi gondolkozásban való készség, 
amellyel a társadalmi szokásoknak, az illem-
nek, a jó fellépésnek, a jó modornak, a ti&ztes-
ségtudásnak kell párosulnia. Vigyázzunk azon-
ban arra , hogy ezekbe ne erőltessünk idegen, 
idegenszerű vonásokat, hanem az élettechnika 
legyen gondolkozásban erkölcsös, külső formá-
ban pedig magyaros. Ne erőltessünk az egyszerű 
magyar emberre idegen formákat, hanem az 
élettechnikában is őrizzük meg a hagyományo-
kat. az ősi sajátosságokat, mert ezek a nemzet 
egészséges életének, jövőjének elengedhetetlen 
feltételei. Mimién idegen életforma csak rombo-
lólag hat, mer t megfoszt az ősitől, a sa já tosan 
magyartól . Magyaros gondolkozás, magyaros 
viselkedés, magyaros cselekedet. Ez az, amit a 
nemzet érdeke megkíván. 

J A P Á B Í ^ K a ^ A e i M K T I T K A 
í r t a : Dr . vitéz N A G Y I V Á N 

J A P Á N O K felfogása szerint a hit 
többet ér a tudásnál. A tudósok 
még nem ál lapí tot ták meg ugyan 
népeink rokonságát , de kétségte-

len, hogy itt, a Duna—Tisza t á j á n és sok tíz-
ezer kilométer messzeségben, a Sárga-tenger 
misztikus szigetvi lágában is egyarán t él a 
meggyőződés, hogy valamikor — sok-sok ezer 
évvel ezelőtt — valahol Ázsia ti tokzatos mé-
lyén együt t éltek népeink őstörzsei. Annyi 
bizonyos, hogy körülbelül ugyanabban az idő-
ben, amikor az ugor eredetű e lőmagyar nép 
az Ura l rengetegein át leereszkedett a mai 
Nyugat-Szibéria szteppéire és valahol a Tobol-
folyó t á j á n nászát ülte a tö rökfa jú óbolgár 
törzsek valamelyikével, ugyanakkor indulha-
tot t el Ázsia belsejéből az az ismeretlenség ho-
mályába vesző eredetű nép is, amelyik való-
színűleg Mandzsúr ián á t kikötöt t a mai Japán-
szigeteken és kemény harcokban legyőzve az 
őslakosokat, olyan bi rodalmat teremtet t ezen 
a földön, amelyet ellenség azóta meg nem dön-
tö t t és ahol az uralkodóház 2600 esztendő óta 

egyfolytában hábor í ta t lanul ül az isteninek 
ta r to t t trónon. 

Ázsia mélye egyformán volt népek bölcsője 
és temetője. Nekünk azonban még legendáink 
sincsenek arról, hogy va laha együt té l tünk 
volna, csak egy-egy ősi közös szokás derít hal-
vány fényt a rokonságnak a történelemelőtti 
idők ködéből előcsillámló lehetőségére. A japá-
nok éppúgy, mint mi is, a meghalt vezérrel 
együt t temették el kedvenc lovát s hű szolgáit 
és jóllehet, már a Kr . u tán i VII . században el-
t i l tot ták ezt a halott i szertartást , a távolabbi 
j apán szigeteken még a X I I . században is új-
ból és újból előbukkant ez az ősi szokás, ame-
lyik talán egyedül m u t a t j a még, hogy a tu-
rán i medence óriási k iszáradt beltengerének 
p a r t j a i n meghúzódó füves térségeken egymás 
mellett pusztázhat tak valamikor eleink. 

Bár tehát tudományos megál lapí tás még 
nem tisztázta egyik részről sem a népeink kö-
zött feltételezett rokoni kapcsolatokat, az ot-
tani Nagy-Ázsia Társaság népra jz i térképén 
mi magyarok mégis ugyanazzal a színnel va-
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gyünk fel tüntetve, min t a többi tu rán i nép. 
Ez a térkép ténylegesen m u t a t j a egy j apán i 
d iplomatának azt a keleti v i rágos nyelven 
megfogalmazot t kifejezését, hogy: „Magyar-
ország az ázsiai lándzsa hegye Európa szívé-
benr 

Van a japánoknak egy híres vers formájuk , 
amelyen mindenkinek tudni kell verset írni. 
tJjesztendő nap j án versenyeket is rendeznek 
„a legszebb költemény" szerzőségéért, amelye-
ken a császári ház tagja i , sőt maga a mikádó 
is résztvesznek. Ebben a vers formában í r ta 
Shiratori Kuralúehi, a tokiói egyetem neves 
professzora az alábbi költeményt: 

Amióta ők elváltak, 
mennyi év telt el! 
A testvéreknek ősi midtját 
Te mondd el, 
óh Hold, a tavaszi égen! 

Tudományos értekezés helyett ez az ugyan 
pr imi t íven csengő, de mély érzékeket bonto-
gató kis vers jellemzi a közöttünk lévő kap-
csolatok értelmét. 

„Igen — magyaráz ta 'ezt a gyöngyszemként 
ragyogó kis japáni versét később Shiratori 
professzor —, a hold, amely ősidőktől fogva 
mostanáig egyformán világít , s ott volt, mint 
néma tanú, ott v i lágí tot t a két nép, a magya r 
s j apán i őstörténete felett, ő t ud j a csak: hol 
laktak egykor a mi őseink és mi sors válasz-
tot ta el őket egymástól. Ha beszélni tudna, 
sok dolog kiderülne, ami t ma kuta tunk, de fel 
nem fedezhetünk." 

Er rő l az ismeretlen rokonról különösen a 
mai világkataklizma közepén illene, hogy töb-
bet tud junk . 

A j apán mitológia szerint két is tenség: 
Izanagi és Izanani az unoká juka t küldték le a 
földre, a föld legszebb pon t j á r a — a j a p á n pa-
radicsomba —, hogy ott az emberiség kiválasa-
tott népe számára az örök boldogság, a leg-
szentebb harmónia országát teremtse meg. 
Az első isteni eredetű császár, Zsimmu tenno, 
a mi évszámításunk szerint Kr . e. 660-ban, 
f ebruár 11-én szállt alá Yamató vidékén a 
földre és a lapí tot ta meg a vi lág legősibb ural-
kodóházát, amelynek ma 124. leszármazot t ja ül 
a birodalom t rónján . 

Ezen az évfordulón a földkerekség vala-
mennyi pont ján , ahol japánok élnek, megün-
neplik ezt a csodálatos napot, ünnepelve egy-
út ta l a jelenlegi 40 éves Heika tennót, a híres 
Meiji császár unokájá t , aki t a v i lághí rű Togo 
admirál is nevelt i f j ú korában. 

Birodalom és császár ja együt t ünnepelnek. 
Ri tka esemény ez a vi lágtörténelem sodrában. 
De magától értetődő, ha a j apán lélek és fel-
fogás nézőszögéből tekintünk erre az egyedül-
álló jubi leumra. 

A j apán i császár egy isteni eredetű család 
tag ja . Uralkodása ebből a tényből veszi kez-
detét és jogszerűségét. A két és félezer éven á t 
való megszakítat lan uralkodásuk soha nem volt 
vi ta tá rgya . A japán császár ellen lázadást 
még nem szított senki. 

A császár nemcsak uralkodója, hanem a p j a 
is népének. Az egész j apán nemzet va ló jában 
egy óriás család, melynek minden egyes tag-
já t a császárhoz való tán tor í tha ta t lan és meg-
szeghetetlen hűség t a r t j a össze. A császárhoz 
való hűség való jában egyút ta l azonos a haza 
szeretetével. 

J a p á n felfogás szerint ugyanis minden 
férf i , aki becsülettel szolgálta császárát és ez-
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zel hazá já t is, halála u tán része lesz magának 
az istenségnek, aki t tehát tisztelni kell. Ez a 
lényege a japánok ősi vallásának, a shintoiz-
musnak : az ősök tisztelete, akik szakadat lanul 
tovább is jelen vannak körülöt tünk a nap-
fényben, a szellőben, az esőben és a termőföld 
erejéb.en. Az istenség fe ladata ugyanis — a ja-
pán őshit szerint — az emberiség számára a 
földön boldogságot, örök békét és megelége-
dettséget biztosítani. Ennek a fe ladatnak telje-
sítésében minden meghal t hős résztvesz: ők 
küldik a felhőket, hogy megáztassák a rizs-
földeket, ők csal ják ki a napsugaraka t , hogy 
megérlel je a kalászt, ők borzolják fel a ten-
gert , hogy termékenyí tő szellő suhanjon végig 
a gyümölcsrengetegeken és így ők azok az 
ősök, akik haláluk után is biztosí t ják a föld 
örök termőerejé t és gazdagságát az élők ré-
szére. í g y kapcsolódik egybe szent és szétsza-
k í tha ta t l an lánccá a ha lha ta t lan nemzet egye-
temességébe a mul t és jelen, a jelen és a jövő, 
az ősök és az élők, az apák és a gyermekek, 
akik épp ezért olyan tiszteletben t a r t j á k szü-
lőiket, mint sehol másut t a világon. 

í g y függ össze a mitológiából vallássá vált 
csodálatos őskultuszból fakadóan : a föld és a 
nép. A j apán imád ja a természetet, amelynek 
náluk lévő egzotikus szépségeit — gondoljunk 
csak a cseresznyevirágokra — hi tük szerint, 
az ősökből lett isténségnek köszönhetik, amely-
nek halála u t án ma jd ő is része lesz és így 
örök munkáva l működik közre a nemzet és or-
szág szakadat lanul folyó kiépítésében, amely-
ben nincsen soha megállás. Az élet és halál 
csak két különnemű formája a létnek: hisznek 
a ha lha ta t lanságban, mer t a halál nem bont ja 
meg a mindenség szépségre és jóra törekvő 
harmóniá já t , csak ú j feladatok teljesítésére 
ny i t u ta t a földön már k i fá radt , illetve az Ég 
számára kiválasztot tak részére. 

Ebből következik, hogy a japánok nem 
individualisták. Szerintük senki sem önálló 
egész, csak kis rész a nagy mindenségben. 
A főerény tehát, hogy a legparányibb ré-
szecske is közreműködjék az egésznek munká-
jában. Ennek a közreműködésnek olyannak 
kell lennie, hogy biztosítsa az egész harmó-
n iá j á t . Fe lada tá t mindenkinek teljes erejével, 
el lentmondás nélkül, minden áldozatra és le-
mondásra készen kell teljesíteni. Ebből a prin-
cípiumból a lakul t ki a j apán lovagi szellem: 
a bushido. 

Mi az a bushido? A j apán nemes embernek, 
a samura inak becsületkódexe. Az angol „ g e n -
t l e m a n " a görög „k a 1 o k a i a g a t h o s" szó-
val fejezte ki ezt a fogalmat ; mi leginkább 
azzal tudnánk visszaadni ennek a kifejezésnek 
az értelmét, hogy: t a l p i g f é r f i . A j apán i 
nevelés a lovagkor óta a bushido eszméjének 
a f ia ta l ság lelkébe való ültetésén fáradozik. 
Testben és lélekben kiváló férfiakat alakítani, 
ez a japán nevelő célkitűzése. A testedzés és a 
lélek formálása, a jellem alaki tása egyforma 
súllyal szerepel a tan í tás rendjében. Ennek a 
jellemképzésnek eredménye a japán ember 

számunkra hihetetlen fegyelmezettsége. A ja-
pán ember kissé örökké mosolygós arcán és 
szemében nem-igen látszik meg a fá jdalom, fé-
lelem vagy a kitörő öröm jele. Már kisgyer-
mek korában megtanul ta , hogy ezek olyan ér-
zelmek, amelyekkel nem szabad mások terhére 
lenni. 

Erkölcs tanuknak alapelve a fe lebarát i sze-
retet, a szülők i rán t i engedelmesség, az ősök 
tisztelete, az áldozatkész hazaf iság és — ami 
mindezt megelőzi, mert mindez ebből folyik—, 
hűség a császárhoz, akiér t elsősorban képesek 
életüket is feláldozni. A j apán hadsereg szol-
gála t i szabályzatában így fogalmazták ezt 
meg: Érezd a kötelességet olyan nehéznek, 
mint a sziklahegy és halált könnyebbnek, mint 
a pehely. 

Az 1933. évi nagy földrengés a lkalmával 
tör tént : 

Tokióban minden délben a pontos időt ágyú-
lövéssel jelzik. A főváros minden ó rá j á t ehhez 
az ágyúlövéshez igazí t ják. Az ágyú kezelése 
egy hadi rokkant katonat isz t re volt bízva, akit 
a százmilliónyi japán „a l e g p o n t o s a b b 
e m b e r" melléknévvel becézett. A földrengés 
nap j án szökőár öntötte el Tokiót, háztömbök 
százai dőltek össze és százezrek vál tak hajlék-
talanná. De a nagy katakl izma közepette is 
délben megszólalt az ágyú : „a legpontosabb 
ember" tel jesí tet te kötelsségét. A földrengés 
azonban pá r perc múlva elpusztí totta a me-
teorológiai állomás is, és ő is ott maradt az 
á g y ú j a mellett hol tan; de a császártól meg-
kap ta ki tüntető emlékeztetőül halála u tán azt 
a díszítőjelzőt, hogy: „a kötelességteljesítés 
mintaképe". 

Mi tehát a bushido? Ito herceg mondta : 
„A bushido a nyuga t i á t lagpolgár életének 
antitézise. Önfeláldozást jelent önzés helyett, 
szerénységet a reklám helyett, á l lamérdeket 
egyéni érdek helyett. A bushido inkább a ha-
lált választ ja , mint a megalázást . A bushido a 
nemzet Í ra t lan kódexe — a nemzeti ideál." 

A bushidónak ebből a fogalmazásából kö-
vetkezik, hogy a j apán f é r f i egészen a végső 
következmények levonásáig, annak szabályai-
hoz t a r t j a magá t és annak ál tala való meg-
sértése esetén ha j landó a megszegett törvény-
nek a sa j á t élete feláldozásával is az erkölcsi 
elégtételt megadni. A samura i férf i , ha vét-
kezett, nem vá r t a meg büntetését, hanem sa-
j á t maga ítélt maga felet t és ha rak i r i t köve-
tet t el. 

í g y például ennek a lovagi kódexnek egy 
másik szabálya azt mondta ki, hogy alvó har-
cost megölni gyávaság. Egyszer egy i f j ú el-
indult , hogy bosszút ál l jon ap j a gyilkosán, egy 
gazdag földesúron, aki t otthon ágyában alva 
talált . A bushido szabályai szerint nem gyil-
kolta le orvul, hanem felkeltette és a samura i 
nemesek szokása szerint ál landóan magánál 
hordott két kard egyikét kezébe adva, pár-
v iadal ra állt ki vele, amelyben elesett. Emléke 
azonban örökké tisztelve él minden j apán i i f j ú 
előtt. 
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Nem csodálkozhatunk tehát, ha az európai 
ember számára a Távol-Kelet misztikus isme-
retlenségéből a mul t század derekán várat la-
nul előbukkant J a p á n , alig hetven-nyolcvan 
esztendő múlva, mint vi lághatalom áll már i t t 
a népek nagy színpadán. 

Annak a szellemnek, amelyről előbb szólot-
tam, szakadat lanul való érvényesülése a 26 szá-
zad folyamán egy olyan ősi, belső ku l t ú r á t 
fej lesztet t ki J apánban , amire gyors tempóban 
épülhetet t fel az európai és amer ika i stílusú 
ú j civilizáció palo tá ja . 

A j apán nép különben is nagyon fogékony 
volt történelme folyamán mindig az idegen be-
hatások felvételére, de egyúttal azoknak nem-
zeti fe l fogása szerint való á tá l l í tására . 

A hatodik században Korea felől érkező 
buddhista szerzetesektől a széles felületen el-
t e r j ed t ú j valláson kívül á tvet te az egész kí-
nai ku l túra anyagát , í rásáva l és i rodalmával 
együtt. Ami számunkra a latin nyelv és a 
klasszikus kul túra , az a japánok számára a 
kínai műveltség. Amikor 1543-ban az első por-
tugál ha jós partraszállt , megnyíltak előtte a 
kapuk, a házak és a szívek s Xavéri Szent 
Ferenc nyomán érkeáő misszionáriusok már 
közel két millió j apán t kereszteltek meg. Ké-
sőbb a hollandusokkal fo lyta tot t kereskedés 
kapcsán csillagászat, természettudományok, or-
vostudomány a korukbeli színvonalon mind 
beszivárogtak és maradék nélkül kapcsolódtak 
ősi tudományosságukhoz, amelynek fej let tsége 
tette lehetővé azt a hihetetlenül gyors fejlő-
dést a technika terén, ami t 1853 óta a szemünk 
előtt értek el; pedig Peary admirá l i s csak cir-
kálónak ágyúival tud ta megnyi tn i azokat a 
kikötőket, amiket 1637-ben az ú. n. keresztény 
lázadás leverése u tán lezártak. Ekkor ugyanis 
nemcsak azt t i l tot ták meg, hogy Nagasaki ki-
vételével, ahol a hollandusok évenként két-két 
hajóval kiköthettek, európai ember partra-
szálljon, hanem tilos volt j apán embernek el-
hagyni a szigetországot, nehogy idegen, káros 
eszmékkel fertőződjék meg és épp ezért nem 
volt szabad nagyobb tenger járó , hanem csak 
apró par t i ha jóka t építeni. 

Minden elzárkózásuk mellett is történelmük 
mégis párhuzamosan folyt a miénkkel. Nálunk 
is megvolt a rabszolga-gazdálkodás korszaka, 
s aká r Rómában a Gracchusok, 646-ban a 
7'ai/cu-törvény nagyszabású földreformmal mo-
dernizálta a földinívelést, bevezette az általá-
nos védkötelezettséget és erős központi kor-
mányt szervezett. Kr . u. 701-ben olyan törvény-
könyvet szerkesztettek jogtudósaik, amely több 
min t t izenkét századon át volt érvényben és 
csak 1885-ben módosították az európai jog-
szabályok szerint. Türelmességükre jellemző, 
hogy m á r ebben a törvénykönyvben teljes val-
lásszabadságot biztosítottak a buddhis táknak. 
A XI I . században a császár mellé felál l í tot ták 
a shogunátus intézményét, ami n a g y j á b a n és 
egészében a mi „nádori" t isztünknek felelt meg 
és amely különös véletlen folytán 1868-ban 
szűnt meg, ugyanabban az esztendőben, min t 
minálunk. 

Ahogy a magyarságnak szent nemzeti e rek j 

lyéje, sőt a k i rá ly és nemzet egységének össze-
foglalója a Szent Korona, úgy van náluk is 
egy ilyen ősi klenodium, a Szent Kincs, ami 
egy tükörből, egy kardból és egy drágakőláno-
ból áll. Szimbolikus ere jük és jelentőségük 
van ezeknek. Minden nagy elhatározás előtt a 
császár különleges szertartások közben bele-
tekint a szent tükörbe, amelynek ezüstjéről 
visszaverődik nemcsak arcának képe, hanem 
— hitük szerint — lelkének mása is, ami meg-
óvja őt, hogy rosszat cselekedjék. Az acélkard 
kötelezi a szigetország végső védelmére, és 
valóLan, a Birodalom fennállása óta ellenség 
még nem tette lábát Japán földjére. A drágakő-
lánc különböző köveknek, kicsiknek és nagyob-
baknak, szerényebbeknek és csil logóbbaknak 
az összesége, ami azt jelképezi, hogy kicsiny 
vagy nagy, szegény vagy gazdag, főúr vagy 
pór mind ugyanannak a nemzetnek egyen-
jogúan értékes tagja, mert hisz ha a legkisebb 
is kiesnék a láncból, széthullana az egész. 

Az ú j J a p á n tehát nem utánzás, hanem a 
fejlődés eredménye. Mindenünnét átvették a leg-
kitűnőbb eszméket és a legnagyszerűbb talál-
mányokat . Meiji császár például át aka rván 
szervezni a j apán nevelést, két kiváló pedagó-
gust küldöt t ki, egyiket Amerikába, más ika t 
Európába. T a n u l m á n y ú t j u k eredményeképen 
az Amer ikában j á r t tudós azt javasolta, hogy 
először a széles népi tömegek k u l t ú r á j á t kell 
fölemelni, minél több elemi iskolát felál l í tani 
és fokról-fokra haladva kell kiépíteni a maga-
sabb iskolázást. Aki Európában jár t , annak az 
volt a javasla ta , hogy először a „nemzeti eli-
tet" kell kialakítani . Egyetemeket és kutató-
intézeteket kell létesíteni, ahol k i fo rmál ják 
azokat a pedagógusokat, t anároka t és szak-
embereket, akik ma jd a népi milliók művelt-
ségét emelni tud ják . A császár nem választott 
a kettő közül, hanem egyszerre valósí tot ta meg 
mind a két javalatot , s ennek az ertedménye, 
hogy jóllehet egy elemi iskolás gyermeknek 
3000 betűjegyet kell megtanulnia J apánban 
ahhoz, hogy írni-olvasni tudjon, az analfabé-
ták a r ánya ma már ot t mindössze csak fél szá-
zalék és ugyanakkor egyszerre 46 egyetem ka-
tedráiról sugározzák szét a legmagasabb mű-
veltséget. 

Ennek a 2fi00 éves birodalomnak és dinasz-
t iának hős katonái küzdenek ma velünk együt t 
a földteke túlsó felén az angol-amerikai impe-
r ial izmus ellen. Hogy ennek a harcnak mi lesz, 
mi lehet a végső kimenetele az — szerintem — 
nem lehet kétséges. 

Nem lehet kétséges, mert vá j jon lehet-e le-
győzni egy olyan hadsereget, amely a Felkelő 
Nap diadalmasan lobogó zászlaja a la t t azzal a 
f ana t ikus hittel ront az ellenségre: ha életben 
maradok, csak győztes lehetek, ha meghalok, 
részese leszek az örök istenségnek. 

Mert jól jegyezzük meg, a háborúk hősei és 
vitézei nem azért érdemlik meg a fényes rend-
jeleket és a csillogó medáliákat , mer t az ellen-
ség soraiból szörnyű suhintásokkal s ikerül t 
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nekik rendeket kivágni , hanem azért, mer t 
napról-napra, óráról-órára oda merték vetni a 
győzelem véres serpenyőjébe áldozatul a sa-
j á t maguk életét. S nem legyőzhetetlen-e az a 

hadsereg, melynek minden tagja, generális é» 
köz vitéz, va l l ja s hirdet i — győzelmes életével 
és diadalmas elmúlásával egyarán t —, hogy: 
a halál számára könnyebb, mint a pehely. 

H T ^ " R T Í I W C É V E í S 
A F Ő V Á R O S I P E D A t i Ó U I l I K Z E Ü I X A l t U I I 

írta : Dr. J A N K O V I T S MIKLÓS 

Z EGÉSZ országban jólismert Fő-
városi Pedagógia i Szeminárium, 
Budapes t taní tóságának tovább-
képző intézménye, ebben az isko-

lai évben lépett működésének negyedik évtize-
débe. Harminc évvel ezelőtt, 1912. február 1-én 
nyi to t ta meg Lárezy István akkori polgár-
mester az intézetet. S az elmúlt három évtized 
a la t t nemcsak a főváros népokta tásának fejlő-
désére ha to t t döntő módon, hanem az egyete-
mes m a g y a r közoktatásügynek is jelentős té-
nyezőjévé vált. 

A vi lágháborút megelőző években a tanító-
képző-intézetekben mindenhol csak a tanító-
jelöltek nevelésével foglalkoztak. A taní tók to-
vábbképzésének ügye elhanyagol t terület volt. 
A taní tó hosszú pá lya fu tá sa a la t t végig azok-
kal a szellemi fegyverekkel küzdött, amelyek-
kel 14—18 éves korában a képzőben felvértez-
ték, hacsak önművelés ú t j án nem gyarap í to t t a 
ismeretei t és tágí to t ta látókörét. Ez bizony fo-
gyatékossága volt közoktatásunknak. Szakem-
berek éppen ezért már régóta sürgették, hogy 
a taní tóság továbbképzését intézményesen szer-
vezzék. E téren sokáig nagyon kevés történt . 

Kétségtelenül Budapest Székesfővárosé az 
érdem, hogy amikor a taní tói továbbképzés 
mindenüt t még csak alkalomszerű volt, nem 
vá rva be a kormányintézkedést , s a j á t hatás-
körében felál l í tot ta a Pedagógiai Szemináriu-
mot. Ezzel a lépésével megelőzte a külföldet és 
sok tekintetben mintául is szolgált. A berlini 
Zentralinstitut für Erziehung und Unterrieht, 
amely nagyjából ugyanaz t a célt szolgálta, 
csak 1915-ben alakult . Bécs város hasonló ren-
deltetésű intézménye még később kerül t tető 
alá. 

A főváros t anügyi vezetősége már 1905-ben 
foglalkozott a taní tók tervszerű és állandó 
továbbképzésének gondolatával . Több évig 
t a r tó t á rgya lás és tervezgetés u tán a tanács 
1911. má jusában Weszely Ödön dr. főigazgatót 
bízta meg, hogy a tanfolyamok szervezésére 
dolgozzon ki javaslatot . E javaslatok a lap ján 
a Fővárosi Pedagógiai Szeminár ium már 1911 
novemberében megkezdte működését. Ünnepé-
lyes megnyi tására azonban csak 1912. február 
1-én kerül t a sor. A polgármester nagyszámú 
előkelő közönség előtt hosszabb beszéddel adta 
á t az intézményt rendeltetésének. 

Az intézet első vezetője Weszely Ödön dr. 
főigazgató lett. Az ő tervei a lap ján indult meg 
a munka. Lelkesedése, k i t a r tása és szervező 

ereje, kétségtelenül azonban az ú j intézmény 
i rán t i érdeklődés és kezdeti lendület is, olyan 
élénk pedagógiai életet teremtet t a Pedagógia i 
Szeminár ium fa la i között, amilyenre később 
alig volt példa. Ha Weszely Ödön, ez a sokak 
által nem eléggé méltányolt pedagógusunk, 
mással nem is gyarap í to t t a volna a m a g y a r 
nevelésügyet, e szerv a lapí tása és vezetése kö-
rü l annyi tanúje lé t adta széleskörű pedagógiai 
érzékének, hozzáértésének, hogy ezért valóba* 
minden elismerést megérdemel. 

Az ideiglenes szervezeti szabályzat szerint 
a Szeminárium feladata az volt, hogy a fő-
városi taní tóknak módot és a lka lmat nyú j t son 
a maguk továbbképzésére, ál talános és szak-
műveltségük gyarap í tására , a tudományos és 
pedagógiai munkáva l való beható foglalko-
zásra. E fe ladat megoldását az első esztendő-
ben a következő intézmények biztosí tot ták: 

1. tanfolyamok; 
2. laboratór iumok; 
3. a pedagógiai múzeum; 
4. a pedagógiai könyvtár . 
1. A tanfolyamok kezdetben négyfélék vol-

tak : 
a) Az állandó tanfolyam a főváros szolgála-

tába lépő kezdő taní tókat vezette be a fővárosi 
nevelés gyakorla tába, a főváros sa já tos viszo-
nyai t ismertet te meg velük, kiegészítette a 
képzőben szerzett tudást, érdeklődést ébresztett 
sa já tos fe ladata i i r án t és tudományos törek-
vésekre adott ösztönzést. A tanfolyamot az első 
évben 29 fé r f i és 28 nő hal lgató végezte. Ezek 
közül többen évi 1200 K ösztöndíjban részesül-
tek. A következő évtől kezdve 1931-ig mind-
egyik szemináriumi hal lgató kapot t ösztön-
dí ja t . Az állandó tanfo lyam munkarend jének 
összeállításakor az intézet vezetője elsősorban 
a gyakor la t szempontjai t t a r to t ta szem előtt. 
Az előadások zöme módszertani volt. A r r a is 
ügyelt , nehogy túl terhel je a hallgatóságot. 
Tudta , hogy az enciklopédikus képzés az igazi 
művelődés legnagyobb ellensége. 

b) Az első esztendőkben a már működő ta-
nítók számára rendezett tudományos és mód-
szertani előadások ál l tak a munkarend közép-
pont jában . Ezeket részben a Népművelő Társa-
sággal karöltve rendezték. Az előadások a böl-
cselet és nevelésügy, a m a g y a r nyelv és iroda-
lom, a világirodalom, a földrajz, az orvostudo-
mányok, a művészetek, a könyvtá rügy és mód-
szertan köréből valók voltak. Az első csonka 
esztendő munkarendjében összesen 49 tudomá-
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nyos és módszertani előadássorozat szerepelt 
és mindegyik 5, 10, 15 órából állt. Az érdek-
lődők nyomta tásban kapták kézhez az előadá-
sok fogla la tá t és ennek a lap ján jelentkeztek. 
Az előadók a tudományos és művészeti élet ve-
zetői, va lamint kiváló gyakor la t i szakemberek 
voltak. Többek között előadtak: Bárány Gerő, 
Komis Gyula, Imre Sándor, Alexander Bernát, 
Fináezy Ernő, Riedl Frigyes, Simonyi Zsig-
mond, Horváth Cyrill, Haraszti Gyula, Chol-
noki Jenő, Mágoesy-Dietz Sándor, Schaffer 
Károly, Gerlóczy Zsigmond, Lyka Károly, Ka-
csák Pongrác és még sokan mások. Az előadá-
sokat á l ta lában olyan sokan hal lgat ták, hogy 
a vezetőség egyes esetekben a kellemetlensé-
gek megelőzése céljából a jelentkezés sorrend-
jében résztvételi jegyeket adott ki. Az első esz-
tendő tudományos és módszertani előadásait 
összesen 1277 fővárosi pedagógus hal lgat ta . 

c) A technikai és művészeti tanfolyamok 
célja a taní tóság egy-egy csopor t jának vala-
melyik technikai vagy művészeti ágban való 
kiképzése volt, hogy az illető t á rgya t szak-
szerűen taní thassa. Az első évben zenetanfo-
lyam indult , a következő esztendőben még 
szlöjd-tanfolyam is megnyíl t . 

d) Az idegen nyelvi tanfolyamok közül két 
német, két f ranc ia és két angol csoport kez-
det t működni. Oly nagy volt azonban az ér-
deklődés, hogy nemsokára már 11 csoportban 
folyt a főváros taní tóinak idegen nyelvi okta-
tása. 

2. A tanfolyamok mellett több laboratórium-
ban is megindul t a munka. A Pedagógia i Sze-
minár ium alapí tásakor fizikai, lélektani és pe-
dagógiai labora tór ium működött . 

3. A pedagógiai múzeum a főváros életére 
vonatkozó olyan adalékokat gyűj tö t t , amelyek 
Budapes t iskoláinak nevelő m u n k á j á t jelle-
mezték vagy amelyek nyelvtör ténet i szempont-
ból voltak értékesek. Az intézmény vezetője az 
1913—14. iskolai esztendőről szóló beszámolójá-
ban jelzi, hogy a múzeum abban az évben 444 
tá rggya l gyarapodot t . A pedagógiai múzeum-
ból — sajnos — ma már semmi sincs. Ped ig 
nagyje lentőségű dokumentuma lehetne a sajá-
tos fővárosi nevelésügy fejlődésének és bizo-
nyá ra neveléstörténeti szempontból is értékes 
anyagot tar ta lmazhatot t , összegyűj tö t t tár-
gya inak sorsa ismeretlen. Valószínűleg az 
1914—15. iskolái évben ment tönkre, amikor az 
épület hadikórház volt. A maradék pedig a 
kommunizmus a la t t tűnhete t t el. 

4. A pedagógiai könyvtár a Fővárosi Könyv-
tá r nevelésügyi gyűj teményéből kerül t ki. Ré-
gebbi székhelye a Központi Városháza egyik 
üléstermében volt. Amikor a taní tói tovább-
képzést intézményesen szervezték, ezt a könyv-
t á r t is az épületben helyezték el. Ezzel a mai 
Pedagógia i Könyv tá r a l ap já t r ak ták le. Az első 
esztendőben a könyvál lomány kb. 14.000 kötet 
volt. 

Az 1912—13. iskolai évben nagyjelentőségű 
intézménnyel bővült a Pedagógiai Szeminá-
rium, amennyiben a VIII. , Már ia Terézia-téri 
községi fiú- és leány elemi népiskolát számára 

gyakorló- és kísérleti iskolául jelölték ki. Et től 
kezdve az állandó tanfo lyam hal lgatói i t t hos-
p i tá lha t tak és fo ly ta tha t ták taní tás i gyakorla-
tukat . gyakor la t i iskola életrekeltésével ho-
nosították meg az ú. n. bemutató taní tások 
rendszerét. Kezdetben minden szombaton 11— 
12-ig egy-egy gyakor la t i t an í tás kerül t be-
muta tá s ra a népiskola különböző tan tárgya i -
ból. E minta taní tások célja az volt, hogy a 
hal lgatóság lássa, miként kell a tan í tás anya-
gának egy részletét feldolgozni és miként lehet 
valamely ú j elvet a gyakor la tba ül tetni . 
E minta taní tásokon kívül a délutáni órákban 
még próbataní tásokat is ta r to t tak . Ezeken vala-
mely egyéni vagy ú j e l járásmódot lehetett be-
muta tn i . /Mind a minta taní tásokat , mind a 
próbataní tásokat megbeszélés és vi ta követte. 

Ugyancsak ebben az évben vezették be a 
hét meghatározot t dé lu tán ján a pedagógiai ér-
tekezleteket. Ezeken időszerű nevelésügyi kér-
déseket v i ta to t t meg a főváros ta'nítósága. 
Megbeszélés t á rgyá t képezte többek között az 
utca nevelő hatása, és miként valósíthatók meg 
a munkaiskola elvei az akkori t an te rv kereté-
ben. 

Szerencsés intézkedésnek bizonyult annak 
az elgondolásnak megvalósítása, hogy a fő-
város t anügyi vezetősége egy-egy előadássoro-
zat t a r t á sá ra neves külföldi pedagógusokat 
hívot t meg. I lyen módon szerepelt vendégelő-
adóként Seinig Oszkár, a cbar lo t tenburgi is-
kola igazgatója , Will iam Stern, a breslaui 
egyetem t aná ra ; Kerschensteiner György, 
München város t anügyi tanácsnoka. 

A Pedagógiai Szeminár ium életében ta lán 
az 1913—14. iskolai esztendő volt a legterméke-
nyebb. amikor már a kezdet nehézségei után, 
az első két év tapaszta la ta inak felhasználásá-
val, az utolsó békeév mély pedagógiai munkás-
sága a lakul t ki. A munkaiskoláról szóló, vala-
mint az 1913-ban kiadot t fővárosi t an te rv és 
utasí tás magyarázatát célzó előadássorozat sok-
ban hozzájárul t ehhez. A külföldi iskoláknak 
helyszínén való megismerésére egy 12 nap ig 
ta r tó külföldi (Bécs, Salzburg, München) ta-
nu lmányu ta t is rendezett a Pedagógia i Szemi-
nár ium, amelyen 30 fővárosi pedagógus vett 
részt. 

A Pedagógia i Szeminár ium megnyi tása és 
a v i lágháború kitöréséig eltelt két és fél évi 
működése i rán t nemcsak szakkörökben volt 
nagy az érdeklődés, hanem a művel t nagy-
közönség is mindenkor élénk f igyelemmel kí-
sérte az i t t folyó munkát . Az Űj Élet c. folyó-
i ra t pl. éveken át ál landó rova tban foglalko-
zott a tanítói továbbképzésnek ezzel a szervé-
vel. Több nevelésügyi folyóirat ál landóan meg-
emlékezett hasáb ja in az intézményről. Nagy-
nevű német és f ranc ia szaklapok ter jedelmes 
ismertetésekben mél ta t ták működését és ha-
tását . 

Az első három esztendő nagy lendületét 
természetesen megakasztot ta a világháború ki-
törése. Az 1914—15. iskolai évben jóformán min-
den munka szünetelt, mert az épület ka tonai 
kórház cél jai t szolgálta. S bár az 1915—16. év-
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tői ismét visszanyerte eredeti rendeltetését, a 
régi mozgalmasságról egyelőre szó sem lehe-
tett. A fővárosi férfi tanítóság, valamint az 
előadói ka r zöine, katonai szolgálatot teljesí-
tett . Az i t thonmarado t takra a szokottnál több 
munka vár t . A háborús években a tanítóság-
nak se ideje, se kedve nem volt ahhoz, hogy a 
továbbképző előadásokat látogassa. E szűkre-
szabott keretek között állott be az utolsó há-
borús esztendőben változás az intézet vezeté-
sében is, amikor Weszely Ödönt 1918-ban kine-
vezték az ú jonnan szervezett pozsonyi egyetem 
bölcsészeti ka rának neveléstudományi tanszé-
kére. 

Utóda Ozorai F r igyes dr. lett. Nehéz időben 
vet te á t a vezetést. A vi lágháború utolsó éve, 
a forradalom, m a j d a kommunizmus szomorú 
időszak volt a Pedagógia i Szeminár ium életé-
bon is. A kommunizmus vezetői hamar felis-
merték azt az i rányí tó szerepet, ami t ez az in-
tézmény a főváros oktatásügyében betöltött, s 
ezt a ha tás t kezdettől fogva igyekeztek a ma-
guk szolgálatába áll í tani. Innen indí tot ták el 
a fővárosi iskolák és taní tótestületek bolse-
vizálására i rányuló munkásságukat . A főigaz-
gatót és a részintézmények vezetőit felfüggesz-
tették s helyüket bizalmiférf iak foglal ták el. 
Félrevezetet t eszköz-emberek és gerinctelen 
kon junktúra lovagok — sajnos — a fővárosi ta-
ní tóság körében is akadtak. B á r ez a rövid 
ideig ta r tó rémuralom a kijelölt ú t ról nem 
tudta eltérí teni az intézmény régi munkásai t , 
anny i t mégis elért, hogy jóidőre megakasz-
tot ta a nyugodt munkát , mert a bizalmatlan-
ság és gyanakvás csírái t h inte t te el a fővárosi 
taní tóság között. A r r a is elegendő volt ez a 
néhány hónap, hogy sok kezdeményezés emléke 
és az alapítás, va lamint az első esztendők mű-
ködésének, gazdag i r a t t á r a teljesen el tűnjék. 

A nemzeti ébredezés esztendeiben lassan a 
Pedagógia i Szeminár ium is magához tért . 
A vi lágháború u tán i évek jellemző pedagógiai 
reformláza a főváros taní tóságának f igyelmét 
is ú j r a az intézmény munkássága felé terelte. 
Az 1932—24-ig t e r j edő években egy-egy jónevű 
előadó meghal lga tásáér t — akárcsak régen — 
valóságos közelharcok folytak. Az ^925-ös nép-
iskolai t an te rv megjelenése előtti néhány évet 
nagy didakt ikai és módszeres érdeklődés jelle-
mezte, az u tána következő évek pedig megint 
a továbbképzés gyakor la t i oldala szempontjá-
ból voltak igen mozgalmasak. 

Nagyjelentőségű lépés volt, amikor 1931-ben 
megindul t a Pedagógiai Szeminárium c. havi 
folyóirat . Így az intézet munkássága még na-
gyobb nyi lvánosságot kapott , mer t a lap mun-
ka tá r sa i elsősorban a Szeminárium előadó ta-
nárai és a gyakorlóiskola tanítói közül kerül-
tek ki. Ozorai Frigyesnek 1934 ben történt nyug-
d í jaz ta tásakor nemcsak az intézet vezetését 
vette át Haltenberger Mihály dr., hanem a lap 
szerkesztését is. Vezetése mellett az intézmény 
ma is a régi hagyományoknak megfelelően tölti 
be rendeltetését. 

Harminc év a la t t természetesen a Pedagó-
giai Szeminár ium részintézményei közül né-
hány á ta lakul t és ú jak is keletkeztek. 

Alapí táskor külön lélektani ós külön peda-
gógiai laboratór ium működött . Ezeket később 
egyesítették. Üjabban a lélektani laboratór ium 
áta lakul t pályaválasztási tanácsadó és képes-
ségvizsgáló-intézetté, s önálló munkakörre l ki-
vál t belőle a neveléslélektani intézet. 

A főváros áldozatkészsége 1924-ben terem-
tet te meg a biológiai laboratóriumot. Ez külön 
növénytani és külön á l la t tani osztályból áll. 
I t t a taní tóság természetszeretetét erősítik és 
világszemléletét egészítik ki a növény- és állat-
vi lág ismertetésével. 

Ü j intézmény a budapesti lakóhelyismereti 
gyűjtemény. Ennek a lap já t Haltenberger Mi-
hály vetet te meg 1935-ben. Állandó kiál l í tás 
m u t a t j a be i t t a főváros természeti adot t ságai t 
és megismertet népével s a gazdasági élet meg-
nyi lvánulásaival . 

A technikai tanfolyamok keretében meg-
indult szlöjd-tanfolyamok 1919-ben ú. n. munka-
oktatói tanfolyamokká bővültek. Az intézet 
a lagsorában mintaszerűen felszerelt agyag-
mintázó-, fa-, papír- és fémmunkaterem áll a 
hal lgatóság rendelkezésére. A 3 éves munka-
oktatói t anfo lyam elvégzése polgári iskolában 
való kézimunka tan í tásá ra jogosít. 

A Pedagógia i Szeminár ium részintézményei 
közül a taní tóság gyakor la t i i r ányú tovább-
képzése szempontjából kétségtelenül a gya-
korló népiskola vál t idők folyamán a legjelen-
tősebbé. Az állandó és továbbképző tanfolya-
mok hallgatósága, de a főváros egész tanító-
sága is, i t t szemléli az i rányí tó gyakor la t i 
munkát . A gyakorló népiskola jelentőségében 
mindannyiszor megsokszorozódik, valahányszor 
ú j t an te rve t vagy utas í tás t kap a népiskola. 
A gyakorló első igazgatója fíákos I s tván volt, 
akitől 1929-ben a 20 osztállyal és napközivel 
bővült iskola igazgatásá t Háros Antal , ma jd 
1935-ben Stolmár László dr. vette át. A gya-
korló élén jelenleg Lenkei I s tván áll. 

A VII I . Már ia Terézia-téri kisdedóvó 1919-
ben lett a Pedagógia i Szeminár ium gyakorló 
óvodája, ahol a főváros szolgálatában álló óvó-
nők ötévenkint kötelező továbbképző tanfolya-
mát szokták ta r tan i . 

A már működő tanítók ötévenkint kötelező 
továbbképző tanfolyamának munkarend je idő-
vel sokat változott. Jelenleg 10 héten keresztül 
kötelező módszertani előadásokból, szabadon 
választható tudományos előadásokból, va lamin t 
bemutató tanításokból, ezt követően pedig 
megbeszélésekből áll. Hetenkint kétszer dél-
u tán előadások folynak, szombaton délelőtt pe-
dig a nagy előadóteremben meg a gyakorló is-
kola osztályaiban gyakor la t i tanítások kerül-
nek bemuta tásra . 

A felsorolt intézményeken kívül még igen 
sokféle tanfo lyam szolgálja a taní tóság tovább-
képzését. A polgármester i VII . ügyosztály pl. 
két-háromévenkint rendez a szükségletnek meg-
felelően ú. n. igazgatói tanfolyamot s az azt. el-
végzettek közül választ ja ki az iskolavezetőket. 
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Már két a lkalommal rendezett az intézet kis-
létszámú osztályok vezetésére előkészítő tan-
folyamot, va lamin t iparostanonciskolai taná-
rok továbbképző tanfolyamát is. Zsinórírás-
tanfolyam, testnevelési tanfolyam, rajztanfo-
lyam, napköziotthon-vezetők tanfolyama,gyors-
és gépírási tanfolyam, szertárkezelési tanfo-
lyam, térképolvasási tanfolyam áll még időn-
kint az érdeklődők rendelkezésére. Az eddigi 
német-, angol- és f ranc ianyelv i tanfolyamhoz 
az utolsó években olasz nyelvtanfolyam is 
csatlakozott. Az 1941—42. iskolai évben nyíl t 
meg az egyéves testnevelési szaktanítói tan-
folyam. 

A Pedagógia i Szeminár ium munkásságának 
gerincét harminc éven át a főváros szolgála-
tába lépő kezdő tanítók egyéves ú. n. állandó 
tanfolyama képezte. A főváros tanácsa 1911-ben 
fővárosi tanítóképző felál l í tását is tervezte, 
mer t taní tóinak nemcsak továbbképzéséről, ha-
nem kiképzéséről is maga óhaj to t t gondos-
kodni. Ennek a régi k ívánságnak a lap ja az a 
meggondolás, hogyha Budapest életkörülmé-
nyei módosí t ják és sa já tos tennivalókkal bőví-
tik a fővárosi taní tó munká já t , akkor ezeknek 
a fe ladatoknak sikeres megoldása is sa já tos 
előkészületet és képzést kíván. Ez a szükséglet 
nap ja inkban , amikor az 1941. évi népiskolai 
t an te rv is különbséget tesz a fa lu és város mű-
velődési anyaga között, tehát a helyi jelleget 
az eddiginél jobban kidomborí t ja , még foko-
zottabban fennáll, min t 30 évvel ezelőtt. Mind-
addig, amíg a székesfőváros min t iskolafenn-
ta r tó hatóság nem gondoskodhat s a j á t tanítói-
nak képzéséről, ezt a h iányt évről-évre a kezdő 
tanítók állandó tanfo lyamának kell pótolnia. 

Az állandó tanfo lyamnak többek között az a 
rendeltetése, hogy a főváros szolgálatába lépni 
óha j tó f ia ta l tanítók a különféle tanítóképző-
ből magukkal hozott tudás t sa já tos fővárosi 
életszemléletté alakí tsák. Hogy ez mennyi re 
szükséges, azt szemléletesen mu ta t j a , hogy az 
1941—42. iskolai évre felvet t 42 fé r f i hal lgató 
13 tanítóképző-intézetben végzett s mivel nem 
egy esztendőben szerezték oklevelüket, 24 kü-
lönböző évfolyamot képvisel. H a meggondol-
juk, hogy minden egységes terv mellett is 
mindegyik tanítóképző más szellemet lehel, 
akkor látszik, hogy a sa já tos fővárosi nevelés 
kia lakí tása érdekében milyen hézagpótló szere-
pet tölt be az állandó átképző tanfolyam. )E tan-
folyam hal lgatói há rmas m u n k á t végeznek: 
elméleti előadásokat hal lgatnak, laboratór iumi 
és egyéb gyakorla tokon vesznek részt, a gya-
korló iskola osztályaiban hospitálnak és taní-
tanak. E tanfo lyam hal lgatóinak közvetlen irá-
nyí tó ja az első 4 évben Gockler La jos dr. volt, 
1916-tól pedig 26 éven keresztül Wilde Margi t . 

Az állandó tanfo lyamot a 30 év a la t t 388 fé r f i 
és 1180 nő, összesen 1568 pá lyá j a kezdetén álló 
taní tó végezte. Ha ehhez a számhoz hozzá-
vesszük azt a min tegy 150—200 tanítót , akik az 
1923—25-ig ter jedő két év a la t t m in t szaktaní-
tók végezték az állandó tanfolyamot , legalább 
1700-as létszámot kapunk. Ez azt jelenti, hogy 
a fővárosi népiskolákban működő kereken 2000 

taní tónak több min t 80%-a végezte el a Peda-
gógiai Szeminár ium egyéves állandó tanfolya-
mát. Az állandó tanfo lyam egymaga tehát oly 
nagy hatással volt a fővárosi taní tóságra , 
mint egyetlen más intézmény sem. 

A Főváros i Pedagógia i Szeminár ium ha-
tása azonban ennél jóval nagyobb. Az épület-
ben rendezett különféle tanfolyamon évenkint 
á t lag 1500—2000 hal lgató vesz részt. Ez a ha tás 
tú l te r jed a főváros oktatásügyén. í g y történt , 
hogy az 1929-ben rendszeresí tet t á l lami tovább-
képző összejöveteleket róla nevezték el peda-
gógiai szemináriumoknak. Az intézménynek 
ál landóan sok a lá togatója . A budapest i tanító-
képző-intézetek minden esztendőben többször 
is felkeresik és különös előszeretettel hallgat-
ják a gyakorló iskola bemutató taní tásai t . Na-
gyon sok vidéki tanítóképző budapest i tanuT-
mány i k i rándulásának legfőbb célja szintén aa 
intézmény megtekintése. A gyakorló gimná-
ziumok tanár je lö l t j e i is minden évben eljön-
nek; nem is szólva ar ró l a sok magános vidéki 
és külföldi látogatóról, aki t szintén az intéz-
mény jó hírneve hoz az épületbe. 

Az eddigiekből látszik, hogy a Fővárosi Pe-
dagógiai Szeminár ium nemcsak a múl tban töl-
tötte be a főváros áldozatkészségéből a tanító-
ság továbbképzésének szerepét, hanem ma is 
h ivatot t őrhelye ennek az eszmének. Nem dol- ] 
gozik propagandával . Csendben, de tudatosan, I 
fe j t i ki hatását , aminek eredménye: Budapes t^ 
magas színvonalon álló népoktatása . 

Alapí tásakor a Pedagógia i Szeminár ium 
mindegyik fővárosi iskolafok és i skolafa j to-
vábbképző szerve volt. Ma már jó formán ki-
zárólag a népiskolai tanítóságé. Amennyi re 
sa jná la tos ez a tény az egyöntetű fővárosi ne-
velői gondolkodás kialakí tása szempontjából, 
másrészt előnyös, mer t így szűkebb körben ha-
tározottabb feladatok előtt áll és jobban ki 
t ud j a elégíteni a várakozók szükségleteit. 

A mul t t anulsága inak bi r tokában és a jelen 
tapaszta la ta inak állandó leszűrésével a Fővá-
rosi Pedagógia i Szeminár ium jövő fejlődésé-
nek abban az i rányban kell haladnia, hogy ez-
u tán még inkább, min t eddig, a sa já tos fő-
városi viszonyokat kell szem előtt t a r t an ia . 
Egyrészt Budapes t életkörülményeinek, első-
sorban a fővárosi gyermek, a fővárosi taní tó 
és a fővárosi népiskola, minél teljesebb meg-
ismerése, mint tények, ki indulópontot kell hogy 
jelentsenek működésében. Másrészt a kialakuló-
ban levő ú j m a g y a r életszemlélet figyelése, 
ebben a fővárosi művelődéspolitika, közelebb-
ről a fővárosi népiskola szerepének és rendel-
tetésének tisztázása, va lamint az ideális ne-
velő képének megrajzolása, min t célképzetek 
eszményként kell hogy á l l janak a fővárosi ta-
nítói továbbképzés előtt. E tények ada ta inak 
gyűj tésén és az eszményképül szolgáló vizsgá-
lódások eredményén kell a Pedagógia i Szemi-
nár ium jövendő szervezetének és munkarend-
jének felépülnie. 
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A F É L É I K C í Y E I t J I K K 

í r t a : D R . T Ó T H B. Z O L T Á N , ál l . t a n í t ó k é p z ő í i n t é z e t i t a n á r 

GYAKORI félelmi ha tásokra ala-
kul ki az a viselkedésforma, ame-
lyet a karakterológia félénkség-
nek nevezett el. Tulajdonképeni 

alapja az „ősféielem", amely többé-kevésbbé fel-
ismerhetetlenül minden ember lelke mélyén ott 
lappang. A maga eredeti leplezetlenségében csak 
ritkán (nagy veszedelem alkalmával) tudatosul, 
mert ez egyúttal az egyéni gyengeség, csekély-
értékűség és az e világon helytállani nemtudás 
gondolatát is az előtérbe állítaná- E gondolat 
pedig a maga elégtelenségére ráeszmélt egyén-
ben gyötrő és szinte elviselhetetlenül kellemet-
len érzést váltana ki. Ar ra törekszik tehát, 
hogy elkerülje ezt az önmagával való találko-
zást, megőrizhesse egyéni értékességébe vetet t 
hitét és optimizmusát, továbbá, hogy a való vi-
lág helyébe odaállítsa azt a látszatvilágot, 
amelynek kialakításában ő já tszhat ja a döntő 
és vezető szerepet. Miután így ösztönszerűen 
igyekszik elleplezni és elrejteni valódi ,én"-jét 
a környezet ítélő és kutató tevékenysége elől s 
a látszatvilágot a valódi helyére állítani, nem 
csodálkozhatunk azon, ha éppen a közösségi 
élettel kapcsolatosan mutatkoznak elsősorban 
azok a jelenségek, amelyek végül is ú t j á t vág-
ják az egyén és a közösség közötti kapcsolatok 
megerősödésének. Az egyén korábbi tapaszta-
latai sikertelenségekhez és környezete gáncsos-
kodásaihoz fűződnek. Éppen ezért jelen visel-
kedése elzárkózó a társas kapcsolatok lazítását, 
illetve teljes megszakítását célozza, mert ezzel 
véli további kudarcok ú t já t vágni. Ugyanakkor 
azonban a közösség részéről kiinduló kellemet-
len és kínos bírálgatásoktól is megmenekülhet. 

A felénk jellem kialakulása nem máról hol-
napra bekövetkező fejlődési jelenség, hanem egy 
sikertelenségekkel és megszégyenítésekkel, fé-
lelmi hatásokkal és büntetésekkel telispékell 
mult végső fejleménye. Állandó érzületi saját-
ság, amely érezfeti hatását a gyermek vala-
mennyi cselekvése közben. A közösségtől való 
visszahúzódás első következménye, hogy sa j á t 
„én"-je gondos megfigyelőjévé válik. Környe-
zete, miután látszólag nem érdekli, másodren-
dűvé alacsonyodik előtte. Pedig a valóság egé-
szen mást muta t : félénk, kínos gonddal t a r t j a 
számon a környezet rávonatkozó megjegyzéseit 
s megelégedés tölti el, ha törekvései a közös-
ségben is visszhangra találnak. 

A félénk gyermek lelkén valami melankóliás 
hangulat eluralkodása figyelhető meg• Ez a 
hangulat hasonló színnel vonja be egész lelki-
világát. Mivel borongós lelki állapota tartósan 
önmagával való foglalkozásra kényszeríti, szó-
rakozott és feledékeny lesz. Magábamélyedése 
és sa já t gondolataival való foglalkozás ugyan-
akkor az értelmi élet gazdagabb és mélyebb ki-
bontakozását segítik elő. Gyenge emlékezete és 
feledékenysége gyakran találékonyságra és ön-

álló szellemi tevékenységre serkentik. Ezen tu-
lajdonságuknál fogva a félénk gyermekek nem 
egyszer fejlettebb értelmi képességükkel és ere-
detiségükkel kimagaslanak társaik közül. 

Ez a t ípus mindent érzelmein keresztül át-
szűrve él át. Jean Lacroix kitűnő tanulmányá-
ban úgy jellemzi a félénkjelleműeket, hogy 
náluk a való élet helyébe a pszichológiai élet 
lép.1 

A félénk jellem részletezőbb tárgyalásába 
bocsátk zva, az érzékenység, értelmesség és 
cselekvőképesség (aktivitás) szempontjaiból még 
az alábbi kiegészítő megjegyzéseket tehetjük.2 

a) A félénk gyermek érzékenysége nagyfokú. 
Belső nyugtalanság kínozza, mert szeretne meg-
nyilatkozni. Sikerek után óhajtozik, amelyek 
ismét visszaadhatnák azt a rég elvesztett hitét, 
hogy ő is teljesértékű tagja a nagy emberi tár-
sadalomnak. A szabad megnyilatkozásokat azon-
ban a már megerősödött és tevékenyen működő 
gátlások nem engedik meg. Telve van benseje 
a közösség utáni vágygyal, mégis zárkózott, 
tiltakozó és gyanakvó természete elutasít min-
den közeledési kísérletet. A félénk gyermeknek 
nincsenek barátai és játszótársai, mert már ré-
gen volt az, amikor gondtalanul tudott játszani. 
A túlságosan szigorú és szeretetnélküli nevelés 
mindettől megfosztották- Ha olykor idegen em-
berekkel kerül kapcsolatba, könnyen zavarba 
jön és elpirul- Beszédhibákat ejt. vagy egyálta-
lán nem jut eszébe semmi. Elfogódott. Nem tud 
természetes lenni, mert mindig attól fél, hngy 
környezete előtt e lárul ja zavarát, belső gyenge-
ségét, fogyatékosságát, esetleg tudatlanságát-
Minél jobban elhanyagolja a közösségi kapcso-
latok ápolását, annál ügyetlenebb és elfogódot-
tabb lesz az emberekkel való érintkezésben. így 
fokozatosan teljesen elszigetelődik, magára ma-
rad. 

b) Értelmessége is érzelmeivel áll sznros kap-
csolatban. Szellemi képességei olyan környezet-
ben bontakozhatnak ki szépen, amely a félénk 
gyermeket megértőleg kezeli és így kedvező 
légkört biztosít a fejlődése számára. A gyermek 
félénk viselkedését meg nem értő, rosszindulatú 
vagy szeretetnélküli környezetben nyomban je-
lentkezik a bátortalanság s megnyilatkozások-
tól tartózkodni fog. Sikertelenségeiért környe-
zetére há r í t j a a felelősséget, amely értetlenül 
ment el mellette, vagy pedig félreismerte a 
gyermek törekvéseinek az eredeti okát és indí-
tékait. 

A félénk számára alig marad más választás, 
mint a félrehúzódás, az egyedüllétbe való mene-
külés. Egyetlen meghitt b a r á t j a a könyv lesz, 
amelyben sohasem csalatkozhat. 

1 Jean Lacroix: Timidité e t adolescence. Par i s , 1936. 
2 U. o. 
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Szellemi teljesítményei is túlságos érzékeny-
ségének a függvénye. Az eredetiség, a gondolko-
dás mélysége és ötletessége nem idegenek előtte. 
Félénksége azonban bénítólag lép fel olyan 
helyzetekben is, amikor egyéni értékességének 
a bebizonyítása forog kockán. Felelés, beszélge-
tés közben zavarba kerül, idegessé, kapkodóvá 
válik. A szavakat nem a megfelelő helyükön 
használja, összecseréli vagy elvéti őket- Éppen 
a legkényesebb és legfontosabb szavakat té-
veszti el vagy ellenkező értelemben használja 
őket s így nevetségessé válik. Elég ilyenkor, 
hogy egy mosolyt fedezzen fel a hallgatói aj-
kán, zavara még jobban fokozódni fog s végül 
teljesen belezavarodik mondanivalójába. Súlyo-
sabb esetekben a gyermek dadogó, kapkodó 
viselkedéséhez még verejtékezés, feltűnő elvörö-
södés (vagy sápadtság) is társulhat, amelyek 
együttes fellépése még jobban növeli a helyzet 
kellemetlen és elviselhetetlen voltát. 

c) A félénk gyermek tevékenységét, cselek-
véseit (aktivitás) érzelmei és a környezet visel-
kedése szabják meg. Akarata bár lendülettel tör 
kitűzött célja felé, mégis ri tkán jut el a célhoz. 
Csekély akadályok elégségesek ahhoz, hogy 
megtorpanjon és visszaforduljon. Szinte napon-
ként születnek újabb és ú jabb elhatározásai, 
amelyek megvalósítására azonban akarata gyen-
gének bizonyul. A belső impulzív erők és a 
célra irányított összpontosított akaratgyengék 
s néhány erőteljes szárnycsapás után bágyad-
tan tér meg ismét pihenőre- Célkitűzéseiből 
— mivel akaratát is érzelmei kormányozzák — 
könnyen kiábrándul s állásfoglalásait az érté-
kesnek tartott dolgokkal szemben hamar változ-
tat ja. Cselekvései és tulajdonképeni belső állás-
foglalásai között törés van: belsőleg nem azo-
nosítja magát cselekedeteivel és nem szereti, ha 
azok alapján mondanak róla ítéletet. Azt kí-
vánja, hogy igazi lényege szerint — tulajdon-
képen ami ő maga — alakítsanak róla társai 
véleményt- (J- Lacroix.) 

A félénk gyermek kutató, kereső, nyugtalan 
szelleme fölemészti a gyakran értékes lelkierő-
ket. Éppen e miatt képtelen lesz szellemi képes-
ségeit huzamos időn át értékes célok megvaló-
sítása szolgálatába állítani. 

A félénk jellem, amint fentebb vázoltuk, vég-
eredményében több egymással ellentétes lelki 
tulajdonság eredője és összetevője. Azért olyan 
nehezen elviselhető lelki állapot, mer t hordozója 
folytonos harcot vív nemcsak önmagával, de 
egyidejűleg környezetével is- Soha nem szűnő, 
hanem folytonosan csak erősödő lelki gátlások 
láncolata, amely valódi életkeresztként akkor 
jelentkezik, amikor az egyén az önállóvá válás 
fejlődési fokára elérkezik. 

Pedagógiai megjegyzések a félénkség leküz-
désére. A nevelőre hárul az a nem éppen könnyű 
feladat, hogy máx a gyermekkorban különös 
gondozásába vegye a fejlődés ilyen mellékvágá-
nyára tévedt gyermeket. Kényszer alkalmazá-
sától, vagy ú. n. „bátorság-tréningek"-tö\ semmi 
eredményt sem várhatunk. Ezek alkalmazása-
kor esetleg jelentkező átmeneti sikerek ne té-

vesszék meg a nevelőt, mert ezekért a gyermek 
később nagy ára t fizethet (súlyos neurózisok!). 
A gyermek hibájának kigúnyolása, lekicsiny-
lése vagy egyszerűen észre nem vétele szintén 
csak a r r a lenne jó, hogy mé? jobban elmérge-
sítsük és fokozzuk a gyermek önmagával és a 
társadalommal szemben elfoglalt hamis és cél-
szerűtlen magatartását . Hiszen a félénkség ki-
fejlődésének egyik oka éppen a gyermek tény-
kedéseinek a lekicsinyléséből származhatott-

Két eljárás mutatkozik a gyakorlat szerint 
igen eredményesnek arra , hogy a gyermek 
helytelen viselkedését feladja és teljesértákű-
ségébe vetett hitét (önbizalmát) ismét vissza-
szerezze: 

1. A gyermek értelmi úton történő meggyő-
zése arról, hogy álláspontja helytelen, célhoz 
nem vezető. Semmi oka sincs tehát arra, hogy 
környezetét gyanakvással és idegenkedéssel 
szemlélje, mert az éppen az ő hasznát, j avá t 
akar ja szolgálni. 

2. Önismeretre való nevelés: a s a j á t értékes-
ségének és hibáinak a föltárása. A nevelővel 
való együttkiizdés a hibával szemben. A siker 
egyes állomásaira a gyermek figyelmét felhív-
juk. A nevelés célja itt sem a gyámkodás, ha-
nem az önállósulás biztosítása. Bizonyos idő 
elteltével a gyermeknek már önállóan kell bé-
nító hibájával szembeszállani, mert e hiba is-
merete lényegesen megkönnyíti az ellene folyta-
tott küzdelem sikerét. 

E két el járás ismét meghozhatja a gyermek 
kibékülését önmagával és környezetével és 
helyreállhat a megbomlott lelki egyensúly. A 
nevelő részéről kiinduló megértés, a gyermek 
iránt érzett bizalom, szeretet, a kicsinycskedé-
sek kerülése, jó indula tú segítő szándék, a gyer-
meknek sikerekben való részeltetése és a túlzott 
követelményektől való tartózkodás pedig vissza-
ad ják a gyermek megfogyatkozott „életbátor-
ságát", csökkent önbizalma növekedni fog, mert 
ezektől éppen a kíméletlen, rideg és vele szem-
ben túlzott követelményekkel fellépő nevelés 
fosztotta meg. 

Nem adatott meg nekünk tudnunk, hova 
megy az emberiség. A legnagyobb bölcseség 
abban rejlik, hogy tudd, hova kell neked men-
ned. Te azonban tudod: Istenhez, a legnagyobb 
tökéletességhez kell menned. (Tolsztoj.) 

Ahol az igazság keresése kezdődik, ott min-
dig élet is kezdődik; mihelyt azonban az igaz-
ság keresése megszűnik, ott megszűnik az 
élet is. (John Ruskin.) 

Bármilyen nagyszerű is az a kabát, amit a 
király ajándékoz, jobb annál az ember saját 
durva zekéje; akármilyen ízletesek is a gaz-
dagok ételei, jobb a magunk asztalán egy falat 
kenyér. (Saadi.) 
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cseh megszállás idején, az 1930. 
évben a lakul t meg Léván a volt 
Felvidéki Általános Tanítóegye-
sület keretében a felvidéki ma-

g y a r tamtók énekkara. Heckmann István lé-
vai igazgató-tanító, karnagy, kiváló szervező 
m u n k á j á n a k eredményeképen a Felvidék tíz 
vármegyéjéből 25 dalos taní tó jelentkezett az 
énekkarba, akik szólamaikat otthon gyakorol-
ták, s néhánynapos összpróba u tán önálló 
hangversenyeken áll tak ki a felvidéki m a g y a r 
közönség elé. 

Az első hangversenykörútra 1930. augusztus 
havában indultak el Léváról, s fölkeresték 
Ipolyság, Érsekú jvá r és Komárom városát . A 
későbbi években Csallóköz és Mátyusföldje né-
pesebb községeiben hangversenyeztek, majd 
Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Ung-
vár , Beregszász és a többi magyar város kö-
zönsége előtt hirdették a szépséges magyar da-
lokban a fe l támadás reménységét, s mindenüt t 
büszkén és bá t ran zengték jel igéjüket: „Nem 
hal meg a magyar dal, míg magyar tanító 
van!" Azután sorra látogatták a magyar fal-
vaka t és a népi tömegek lelkében megcsillog-
ta t t ák az ősi népdalkincsek legszebb gyöngy-
szemeit. Valóságos kultúrmissziót tel jesí tet tek: 
fölrázták az alvókat, ébresztgették a szunnya-
dókat, az énekkul túra fejlesztésével h i te t tet-
tek a magya r é lniakarás mellett. 

A cseh hatóságok 1934-ben betil tották a ta-
nítói énekkar működését, mert az énekkar sze-
replése mindenüt t lelkes magyar ünnepet je-
lentett . De a dalos tanítók ú j keretek között 
ismét tömörültek, s önálló dalos egyesület ke-
belében folytat ták nemzetmentő munká juka t . 
Pozsonytól Huszt ig 38 dal-hangverseny jelzi a 
megszállás a la t t i működésüket. Fáradtságot 
nem ismerve hordozták a magya r dal zászla-
ját, S| föllépésükkel mindenüt t megbecsülést 
szereztek a magyar tanítói névnek. 

A felszabadulás u táni további diadalmas 
terület i hódítások miatt késett a tanítói ének-
kar bemutatkozása, s a r r a csak ezév j a n u á r ha-
vában kerül t sor. Az évek során 40 működő 
t ag ra fölszaporodott tanítói dal-együttes most 
,.Magyar Tanítók Országos Énekkara" néven 
jelentkezett és kér t befogadtatást az ország 
szívébe. A Felvidék különböző részeiből jövő 
dalosok j anuár 12-én találkoztak Budapesten, 
s 5 napi gyakorlás után, j anuár 17-én léptek 
föl a Magyar Művelődés Házában, önálló 
hangverseny keretében. A hangverseny előké-
szítését, rendezését Padányí Frank Antal tan-
ügy i főtanácsos, tanítóképzőintézeti igazgató 
vállalta, mellette Tanai Antal tkp.-intézeti ta-
n á r buzgólkodott, akiknek lelkes, önzetlen fá-
radozása meg is hozta eredményét, a hatalmas 
színházterem megtelt Budapest dalkedvelő kö-

zönségével, s a fővárosi és környéki tanítóság 
is szép számban volt képviselve. 

Az énekkar Heckmann Is tván lévai fel-
ügyelő-igazgató, karnagy vezetésével először 
a Hiszekegyet énekelte el, majd pedig dr.Kósa 
Kálmán miniszteri osztályfőnök a következő 
beszédben üdvözölte az énekkar t : 

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Magyar Művelődés Háza ma vérbeli iiia-
gyar ünnep színhelye. Máskor is szárnyal itt a 
magyar dal, de ma különös áhítattal száll az 
ég felé, mert olyanok ajkán csendül fel, akik 
20 esztendő sok-sok bánatát, keservét öntötték 
sírva vigadó dalos kedvükbe, akik szomorú rab-
ságukban végig a Felvidéken a magyar dal 
erejével vigasztalták a rab magyarok ezreit, 
öntöttek csüggedt lelkükbe reményt, s akik ma 
itt állnak közöttünk, hogy imádságos dallal ad-
janak hálát a Mindenhatónak visszanyert sza-
badságukért s köszöntsék fővárosi testvéreiket. 

Meghatott lélekkel üdvözöljük mi is őket, a 
magyar tanítók dalos apostolait. Ügy köszönt-
jük őket, mint testvér a méltatlan száműzetés-
ből visszatért szeretett testvéreket, akik a leg-
nagyobb megpróbáltatások idején is méltóknak 
bizonyultak nagy családjuk, nemzetük ősi ha-
gyományaihoz. Köszöntjük őket s köszönjük 
nekik mindazt, amit magyarságunkért tettek. 
Hálás szeretettel öleljük őket s rajtuk keresz-
tül valamennyi otthonmaradt tanítótársaikat 
keblünkre, akiknek minden veszéllyel, durva 
elnyomással dacoló akarata csodát tudott mű-
velni. Csodát tudtak ők művelni, mert meg-
tartva magyarnak szűkebb hazájukat, fájó 
szívük magukat és elnyomott testvéreiket vi-
gasztaló, dalban testet öltő érzéseivel kövezték 
kí az utat. Hősök voltak valamennyien, mert 
abban a tudatban hintették az éltető gondola-
tot, erősítették magyarságunk szeretetét, hogy 
minden pillanatban lecsaphat rájuk a hatálom 
sújtó keze, apostolok voltak, mert tudtak a 
szürke hétköznapok robotos munkájában is ma-
gyarok maradni. 

Kedves Tanítótestvéreink! Azt mondja jel-
igétek többek között: „Nem hal meg a magyar 
dal, míg magyar tanító van." Bizony igaz, de 
az is igaz, a magyar dallal együtt a magyar 
szellem, a magyar érzés sem hal meg addig, 
míg magyar tanító van. Ígérjük Nektek, hogy 
Veletek s mindazokkal együtt, akik ma még 
rabságban élesztgetik a szent tüzet, de akiknek 
visszatérését szintén várjuk, reméljük, szent 
egységbe forrva fogjuk felépíteni az új, boldog 
és hatalmas Magyarországot. Azt az országot, 
amelyben nincs különbség testvér és testvér kö-
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Dr. Kósa Kálmán miniszteri osztály-
főnök, a felvidéki tanítók budapesti 
hangversenyén megnyitó beszédet mond. 

zött, nem zúz mégegyszer darabokra a széthú-
zás átka, azt az országot, amelyben a pillanat-
nyi felbuzdulás hősi lendülete a hétköznapok 
apostoli munkájává magasztosul, minden erő, 
minden akarat egyesül az országépítés lázas 
munkájában. 

Hálából ezt ígérjük Nektek s ehhez a mun-
kához kérjük a szenvedések tüzében megtisz-
tult lelketek magyar elszántságát. 

Befejezésül a költő szavaival fordulok Hoz-
zátok: 

„Dalotokra könnyebben derül a fény, 
Hamarabb kihajt a holt berek; 
A jelennek búját édesítvén, 
Fiaim, csak énekeljetek!" 

Válaszul az énekkar a s a j á t je l igéjét éne-
kelte el, melynek szövege a következő: 

Szálljon a dal, a magyar dal 
A csillagos égig, 
Hallja meg azt, aki boldog, 
Vagy a szíve vérzik. 
Isten előtt, ember előtt 
Hirdesse fennszóval: 
Nem hal meg a magyar dal, míg 
Magyar tanító van! 

(Nemesik Béla.) 

Ezután Halmos László: A 97. zsoltárból 
című dalát énekelték el, majd Liszt F.: A lel-
kesedés dala és Kodály: Huszt c. műve követ-
kezett. A közönség nagy ovációval fogadta a 
tanító-dalosok énekét, akik pompás hanganyag-
gal rendelkeztek, s fegyelmezett előadásban, a 
hangerőbeli árnyalatok kidomborításával jut-
ta t ták kifejezésre a karművek szépségeit. A 
műsor további részében Boros Béla alsószeli 
ig.-tanító, a Magyar Tanító szerkesztője „Dol-
gozzál és dalolj!" című költeményét adta elő, 
ma jd Németh István László: Honvéd sír ja című 
nagyhatású szerzeményét énekelte az énekkar 

finom kidolgozásban. A műsor első részét Ko-
dály: Bordul-SL zár ta be, amelynek előadásával 
az énekkar pompás fölkészültségét csil logtatta 
meg. 

Szünetben a közönség őszinte szerencsekí-
vánata ival halmozta el az énekkar kiváló kai -
n agyát . A műsor második része két felvidéki 
népdal és toborzó eléneklésével kezdődött, me-
lyeket az énekkar unisono adott elő. Ezután 
Országh Tivadar: Katonadal és Halmos 
László: Huszárnóta c. dalfeldolgozásai követ-
keztek, ma jd pedig Veress Sándor: Tiszán in-
nen, Tiszán túl... és Kadosa Pál: Borozó nóta 
c. népdalfeldolgozásai a ra t t ak nagy sikert . 
, Idegen járom alatt" címen Boros Béla t a r to t t 
előadást az énekkar történetéből. I smer te t te az 
énekkkar múl t j á t és azokat a nehézségeket, 
amelyeket a magyar dal lelkes apostolainak 
le kellett küzdeniök az idegen elnyomással 
szemben. Rámuta to t t a tanítói összefogás nagy 
jelentőségére, s azokra a szép eredményekre, 
amelyeket a magyar dal f á radha ta t l an ván-
dorai elértek a tanítói ku l tú rmunka elisme-
rése és a tanítói hivatás értékelése terén. Vé-
gül kifejezésre j u t t a t t a a tanítói énekkar szi-
lárd elhatározását, hogy a megkezdett u t a t 
folytatni ó h a j t j a a megnagyobbodott hazában; 
dallal k íván ja szolgálni a m a g y a r nemzetne-
velés szent ügyét, s általa a tanítói sors 
jobbrafordulását . 

Az énekkar ezután Bartók Béla: Négy régi 
magyar népdal c. művét adta elő, bizonyságot 
téve arról, hogy törekvéseiben a legújabb ma-
gyar énekkarirodalom színvonalán áll. Lauri-
sin Miklós: Szőke kislány és Ihajja c. dalait az 
énekkar lágyan, csiszoltán énekelte el, míg 
Bárdos Lajos: Széles a Duna c. népdalfeldol-
gozása a hang-vir tus ütemes hullámzásával 
ér t el nagy hatást . Farkas Ferenc: Két palóc 
katonanótája a leghalkabb piánóktól a har-
sogó fortisszimóig minden fokozatban ér-
vényre j u t t a t t a az énekkar gazdag hang-skálá-
ját. A közönség ráadás t követelt, s a tapsokat 



1 6 8 1942 : 2. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

a dal-együttes Brahms: Bölcsődalának szép 
előadásával hálál ta meg. A műsor a Himnusz 
fölemelő akkordja iva l zárult . 

A nagysikerű hangverseny u tán a ga lánta i 
Hunza szövetkezeti központ vezetősége a Deb-
recen-étteremben vacsorát adott az énekkar 
tiszteletére, amelyen résztvett dr. Kása Kál-
mán miniszteri osztályfőnök és Drozdy Gyula, 
kormánytanácsos, a Néptanítók Lapjd főszer-
kesztője is, és több más előkelőség. A fehér 
asztalnál sok lelkes felköszöntő hangzott el, s 
a jelenlévők szívből ünnepelték a magyar taní-
tók dalos csapatát és Hcckmann Istvánt, a 
buzgó és fá radha ta t lan karnagy rot. 

A Magyar Tanítók Országcs Énekkarának 
(budapesti bemutatkozása a legteljesebb mér-
tékben sikerült, s akik résztvevői voltak a 
forró hangula tú dalos estének, azok lelkében 
maradandó emléket hagyot t a szívvel-lélekkel 
dalos tanítók nívós szereplése. 

J a n u á r 19-én az énekkar Kecskemétre uta-
zott, ahol Angyal János kir . tanfelügyelő ve-
zetésével agilis rendezői gá rda fáradozott a 
hangverseny előkészítésén. A kecskeméti állo-
máson Kecskemét város taní tói fogadták a da-
losokat, s Kiss Gellért igazgatótanító, tanító-
egyesületi elnök mondott lélekbemarkoló üd-
vözlő beszédet. A szívből jövő, meleg szavakat 
Hcckmann István karnagy köszönte meg, s az 
énekkar a jkán fölhangzott a jelige. Majd a 
dalosok szálláshelyükre vonultak, a kecskeméti 
országos tanítói árvaházba, ahol Mares Géza 
igazgató megható módon gondoskodott a ven-
dégek kényelméről. A népművészeti múzeum-
nak beillő, nagyszerűen berendezett á rvaház 
megtekintése u tán a kecskeméti tanítótestvé-
rek ebéden lát ták vendégül a felvidéki testvé-
reket. A szívélyes fogadtatás és a magyaros 
vendégszeretet méltó előjele volt az esti hang-
verseny sikerének, mely a Református Egye-
sület nagytermében zajlott le. 

Es te 8 órára színültig megtelt a hatalmas 
terem és helyhiány miat t sokan kénytelenek 

voltak visszafordulni. A közönség soraiban 
megjelent a város főispánja és polgára estere, 
s a kecskeméti tanítóság. Az énekkar műsora 
szűnni nem akaró tapsvihar és tetszésnyilvá-
ní tás kíséretében pergett le. A Hiszekegy után 
Kováts Sándor városi tanácsnok üdvözölte az 
énekkart, ma jd pedig az énekkar nagy lelkese-
déssel adta elő szebbnél-szebb műsorszámait , 
amelyek közül többet meg kellett ismételni. 
Az utolsó szám előtt Angyal János tanfel-
ügyelő lendületes beszédben köszönte meg a 
Felvidék dalosainak a felejthetetlen műélve-
zetet, amely lelkesítő hatásában a Felvidék és 
az Alföld lelki összeölelkezését jelképezte. 

A hangverseny után Kecskemét városa va-
csorán lá t ta a vendégeket. A hagversenyterem 
táncteremmé alakult , s a magyar taní tói szí-
vek a dal és tánc izzó hangulatában, az egy-
másra találás szeretetében összeforrtak. 

Másnap reggel az árvaház dísztermében 
megható ünnepség keretében búcsúztak el az 
árvaház növendékei azoktól, akik tanítói szí-
vükben hozták el Kecskemétre a magyar dal 
ezüst lant já t , s a dalosok könnyes szemekkel, 
de a magyar jövendőbe vetett megizmosodott 
reménységgel zengték el fogadalmukat : Nem 
hal meg a magyar dal, míg magyar tanító van.' 
Az árvaház igazgatójának Willi.nd János, az 
énekkar elnöke köszönte meg a magyaros test-
véri vendéglátást. 

A Felvidék tanító-regőseit a kecskeméti ta-
nítótestvérek — élükön Kiss Gellért és Geren-
csér József lelkes rendezőkkel — kikísérték 
az állomásra. Búcsúpil lantást vetve a' „liírös 
városra"-ra, a dalosok azzal a tuda t ta l indul-
tak vissza otthonukba, hogy az ország tanító-
sága — s ezen keresztül a nemzeti társadalom-
egységének a kiépítése érdekében, a dalműve-
lés eszközével jó munkát végeztek. S amidőn 
az elbúcsúzás pi l lanatában megszólalt a kecs-
keméti öreg templom nagy harangja , a dalo-
sok szívében földobogott a tanítói szebb jö-
vendő biztató Ígérete. 

P E D i C i Ó O I l I K Z E f f l O Á R i r W O K A P E S T -

V A R M E G Y E I N É P O K T A T Á S I K E R Ü L E T B E N 

IZENNEGYEDIK esztendeje, hogy 
néhai, feledhetetlen, nagy minisz-
terünk, gróf Klebelsberg Kuno a 
pedagógiai szeminárium intézmé-

nyét életbeléptette. Ezzel a fontos intézkedé-
sével nagy mértékben elősegítette, hogy a nép-
iskola számára az 1925. évben kiadot t Tan te rv 
szellemét a taní tók elsaját í tsák, s az iskola a 
földre sú j to t t m a g y a r nemzet ta lpraá l l í tása ér-
dekében, állhatatos, kötelességtudó m u n k á j á t 
megindítsa. Nem a mi h iva tásunk annak meg-
ál lapí tása, mit te t t a m a g y a r iskola az elmúlt 
borús évtizedek a la t t a nemzeti szellem fel-
ébresztésére s erősítésére. A r r a azonban nyu-
godt lélekkel hivatkozhatunk, hogy a tanító-

ság az 1925. évi Tante rv törekvéseit mihama-
rább magáévá tette, s lelkes odaadással igye-
kezett a Tan te rv cél jának megvalósí tására. 

Természetesnek t a r tha t juk , hogy a folyó 
tanévben életbeléptetett ú j Tantervnek lehető 
legteljesebb megismertetése s törekvéseinek 
megvalósí tása végett, felettes ha tóságunk ezzel 
az alkalommal is a pedagógiai szemináriumok-
nak jól bevált intézményére gondolt. 

A nyár i továbbképző tanfolyamok u tán a 
folyó tanévi szemináriumoktól v á r h a t j u k an-
nak elősegítését, hogy a m a g y a r taní tóság a 
nyolcosztályos népiskola felépítésének műve-
lődéspolitikai jelentőségét átérezze, s teljes ha-
tározot tsággal tud jon az eredményes nemzet-
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nevelés érdekében munkálkodni , s tudatosan 
lássa annak a módjá t , hogy a rábízott i f júsá-
got, a törvény szavaihoz igazodva, a nemzeti 
művelődés szellemének megfelelő ál talános és 
gyakor la t i i r ányú alapműveltséghez ju t tassa 
és ezáltal az életben való helytál lásra és to-
vábbi t anu lmányokra is képessé tegye. 

A rendeletnek megfelelően a pedagógiai 
szeminár iumokat az iskolafülügyelői körzetek 
szemmeltar tásával kellett rendezni. A pestvár-
megyei népoktatási kerület vezetője, dr. vitéz 
Barnabás I s tván t anügyi főtanácsos, kir . tan-
felügyelő olykép intézkedett, hogy minden 
két-két szomszédos körzet közös szemináriu-
mot rendezzen. Í gy aztán 31 szemináriumi 
gyűlés volt a népoktatási kerületben. A szemi-
nár iumot mindenüt t a körzeti iskolafelügyelők 
vezették, s t izenegyen maga a népoktatási ke-
rület kir . tanfelügyelője is megjelent , húsz 
ülésen pedig hivata la tag ja iva l képviseltette 
magát . A taní tóság lelkes megértéssel kísérte 
az üléseket, de amellett a helyi tanügyi , egy-
házi s közigazgatási hatóságoknak, katonai pa-
rancsnokságoknak képviselői is kifejezésre 
j u t t a t t ák megjelenésükkel, hogy a népiskola 
munká já t jelentőségének megfelelően értéke-
lik. A katonai parancsnokságok kiküldöttei ál-
talában leventeoktatók voltak, s személyükkel 
a népiskolának s leventeintézménynek kap-
csolódását is igazolni óhaj to t ták . 

Az egyik oldalon ott lá t tuk dr. Kemenes 
Illést, a budapestvidéki tankerüle t kir. főigaz-
ga tó já t , va lamin t a tankerüle t népoktatási 
ügyeinek vezetőjét, dr. Piacsek Bezső t anügyi 
tanácsost, főigazgatóhelyettest is. Az előkelő 
érdeklődők sorában ott voltak továbbá az egy-
házi főhatóságok kiküldöttei, a közigazgatási 
hatóságok fejei, polgármesterek, főszolgabírák, 
továbbá több középiskolai igazgató. 

A Drozdy Gyula rendezésében ta r to t t ú j -
pesti szemináriumon a budapestvidéki tanke-
rüle t kir . fő igazgatója : dr. Kemenes Illés, gon-
dolatokban gazdag, nagyha tású beszédet mon-
dott. A m a g y a r nemzeti öntudatról szóló taní-
tása i során komoly figyelmeztetést intézett 
hallgatóihoz. Hangsúlyozta, hogy a m a g y a r 
nép egymagára hagyot tan él szomszédai kö-
zött, ilymódon kell hivatását teljesíteni, jövő-
j é t építenie. A m a g y a r h iva tás tuda to t szinte 
belé kell égetni a gyermekek lelkébe. 

Dr. vitéz Barnabás I s tván t anügyi főtaná-
csos, kir . tanfelügyelő is felszólalt a jelenlé-
tében lefolyt szemináriumok mindegyikén. Ha-
todik éve vezeti a népoktatás i kerületet , s 
— szavai szerint — a pedagógiai szeminárium 
volt rá a legjobb alkalom, hogy 622 iskolájá-
nak 2885 tan í tó jával közvetlen kapcsolatba jus-
son. Rámuta to t t még, hogy a VII—VIII . osz-
tá ly m u n k á j a j á r t úton halad a kerületben. 
Már az előző tanévben is 70 olyan iskolája 
volt, amelyben a legfelsőbb osztályok is mű-
ködtek. (Az egész országban 462.) A miniszter 
ú r rendelete értelmében ma 103 nyolcosztályos 
népiskolája van a kerületnek. Az elmúlt tan-
évben VII . osztályos tanuló volt 5596, VI I I . 
osztályos pedig 4081; a folyó tanévben a be-

iratkozott 135.538 tanuló közül a VII . osztályt 
8270, a VlI I . -a t pedig 4580 tanuló lá toga t ja . 
Ezek az adatok is igazolják, mily ha ta lmas 
méretű munkásságot kell Pes t vármegye nép-
oktatási kerülete kir . tanfelügyelőjének irá-
nyí tani . 

A 31. szeminárium mindegyikén egy elő-
adás az ú j Tantervet , egy pedig a Népiskolai 
Utas í tás t ismertette. Taní tás összesen 64 volt 
s va lamennyi a nemzeti nevelés szolgálatában 
állott. Legtöbb — szám szerint 33 — a termé-
szeti t á rgyak köréből vette jjnyagát, míg a 
történelemből 13, polgári kötelességekből pedig 
14 taní tás volt; hal lot tunk végül olvasmány-
tá rgya lás t s fö ldra jz i taní tás t is. Ezek a szám-
adatok érdekes megál lapí tásra n y ú j t a n a k mó-
dot. Legtöbb tan í tás természeti, gazdasági és 
egészségi ismereteket tárgyal t , igazolásául an-
nak, hogy megérte t tük a népiskolának ama 
feladatát , hogy t an í tványa inka t a nemzeti mű-
velődés szellemének megfelelő á l ta lános és 
gyakor la t i i r ányú alapműveltséghez kell jut-
ta tnunk, mer t hisz a természeti ismeretek 
tárgykörében nyílik a legtermészetesebb alka-
lom ennek a nemzeti s gyakor la t i célt szolgáló 
két szempontnak összeegyeztetésére. S valóban 
mindegyik tan í tás a legkisebb erőltetés nélkül 
is meg tud ta ezt a törekvést valósítani. A tör-
téneti t á rgyú taní tások nagy szeretettel vá-
lasztották Széchenyi I s tván gróf pá lyá j ának 
és ha tásának ismertetését. Ebben pedig a taní-
tóságnak az a törekvése nyi lvánul meg, hogy 
érthetővé tegye a tanulók előtt nap j a ink nem-
zeti életének jelenségeit, s megértesse, miér t 
ünnepeltük az elmúlt hónapokban a legna-
gyobb magyar születésének 150. évfordulójá t . 

A taní tások értékének megvi ta tása során 
gazdag tanulságok alakul tak ki. A legfonto-
sabbak közül való az a megállapítás, hogy a 
VII—VIII . osztálybeli taní tás fo lyamán igen 
nagy szerepe van a közlő módszernek. Az 
anyagot ugyanis szerves összefüggésében, a je-
lenségek okozati kapcsolatában kell ismertet-
nünk, s ezért t an í tásunk ezen a fokon akkor 
lesz világos, ha a n y a g á t folyamatos közlésben, 
s nem Szokratesz-íele, elaprózott, kérdezgető 
módszerrel t á r j u k t an í tványa ink elé. Termé-
szetesen nem téveszt jük szem elől a népiskola 
hivatását , nem ta r tunk magyarázatot, s taní-
tásunk felépítésében, az ismert jelenségek 
összehasonlításakor, az előkészített következ-
tetések levonásakor továbbra is igénybe vesz-
szük tan í tványa ink közreműködését. Helyén-
való módon ju to t t az a kívánalom kifejezésre, 
hogy minden osztály tan í tó ja többek közt ak-
kor á l l ja meg helyét, ha az alsóbb osztály tan-
tervét is lelkiismeretesen á t tanulmányozza. 
Így szerezhet ugyan i s a r r a nézve tájékozó-
dást, mily alapon kell a további épí tőmunkát 
folytatnia . 

Az előadások igyekeztek többek közt a nem-
zetnevelés módjá ra , a természet tudományok-
nak, az egészségtannak módszer tanára , a napi 
előkészülés jelentőségére is r ámuta tn i . A tö-
rökbál int i szemináriumon dr. Lux Gyula tan-, 
ügyi főtanácsos, tanítóképzőintézeti igazgató 
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azt fej tegette , hogy nemzetünk fennmaradásá t 
a Szent Is tván megvalósí tot ta eszmének kö-
szönhet jük. 

Megnyugta tásként hangsúlyoznunk kell, hogy 
a tájékoztató, egymást felvilágosító munkából 
a népoktatási kerüle t taní tósága, a maga 
egyetemességében igyekezett részét kivenni. 
Nemcsak a tapasztal tabbak, idősebbek nemes 
szándékának vol tunk tanúi , hanem a f ia talok 
buzgalmát, jóakaratát is volt alkalmunk meg-
figyelni. 

Az előadások t taní tások nyelvéből meg lehet 
á l lapí tani , hogy taní tóink ebben a tekintetben 
is igyekeztek a k ívána lmaknak megfelelni. 
Gondolataikat — a tanításokban s előadások-
ban egyaránt — tisztán, világosan, szabatosan 
törekedtek kifejezni . Mindannyiónk tanulsá-
gá ra említsük meg azonban az előadásoknak 
egy elég gyak ran előforduló nyelvi h ibá já t . 
Többen is hivatkoztak rá, hogy a mi mun-
kánktól függ, megvalósul-e a Tantervhez fű-
ződő várakozás, sikerül-e a benne rej lő érté-
keknek érvényre jutniok. Ez t azonban nem 
úgy fejezték ki, tőlünk függ, r a j t u n k fordul 
meg a siker, a mi munkánk dönti el az ered-
ményt, hanem szerintük mindez rajtunk múlik. 
Pedig r a j t u n k múlik azt jelenti, mi vagyunk 
az oka, hogy ha va lami elmarad, elmúlik, te-
há t nem sikerült . (L. Szinnyei József: Jó ma-
gyarság. Magyarosan, 1937—8. sz., 79. 1. s Pest i 
H i r l ap Nyelvőre, 84. 1.) 

A pedagógiai szemináriumok többek között 
még a r r a is rávi lágí tot tak, hogy az ú j Tan-
tervnek, különösen a felsőbb tagozatban való 
végreha j tása nehézségeket is okoz. A közlő 
módszer a lkalmazásának szükségessége, meg-
oldásának módja még nem mehetet t át teljes-
séggel a köztudatba. Egy-egy tan í tás hallga-
tásakor volt a lkalmunk ezt megál lapí tani . 
Hangsúlyoznunk kell: a VII—VIII . osztályban 
t á rgy i szempontból is ugyanolyan alaposság-
gal kell a t an í tás ra készülni, min t amilyen 
tervszerűséggel, gondossággal módszerét kidol-
gozzuk. Ezen a fokon már anny i ismeretet kell 
közölnünk, hogy ennek megszerzése a t an í tó ra 
nézve is komoly munká t jelent. 

Pes t vármegye népoktatási kerületének ta-
ní tósága nyugodt önérzettel tekinthet vissza 
az őszi pedagógiai szemináriumok lefolyására. 
Kivi láglot t ugyanis , hogy a népiskola felada-
tául megjelöl t elvi követelményt megértet te , 
jelentőségét érzi, a reá háramló kötelességet 
ismeri, s ennek első komoly lépéseként a Tan-
terv gyümölcsöző tanulmányozásához hozzá-
fogott. Minden igyekvésével r a j t a lesz, hogy 
a magyar népiskola állhatatos, ki tar tó munkájá-
val a nemzet boldogulását tőle telhető módon 
ezután is elősegítse. De egyszersmind nyilván-
való lett még az is, hogy a népiskola működé-
sét minden i rányban jóaka ra tú várakozás, 
megértés s meleg rokonérzés kíséri. 

Dr. Hertelendy Jenő. 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter úr Hertelendy Jenő dr. miniszteri osztály-
főnököt az elnöki ügyosztály B. csoportjának 
élére állította. Ennek az ügyosztálynak hatás-
körébe tartoznak: a népiskolai építkezések, a zár-
számadások, a népiskolai tanítói internátusök, a 
szórvány ügyek és a műszaki ügyek. 

Hertelendy Jenő 1936. évben került a VI. 
főosztály élére, tehát több, mint öt éven át ve-
zette a népiskolák, s ezzel kapcsolatban a ta-
nítóság ügyét. 

Ha visszapil lantunk ezekre az évekre, Hó-
man Bál int alkotásainak, a népoktatást fej-
lesztő és a taní tóság szociális helyzetét előre 
vivő intézkedéseinek egész sorát talál juk. S mi-
niszterünknek ezeket az elgondolásait, törvé-
nyes intézkedéseit Hertelendy Jenő mindig a 
lehető legtökéletesebben oldotta meg. Tehetsé-
get, erőt, nagy munkabírását , lendületet, és 
szívet v i t t azoknak a feladatoknak megoldá-
sába, amelyeket miniszterünk reá bízott. 

Ha elgondoljuk, hogy egy nyolc-tíz tanerős 
iskola igazgatása mekkora körültekintést, 
előrelátást és odaadó munkát kíván, elképzel-
he t jük mit jelent az ország valamennyi népis-
kolájának dologi és személyi ügyeinek veze-
tése s egyben fejlesztése. S Hertelendy Jenő 
mindezt megfeszített munkával, s maradékta-
lanul végezte. Voltak idők, mikor a hét két 
nap ján 50—100 tanító jelentkezett nála kihall-
ga tásra . ÁLlást, áthelyezést, ügyes-bajos dol-

gaiknak elintézését kérték. S Hertelendy Jenő 
minden tanítót meghallgatott , s ahol csak a 
népoktatás érdeke megengedte: segített. Külö-
nösen a többgyermekes tanítók ügyét segítette 
elő azzal, hogy igen sok családos tanítót he-
lyezett olyan helyekre, ahol gyermekeiket kö-
zépiskolába já ra tha t ják . 

Emberismerete, fej let t szociális érzéke biz-
tos útmutatója , i rányí tó ja volt akkor, mikor 
emberek sorsának intézéséről volt szó. Ennek 
természetes következménye az a tisztelet és 
megértő szeretet, amivel a taní tóság őt körül-
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vette. Gondolatokat, i rányí tás t adó cikkeit, me-
lyek a Néptanítók Lapjában jelentek meg, a 
taní tóság mindig szeretettel olvasta még akkor 
is, mikor a hibákra, az itt-ott jelentkező ba-
jokra mutatot t rá. 

Hertelendy Jenő dr. miniszteri osztályfőnök 
minden ténykedését a népiskola s ezzel kap-
csolatban a tanítóság munká jának értékelése, 
a taní tóság megbecsülése és szeretete jelle-
mezte. Különösen a tanítói hivatásérzet fej-
lesztésének és megítélésének nagy fontosságát 
hangoztat ta és kívánta, mert jól tudta, hogy 
«sak a h iva tásukat szerető tanítók nevelhet-
nek Is tent és Hazát szerető, a közösség érde-
keit is szem előtt tartó, dolgozni akaró és tudó 
nemzedéket. 

Vegyük számon nagy vonásokban azokat a 
kiemelkedőbb alkotásokat, törvényes rendel-
kezéseket, amelyek azalat t az öt év alat t tör-
téntek, míg Hertelendy Jenő a népoktatási 
ügyosztály élén állt: 

Eza la t t az idő alat t az ú j állami és állami-
lag segélyezett felekezeti népiskolák és tanítói 
lakások egész tömege épült. Az állami és fele-
kezeti tanítói állások száma nagymérvűén nö-
vekedett és ezzel a népiskolák túlzsúfoltsága 
enyhült . A vándortaní tói intézmény megszer-
vezése, a komádii „Horthy Miklós" tanyai ál-
lami nevelőintézet, valamint a szegedi Tanítói 
Internátus felállítása, a szórványkérdés meg-
oldása mind, mind erre az időre esik. A taní-
tók szociális helyzetének javí tása érdekében 
hosszú idő óta nem történt annyi, mint azalat t 
az öt év alatt , míg ő a népiskolai ügyosztályt 
vezette. Gondoljunk csak az annyi keserűséget 
kiváltó segélydíjas minőség megszüntetésére, a 
tanyai pótlék elrendelésére, az igazgatói pót-
lék felemelésére és még számtalan olyan in-
tézményre, amely Hertelendy Jenő osztályveze-
tése alatt történt. 

Örülünk annak, hogy Hertelendy Jenő ú j be-
osztásában sem válik meg teljesen a népoktatás-
tól, mert hiszen az ezzel kapcsolatos legfonto-
sabb ügyek továbbra is a hatáskörében ma-
radnak. 

A magyar tanítóság most a távozás pilla-
natában hálával gondol mindezekre. Hálásan 
köszöni jóságát s egyben kéri a Mindenhatót, 
hogy ú j munkakörének betöltéséhez is adjon 
neki erőt, k i tar tás t . 

Dr. Boreczky Elemér 
a népiskolai ügyosztály új főnöke. • 
Hóman Bál in t vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter a népiskolai ügyosztály élére Boreczky 
Elemér dr. miniszteri tanácsost állította. 

Dr. Boreczky Elemér miniszteri tanácsos 
1930. szeptember 1. óta van a népiskolai ügy-
osztályon, ahol kezdetben a nem állami ügye-
ket intézte és a népiskolai jogügyek előadója 
volt. Később az egyesített állami és nem ál-
lami ügyosztályon az állami és nem állami 
ügyeket revideálta. Közben jogtörténet i tanul-
mányokkal, később kul turál is polit ikával fog-

lalkozott. Idevonatkozó cikkei a Magyar Taní-
tóképzőbén, a Néptanítók Lapjában, Tanítók Év-
könyvében és a Tanítók Lexikonában jelentek 
meg. 1932. évben a nem állami iskolák fenntar-
tásáról törvényjavasla tot dolgozott ki. 1936. óta 
a VI. főosztálynál, mint helyettes főosztályfő-
nök működött. 

Boreczky Elemér dr. miniszteri tanácsos 
neve és munkássága nem ismeretlen a tanító-
ság előtt. Köztudású, hogy mindig a legna-
gyobb szeretettel támogatott minden ügyet ét-
minden olyan kérdést, amely a népiskolával és 
a taní tósággal függöt t össze. Szeretetreméltó, 
közvetlen egyénisége már régen biztosította 
számára a tanítóság szeretetét és ragaszkodá-
sát. 

Az újabb felelősségteljes megbízatás leg-
szebb elismerése munkásságának. 

A m a g y a r taní tóság szeretettel köszönti ő t 
s további munkásságához a Mindenható áldá-
sát kéri. 

A székely ábécés „lapocka". 
A székely történelmi mult kuta tója megle-

pődéssel á l lap í tha t ja meg, hogy már az 1500-as 
évektől kezdve milyen sok székely fa lusi em-
ber tud írni-olvasni. A falu ügyes-bajos dol-
gait, egyesek birtokleveleit, szerződéseit, vég-
rendeleteit a „fogott bírák" ősi rendszerével 
egyszerű gazdaemberek intézték és foglalták 
írásba. Egy-egy iraton néha az egész fa lu fér-
f iainak sajátkezű névírását megtalál juk, bi-
zonyságául annak, hogy az írás-olvasás tudo-
mánya milyen általános volt. 



1 7 2 1942 : 2. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Az érdem, persze, a derék iskolamestereké, 
akik szűkös gabonakepéért, de egyházaik i ránt 
való nagy szeretettel dolgoztak a nép lelki 
művelésén. Érdemük annál nagyobb, mert na-
gyon kezdetleges eszközökkel keilett népművelő 
munká juka t végezniük! 

Szülőfalum öregeitől hallottam, hegy ennek 
előtte még ábécés-könyv sem volt az iskolában, 
annál kevésbbé i rka vagy palatábla. Fő iskolai 
eszköz volt a vackorfából (vadkörtefa) készült 
„lapocka" (laposka1?). Mikor a gye in ek iskolás 
sorba került, az ap ja k i fa rag ta számára a la-
pockát, a mester r á í r t a vagy papiroson csirizzel 
ráragasz to t ta az ábécét, ezt hordozta aztán a 

gyermek ta r i sznyájára akasztva mindaddig a*, 
iskolába, amíg az írást-olvasást megtanul ta . 

Közelebbről alkalmam volt egy ilyen székely 
ábécés lapockát természetben megismerni. Fiam 
fedezte föl a mult nyáron székely emlékek ku-
ta tása közlen. Az udvarhelyszéki Kisstlymo-
son a Simó család leveles zsákjából került elő 
a magyar népművelődésnek ez a tisztes emléke. 

Megmuta t tam Drozdy Gyula szerkesztő ba-
rátomnak, aki a taneszközökről í r t könyve alap-
ján is érdemesnek tartotta, hogy a lap ú t j á n 
szélesebb kölök megismerjék. 

Az ábécés lapccka szolgáljon a székely tudni-
vágyás és élelmesség bizonyságául! 

G Y A K O R L A T ! P E D A G Ó G I A 

A kőszén termékei. 
í r t a : BARHA BÉLA. 

— Természeti, gazdasági és egészségi ismeretek 
a VII. osztályban. — 

Erről a tételről a Tanterv és Útmutatások 
II. kötetének 199. oldalán csupán er.nyit talá-
lok: „Kőszéntermékek: orvosság, festék, vegyi-
anyag. Ha gondolatban összeszedem erről a 
tételről ismeieteimet, sajnos, alig tudok róla 
valamit. Őszintén, s röviden leírcm, hogy 
mit. Azt, hogy a ká t rány kőszénből készül, 
de fából is készítenek kátrányt . Hiába eről-
tetem emlékezetemet olyan orvosság, mely 
kátrányból készül, nem ju t az eszembe, sőt a r r a 
sem emlékszem, hogy va laha tanul tam volna 
róla. De mégis! Hallot tam, hogy a most any-
nyi ra divatos édesítő szaharin ká t rányból ké-
szül, s a szaharint cukorbetegek ételeinek ké-
szítéséhez használják. Azt is tudom valahon-
nan, hogy különféle festékek készülnek kát-
rányból. Hogy melyek ezek a festékek, azt nem 
tudom. De mégis! Mintha az anilin készülne 
belőle. (Ha ugyan jól emlékszem.i De ott van 
a Tantervben az is, hogy „vegyi aiiyrgok". 
Erről meg aztán igazán semmit sem tudok, ha 
csak nem a kátrányos-szappan az, vagy valami 
kát rányszagú bőrbetegséget gyógyító kenőcs. 
Dchát ez már kész.'tmény. Váj jon ez azért 
„vegyi anyag ' -nak számít? 

Leverten állapítom meg, hogy bizony ez so-
vány ismeret ahhoz, hogy én a „Kőszéntermé-
kek: orvosság, festék vegyi anyag" című tételt 
a VII . f iúosztályban taní tsam. 

De ugyanígy vagyok pl. a fí ' ldrajzzal is. 
Ha valaki most hir te 'en azt kívánná tőlem, 
hogy taní tsak pl. Celebeszről, hirtelenében bi-
zony keveset tudnék róla mondani, pedig hatá-
rozottan emlékszem, hogy a középiskolában is, 
a tanítóképzőben is tanul tam róla. Dehát ott 
a térkép. Az taní tás közben sok mindent meg-
f ú r n a , hpnem azért mégis elő kellene vennem 
valami földrajzkönyvet, s abból kel'ene Cele-
•beözre vonatkozóan anyagot gyüjtenem. Ugyan-

ezt kell tennem a természeti, gazdasági és-
egészségi ismeretekkel is. Most is előveszek 
tehát egy középiskolai vegytankönyvet . Meg 
is találom l enne a kát ányt és termékeit ez 
alat t a cím ala t t : „A kőszén és termékei". Át-
olvasom. Ez is sevány anyag, de azért mégi* 
sokkal többet tudok, mint előbb. 

Megnézném a Révai Lexikont, de nekem 
nincs, mert eddig csak vágyódtam utána, de 
hiába, most' nem adják részletfizetésre Az is-
kolának ugyan megvan, de oda most nem me-
hetek. Majd megnézem reggel, óra előtt, — gon-
dolom magamban. 

Aztán társaságba kerültem, rhol sok min-
denről folyt a beszélgetés, de nekem állandóan 
a kátrány j á r t az eszembe. Hátha megtudok 
va lami t róla? — gondoltam magamban —, s 
rá is tereltem a szót. Társaságunkban volt egy 
jogász, egy pénzügyi tisztviselő és két taní-
tónő. Meggyőződtem róla, hogy a ká t rány ter-
mékeiről, vegyi anyagairól egyik sem tud töb-
bet, mint én tudtam akkor, mielőtt azt az em-
lített középiskolai könyvet megnéztem. A ven-
déglátó háznál volt Révai Lex :kon. Nyomban 
elő is került . Kikerestük a ,Kőszén' címszót. 
Annak szövegét én már ismertem, mert hiszen 
előzőleg foglalkoztam vele, de azért elolvas-
tuk. Megtudtuk belőle a kőszén képződésének 
folyamatát , földalatti elhelyezkedését és a kő-
szénfaj tákat . A termékei 'ől azrnban csak az 
u tána következő círrszókból következtettünk. 
Ezek a címszók: „Kőszénkátrány" és „Kcszén-
kree/i t ." A kőszénszurokról mór itt megtud-
tuk, hogy ez a kőszénkátrány, deszti l lácir jánál 
visszamaradt anyag, amelyet aszfalt pótlására 
használnak. Aztán mentünk tovább a címszók 
után, kuta t tuk a kőszén termékeit tovább. Rá 
is akadtunk a „Kátrány1 ' és a „Kátrányfestő-
anyagok" címszó alatt . Ezt is elolvastuk, s í 'iy 
valahogyan kibontakozrt t valami bizonytalan 
ismeretanyag, mert hiszen a Lexikonban levő 
leírásokat, vegyészeknek, mérnöködnek ké-
szíthették. No meg talán közgazdáknak. Hanem 
mégis hasznos volt elo'vasnom, mert nélküla 
al igha készíthettem volna el tervezetemet. 
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Mindezeket azért mcndoin el, mert mosta-
nában a tanítói körök legfőbb beszédtén á ja a 
VII—VIII . osztály tanterv i pnyaga, amelynek 
összegyűjtése nagy feladat elé ál l í t ja a taní-
tókat. Ezen valami módon feltétlenül segíteni 
kellene, mert igen sok kar társunk olyan hely-
zetben van, hogy még középiskolai tankönyv 
sem áll rendelkezésére, amiből artyagot gyüj t -
hetne. A tanítóképzőben szerzett ismeretekre 
pedig nem igen támaszkodhatunk, inéit sok 
olyan anyagrészlet van Tantervünkben amely-
ről ott sem hallottunk. A nehézséget tetézi az. 
hogy a középiskolai tankönyvekben is nehezen 
ta lá l juk meg' az anyagot, mer t azok tudomá-
nyos rendszerek szerint vannak összeállítva, 
nng Tantervünk nem a tudományos rendsze-
rekhez. hanem igen helyesen az élethez alkal-
mazkodik. 

Az lijabb módszerekkel, a t rn í t á s alakjai-
ral , mint a pedagógiai szemin ' r iumokrn lát-
juk, teljesen tisztában van a magyar tanító-
ság. Ezt jól vésrezte az 1925-ös Tanterv nyomá-
ban feliérő módszerjavító mozg'ilrm. M«st ú j 
feladat előtt állunk, amelyet szintén meg kell 
oldanunk, mert az élet k ' v r n j a . amelyet a nép-
iskolának szolgálnia kell. Az élet feilődik. Ne-
künk is fejlődni kell. s olyan i smerpteVt kell 
szereznünk. í iq^lyekct a mostar i rlot követel, 
airely^e taní tványainknak tudásukkal, isme-
reteikkel b<>Je kell illeszkednie.' Csak aztán 
ab^a a hibába ne essünk, hogy a népiskolában 
tudrTnányosko' ' junk, mert ez a népiskola csőd-
jét jelentené. Ez a z r n ' a n n»ni azt je^n+i. hosry 
a tudománvos rendszerektől a népiskola t e j e -
sen elszakadjon, mert ihol ezt megkísérlik, 
máris ^a^nk vprnak . 

A jelenlee-i Tnn+e-v és Ü ^ r t a t á s o 1 b-'n le-
fpktetett módszeres elvek köpött ervyetleneT 
úi szőrment sincs tehát az W9-hen megjelent 
Utasí tásban ismertetett módcr /"' -t teb'es mér-
tékben követhetjük. Mest a f eV 'Hi osztályok 
tanítói P7. anyaggr l küzdenek. H'sszii'-. bo^y 
ezen a bai^n is é^^en olyan környen áte°nek, 
mint PT 1995-ös Tante rv nyomába lépő mód-
szer javításokon. 

A készén termékedről az alábbi tervezPt 
alft^iá" *í>nítr tfnm. (Metneg-vzem. h^py a ki-
dolgozásban. főleg az anyagot ismertetem.) 

Tervezet. 
Előkészítés. 

r) Kapcsoló ismétlés: a Irn•••?('wrtj! t"v>'ttfik 
felújítása. Fpirj< fo+t anya" : A koszért i<o|pH.-e-
zése. A kőszénfrj+ák szemléletiamétlésekkel. 
(Az antrac ' t . az igazi kő=zén. a bíirra^zén a 
bVn't. a turf?.) A ma^vprorozáo-i szérbáryák . 
( T é r k é n . ) A külföld 'ől hozrt t szerek. A l'özsé-
fii"1- ' en most kapható szénfaj ták. (Szemlél-
tetés.) 

A kőszenet azonban nemeink tüzelésre, fű-
tésbe h ^ r r m másra is has , - ná ' j - ' t . 

b) Célkitűzés. Most arról brsz/lgetünk, hogy 
mi mindent csinálnak a kőszénből. 
Tárgyalás. 

a) 4 rilágító^áz. ( P r b r r f> T r p t e r v ezt nem 
itt említi úgy érzem mégis it t kell vele foglal-

koznom, mert hiszen a világítógáz gyár tásának 
egyik terméke, a kátrány.) Próbrcsőben vilá-
gítógázt állí tunk e!ő fűrészporból. (Ahcl gáz-
világítás van, . o t t ezzel külön órán foglalko-
zunk.) A kísérlet menete: Az üvegcsövet foko-
zatosan t a r t juk a láng fölé, majd a lángon he-
vít jük. A megfigyeléssel kapcsolatban megbe-
széljük, hogy a fűrészpor nem éghet el, mert 
nem éri láng. A csőben a fűrészpor megszene-
sedik, de nem ég el. Szenesedés, gázfejlődés. 
Az üvegcső falán sárga cseppek jelennek meg. 
Ez a kátrány. 

A gáznak szaga van. Lángot tar tunk hozzá. 
Lobbot vet. Ég. 

Eredmény: A fát szárazon hevítettük desz-
tilláltuk. Világitógáz és kátrány keletkezett. 

A föld mélyében is keletkezik világítógáz. 
A bányákban bányalég. Ez a bányászok réire. 
A földgáz Kissármás, Medgyes; Piisrökla<'rny 
földgázmezői. (TérképJ.) A mocsárgáz, lidérc-
fény. (Babona.) 

A kőszénhői is készítenek világítógázt. Rajz-
zal kapcsolatban magyarázom a vilrgí tógáz 
gyártását . (Igen egyszerű és szemléletes r a j z 
van erről a Lexikonban.) Ugyarcsak rajzzal 
kapcsolatban magyarázom, hogyan keiül a 
gáz a lakásba, ahol főznek és vi lágí tanak vele. 
Hasznos, de öl is. (Szerencsétlenségek.) 

A gázgyártás mellékterméke a keksz. Ki-
tűnő fű tőanyag. (Szemléltetés.) 

h) A kátrány. A ká t ránv is a gázgyártás 
mellékterméke. A szén hevítése közben kelet-
kezik és lecsppee: a hevítőedény f a l á r ó l . A k-'t-
ránv szemlé'tetése. Szaga, színe. Sűrűn folyik. 
Nehezebb. mint a víz. 

Hol lá t juk a ká t r ány felhasználását? Kát-
rányos lemezek az óink tetőién. Csónakok, ha-
jók bekenése. A föhlheásott faoszlopokat is 
kátrányba már t j ák . Ez medvéd; a rotVndást^l. 
A bányák szénporát ká t^á rnyr l roo-ns^ák 
össze saj tol t szénné (A br 'ket t szer-léiteté=e.) 

A f aká t r ány a faszenesítég e T ' k mellék-
terméke. Ez sötétbarna- átbntészagú. Hathatós 
fertőtlenítő szer. Az élősdieket öli. Ar it a 
gyógyszertárakban orvesságo' ba használnak, 
az bükkfából készül. Orosz- és Lengyelo- szág-
ban nyírfából készítenek kátrányt , amelyet 
bőrgyártáshoz használnak. 

c) Mi mindent készítenek kátrányból? 
A kát rányt is desztillálják s ezzel tovább 

bontják, alkotó elemeit szétválasztják, kivon-
ják. így készülnek a kátrányból azok a külön-
böző festékek, amelyeket anilinfes'éknek men-
dunk. (Annak az anilinfestéknek szemléltetése, 
amit a festékkereskedésben vettünk.) A kát-
rányból készült anilinfestékkel festik azokat a 
gyönyörű színű női ruhákat , amelyeket a nők 
szívesen vásárolnak. Mindenféle szín készít-
hető kátrányból. (Ruhadarabok szemléltetése.) 
A kátrányból készült festékeknek az az elő-
nyük, hogy mosás közben nem változtat lak 
meg színüket. Mióta ezeket kitalál ták, azóta 
vannak csak színtartó gyönyörű női ruhaszö-
vetek. Ezt tehát a kőszénnek, illetve a kőszén 
melléktermékének a kát ránynak köszönhetjük. 
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— Szagoljátok meg, azután mondjátok meg, 
hogy mi van ebben az üvegben, — mondom.— 
Benzin. — Csak a szaga emlékeztet benzinre—, 
de ez nem benzin, lianem benzol. Ez is kát-
rányból készül. Ruhat iszt í tásru használják. 
Jobb, mint a benzin, mert könnyebben oldja a 
zsiradékot, s nem hagy foltot. Míg a benzin 
könnyen párolog és pá rá j a könnyen robban, 
addig a benzol nem párolog gyor«i.n, s nem is 
robban könnyen. Melyik jobb tehát a ruhatisz-
tításhoz? 

— És ennek ki, hol érezte a szagát? —kér-
dezem karbolt szagoltatva. — Orvosnál, gyógy-
szertárban, kórházban. Ez karból. Ahol ragá-
lyos betegek vannak, mindenütt ott érezni a 
szagát. Fertőtlenítő szer. 

Naf ta l in t szemléltetek, szagoltatok. Moly-
írtószer. Hogyan tesszük el vele a ruhát? A 
naftalin is kátrányból készül. 

— Ebben is van valami, — szólok és szali-
cilt szemléltetek. Lehet, hogy a gyermekek 
megismerik. H a nem ismérnék, megmondom. 
A szalicil a penészgombák réme, azért befőzés-
hez használják. K i lá t ta már?.-— Hogyan? Or-
vosságnak is használják. Különösen a bőrbe-
tegségek gyógyításánál. 

— Ezt bizonyára mindenki ismeri. A gyógy-
szertár ablakában is kinn van a reklámja . 
Aszpirin. Mire használják? Fej- és fogfá jás 
ellen. Izzasztószer is. Ki, mi ellen vett m á r be 
aszpirint? 

Sok lenne elsorolnunk mindazt az anyagot, 
amit kátrányból készítenek. Az elmondottakon 
kívül még nagyon sok festék, gyógyszer és il-
latszer készül belőle. Csodálatos a tudományi 
Az ember kitalálta, hogy a kőszénből ká t rányt , 
a kátrányból pedig még nagyon sokfélét lehet 
csinálni, amire az embereknek szüksége van. 
A természet csak a kőszenet és a fá t adta, azt 
a sok mindent pedig, ami a kőszén és a fakát-
rányából készíthető, az emberek talál ták ki. 
Mindezt a tanulásnak, a tudománynak köszön-
het jük. Tanulás nélkül soha sem jutot tak volna 
mindezekhez az emberek. 

Begyakorlás. 
a) Gazdasági vonatkozások. A világon leg-

nagyobb vegyi ipara Németországnak van. Ott 
van a legtöbb vegyigyár. Innen rengeteg kát-
rányból készült festéket és gyógyszert szállí-
tanak más országokba. Hogy békében mennyi 
pénzt kap ezért Németország, azt elgondolhat-
játok, ha megmondom, hogy Magyarország bé-
kében évenként mintegy 15,000.000 P adott Né-
metországnak kátrányból készült festékekért, 
gyógyszerekért. Mit kellene tehát tennünk, 
hogy pénzünk itthon maradhasson? 

Most már bizonyára szívesebben tekintetek 
ezekre a zavaros, fekete folyadékokra, mint óra 
előtt, mer t most már tudjátok, hogy mennyi 
ér ték rejl ik a kát rányban. 

b) összefoglalás. Taní tás közben vázlatot 
irok a táblára, s ennek a lapján most összefog-
lalom, hogy mi minden készül a kátrányból. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDITANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Nemzeti Közoktatás. (A Magyar Élet Pártja 
Fővárosi Szervezete tanügyi hivatásrendjének 
hivatalos lapja. Felelős szerkesztő: Elekes 
Boldizsár Imre.) „A tanügyi hivatásrend je-
lentősége a nemzet szolgálatában" című tar-
talmas cikk — melyet Szeberényi Gyula í r t —, 
vezeti be a Nemzeti Közoktatás folyó év ja-
nuár jában megjelent legutóbbi számát. Mele-
gen mél ta t ja a lap Hegedűs I s tván székesfő-
városi kir. tanfelügyelő kiváló és érdemekben 
igen gazdag munkásságát abból az alkalomból, 
hogy Kormányzó Ür Őfőméltósága a vallás-és 
közoktatásügyi miniszter ú r előterjesztésére 
tanügyi főtanácsossá kinevezte. Rövid cikket 
olvasunk még Taba Is tvántól az iskolai szoron-
gásról- és lámpalázról, azonkívül a tanítóhiány-
ról és a családalapítási kölcsönről. Nagyon 
változatos és ta r ta lmas a Nemzeti Közoktatás 
Hírek rovata is. 

Tanítók Lapja. (Az Országos Református 
Tanító Egyesület hivatalos közlönye. Felelős 
szerkesztő és felelős kiadó: Ormós Lajos.) A 
folyó évi j anuár 15-én megjelent legutóbbi lap-
szám vezető cikkét „Lelki-fénykép az iskolá-
ban" címmel Kiss Gyula í r ta . Az érdemes 
szerző a gyermeknevelés terén a legfontosabb 
és iskolai nevelésünk eléggé soha nem hangoz-
ta tható kívánságának az egyéni nevelést t a r t j a 
és azt, hogy mennél inkább megismerjük a 
gyermeki lelket és mennél közelebb férkőzzünk 
hozzá. Elgondolása szerint egyéni lapokat kel-
lene felfektetni . Ezek lennének az úgynevezeti 
lelki-fényképek. Ezeken a lapokon állandó 
kérdések lennének, amelyekre a taní tó röviden 
és tömören adná meg a választ, az év folya-
mán esetleg többször is. Az így vezetett egyéni 
lap már év végén átkerülne a következő osz-
tá ly tanítójához, aki a szünidőben átvizsgálná 
és így már szeptemberben az iskolai év kezde-
tén ismerné a gyermekek lelki alkatát . Ezek-
nek a lelki-fényképeknek a készítése a tanítók-
tól nem kíván mást, mint még jobban megis-
merni és fe l tárni a tanító előtt az emberi lel-
keket. P. Tóth I s tván a református oktatófilm 
munkatervéről ír . Egyesületi Élet, T i tkár i Je-
lentés, Vegyesek és Pá lyáza t i Hirdetmények 
rovat fejezik be a Tanítók Lapja legutóbbi szá-
mát. 

Szabolcsi Tanító. (A Szabolcsi Tanítók Ott-
hona, Általános Tanítóegyesület, K i r . Tanfel-
ügyelőség, Iskolánkívüli Népművelési Bizott-
ság hivatalos lapja. Főszerkesztő: dr. Gallay 
Rezső. Felelős szerkesztő: Jákváry Kálmán.) 
Az 1942-es évfolyam január i számát dr. Gullay 
Rezső vezércikke vezeti be, ma jd Varga József 
állami taní tó í r „Játék-e a tanulás" címen. A 
visszatért Délvidék statisztikai adatairól ol-
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vasunk még érdekes cikket, azonkívül verset 
Rcidványi Sándortól. Házikertünk jelentőségé-
ről és hasznosításáról ír folytatólagos tanul-
mányt Révész Dezsőné. „A természeti és gaz-
dasági ismeretek tanításának módszere a fa-
lusi iskolában" címen pedig Akáb Istvántól ol-
vasunk értekezést. Találunk még cikket a fa-
cipő használatáról, továbbá Könyvismertetést, 
Hivatalos Rész és Hírek rovatokat is. 

Tanítók Szövetsége. (A Magyar Tanító-
egyesületek Egyetemes Szövetségének hivata-
los lapja. Főszerkesztő: Berkényi Károly. Fe-
lelős szerkesztő: Adorján József.) Legutóbbi 
számának vezércikkét Berkényi Károly í r ta a 
legnagyobb magyarról, Széchenyi Istvánról. 
Foglalkozik még a lap a tanítóság általános 
helyzetével, továbbá a Magyar Tanítóegyesü-
let szövetségtanácsa ülésének lefolyásával, je-
lentést közöl az Egyetemes Tanítószövetség 
működéséről, azonkívül cikket dr. Kovács Já-
nos tollából „A kir. tanfelügyeletről." A ma-
gyar tanítóságot érdeklő hivatalos híreket ta-
lálunk még a Tanítók Szövetsége legutóbbi 
számában. 

Német tanügyi lapokból. 

Tanító, vezető és bajtárs. 
1941. tavaszán a hamburgi gyermekekkel 

számos tanító és tanítónő kivonult egy gyer-
mekmunkatáborba. A „Hamburger Fremden-
blatt-ban Wilhelm Schuchardt a Dcr Deutsche 
Ermieher c. pedagógiai folyóiratba j s átvett 
fönti című vázlatban rajzol képet annak a ta-
nítóságnak feladatairól és felelősségéről, mely 
örömmel állott ennek az újszerű feladatnak 
szolgálatába. 

Elsősorban a közösségi öntudatról számol 
be a cikk írója. Ha régebben — úgymond — 
évenkint elutaztunk osztályainkkal nagyobb 
osztálykirándulásra, már egész éven át előre 
tervezgettük és a gyerekekkel együtt beleéltük 
magunkat abba az előzetes örömbe, hogy cók-
mókostul be járhat juk a mi német földünket. 
Már ezeken az osztálykirándulásokon oly baj-
társiasan összeforrottak a tanítók és a tanulók, 
hogy mindegyikben bőségesen ébredtek kö-
zösségi értékek. Most gyermekmunkatábo-
rokban élünk együtt és szilárdan összeforrott 
közösséget alkotunk. Ez szemmelláthatóan ki-
fejezésre ju t a vezető és bajtárs viszonyában. 
A valódi vezetőnek mindenekelőtt és elsősor-
ban a gyermekek baj társának kell lennie. Dön-
tései és rendelkezései a közösségnek kell hogy 
szolgáljanak. Ez a magatar tás önkénytelenül 
tábori együttest eredményez, melyben minden 
egyes tanuló az egésznek javáér t felelősnek 
érzi magát. A közösen viselendő felelősségben 
rejlik az a készség, hogy árkon-bokron át kö-
vessék a vezetőt. Mi is fiatalok voltunk, mint 
i f ja ink, akiket vezetünk. Mint az ú j Német-
ország nevelőinek, nem esik nehezünkre if-
jainkkal együtt érezni és cselekedni. Rend és 
fegyelem, tisztaság és iideség, nyilt jellem 

vagy hűség dolgában, mint egy ember va-
gyunk együtt a ránkbízott ifjakkal. Kirándu-
lásokon és szabadtéri játékoknál ott vagyunk 
a gyerekek között. Magától érthető, hogy 
éppen itt a táborban együtt játszunk, gyakor-
lunk és küzdünk a fiatalokkal. így forr 
együvé az ifjú sereg és a tanító s oly bizalmi 
viszony keletkezik, mely a puszta iskolai mun-
kában ily mértékben nem jöhetett volna létre. 
Egészen világos azért, hogy a tanító ilyen kö-
zösségben egybeforr az ifjakkal és úgy meg-
ismeri és megérti őket jellembeli és lelki ma-
gatartásukban, mint soha máskor, ő most már 
nem csupán tanító, hanem egyúttal a szülök 
helyettese. 

A továbbiakban a szülői gondoskodásról 
szól cikkírónk. Azt fejtegeti, hogy a gyerme-
kek részben távol élnek a szülői háztól és van-
nak köztük olyanok, akik rászorulnak az anya 
gondos kezére s nélkülözik azt. A fiatalabbak-
nál ez inkább érezhető, mint az idősebbeknél. 
Azokra a csendes gyerekekre gondolok, akik 
szabad idejükben magukban maradnak és. 
akiknek nehezére esik azonnal csatlakozni a, 
többieknek vidám, eleven és zajos sürgéséhez-
forgásához. Némelyek, különösen olyanok, 
akiknek testvéreik vannak, könnyebben be-
illeszkednek az új környezetbe és mindjárt 
együttlétük első óráiban barátságokat kötnek, 
melyek a gyermekotthonban folyó játékos élet-
ből és forgolódásból erednek. 

Másokra nézve ellenben, s ezek többnyire 
egyetlen gyerekek, nehezebb a dolog. Itt a ta-
nító és tanítónő dolga beavatkozni és úgy irá-
nyítani, hogy mindegyik otthonosan és jól 
érezze magát. Érteni kell a gondozáshoz és a 
bizalom megnyeréséhez a nélkül, hogy ez kü-
lönösen feltűnnék a fiúnak vagy a leánynak. 
A nap eseményei, tele a munkának, az étkezé-
seknek, a játékoknak sokféle változatával, 
könnyen legyűrik és elfelejtetik a honvágyat. 
De este,, lefekvéskor, mikor a táborhely nyu-
godt és csendes lesz s eljön az elalvás előtti 
álmodozás órája, akkor a nagyobbaknak is 
eszükbe jutnak otthonmaradt szeretteik. Ha 
ilyenkor végigmegyek a szobákon, hogy mind-
egyikkel kezet fogva, jó éjtszakát mondjak, 
akkor ösztönösen érzem, hogy egyik vagy má-
sik csendes gyereknek meg kell simogatnom a 
fejét, hogy a táborban is tudatában legyen an-
nak, hogy van itt egy kéz, mely gondoskodik 
róla. Ez nem azt jelenti, hogy elkényeztetett 
gyerekről van szó. Kemény nemzedéket aka-
runk nevelni, de nem szabad elfelejtenünk, 
hogy ez a nevelés nem minden gyermeknél 
történhetik csupán parancs és kommandó se-
gítségével, némelyiknél ápoló kézzel szoktatás 
folyamán érhető el. í gy fogva fel a dolgot, 
megnyerjük a gyermekek bizalmát és nyíltsá-
gát és aztán minden személyes bajukkal vagy 
gondjukkal bizalmasan fordulnak a tanítóhoz. 

Egészségük károsodásától is óvnunk kell 
őket. Az általános bizalom megnyerésén kívül 
a tanítók feladata, hogy orvosként és segítő-
ként is szerepeljenek. Minden gyermeket itt-
ott elfog alkalmilag valami kisebb rosszullét, 
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néha egy kis gyomorrontás, emésztési zavat 
vagy fe j fá jás s ezek miatt rosszkedvű. Milyen 
jó ilyenkor, ha a tanító ápoló keze beavatkozik 
és az első utasításokat megadja a baj meg-
szüntetésére. Igazi bajtársiasság és közösség 
jele, ha a tanítók és tanárok a többiekkel 
együtt közösen törődnek ezzel a gyermekkel, 
hogy hamarosan megint „ember legyen a gá-
ton". Természetesen az általános vizsgálato-
kon és méréseken kívül minden gyereket 
gondosan megfigyelünk egészségi állapotára 
nézve, komoly megbetegedéseket minden óva-
tossági intézkedés mellett azonnal jelentünk 
az orvosnak, ez aztán rendelkezik a további 
kezelésről. 

A gyermekek falusi táborozásának, nyarai-
tatásának végrehajtása nagyszerű feladat, 
melyre a tanítóság mindenkor örömest vállal-
kozik. A szülőknek mindenekelőtt tudniok kell, 
hogy gyermekeik biztos felügyelet alatt van-
nak, mely elszállásolás, ellátás és szellemi-lelki 
gondozás tekintetében páratlan. Büszkén és 
boldogan élhetnek a szülők abban a biztonság-
ban, hogy gyermekeik jól gondozva fejlődnek 
és élményekben gazdagon fognak visszatérni 
a kiszabott idő leteltével. De büszke a tanító-
ság is, mely a falura küldött fiúkkal és leá-
nyokkal foglalkozva, sikeresen segédkezik a 
nemzeti szocialista pártnak a Eührer által kitű-
zött feladat végrehajtásában. 
Der Deutsche Erzieher. 
1941, 7. szám. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

A tengeri sirály. 
Természetrajzi csevegés. 

Nem hallottál még rólam? Én vagyok a herin-
get fogyasztó közönséges tengeri sirály. Han-
gomat hallhatod az egész tengerpart mentén. 

Különös elvezet nekem szárnyaim 'csattog-
tatása és ha elfáradtam, leszállok a földre, mint 
egy aeroplán. 

Tudod milyen színű vagyok? Tollazatom leg-
nagyebbrésze fehér, de hátam szürke és a szár-
nyaim vége fekete. A szemem pedig halvány-
sárga. A lábam olyan úszóhártyás, mint a 
kacsáé. 

Tudod-e miért vagyok jó segítőtársad? Én 
megeszem a tengerparton eldobott összes étel-
maradékot, miáltal a szemét ott nem .gyűlik 
össze. Én a hajók közelében röpködök, el-
fogyasztva minden tengerbe dobott ételt. Ez-
által tisztítem a tenger vizét és részedre élvez-
hetővé teszem azt. 

Azcnban nem szívesen eszem sós tengeri ha-
lat, azért ha ilyent találok, lemegyek a tenger-
partra és addig mártogatom a vízbe a halat, 
amíg a sós ízét elveszti. 

Akarsz valamit hallani kicsinyeimről? A föl-
dön rakok fészket, amit fűvel, tengerigyommal, 
vesszővel és egyéb általad elszórt anyaggal bé-
lelek ki. Három dai'ab világoskék, valamint zöldes-
barna és fekete foltokkal tarkított piszkos fehér 

tojást tojok. Házastársammal felváltva ülünk 
a fészekben, amíg a 2C-ik napon kikelnek fió-
káink, amelyek először barnás-sárgaszínűek és 
csak három-négy év múlva lesznek hozzám 
hasonlók. 

Jö j j és látogass meg bennünket a tenger-
parton. 
American Childhood, 
1941. szeptember hó. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Padányi Viktor: Középoktatásunk kérdései. 
Egy új magyar középoktatáspolitika néhány 
alapvonala. (Szeged, 1941.) Ez a nagy körül-
tekintéssel és mély elgondolásokkal készült 
könyv először történelmi visszapillantást vet 
hazánk mai kulturális, politikai, gazdasági és 
társadalmi életének kialakítására. Már ez a 
rész is megérdemli, hogy Padányi Viktornak 
könyvét gondosan olvassuk, meglátásait tanul 
mányozzuk. 

A bevezetéshez hasonló értékűek a további 
fejezetek is. Az első fejezetben a szerző az ön-
célú középoktatást az újkori életigényekkel 
kapcsolja össze, miközben végighalad a közép 
iskola fejlődésének azokon a főbb mozzana-
tain, amelyeket az egyes korok igényei meg 
kívántak. E közben a szerző éles meglátással 
mond ítéletet a középiskolai reformokról. 

A II. fejezetben a szerző igen világos és 
meggyőző okadatolással állapítja meg, hogy 
az öncélú középoktatásnak tengelye: a líceum. 

A II. fejezetben a „polgári iskola két arcá-
ról" szól a szerző. Számadatokkal igazolja, hogy 
a polgári iskolai tanulók túlnyomó része csak 
azért jár polgári iskolába, hogy tovább foly 
tathassa tanulmányait, nem pedig azért, ami 
a polgári iskolának tulajdonképeni célja. 

Igen súlyos a szerzőnek a IV. fejezetben ki-
fejtett az a megállapítása, hogy a polgári is-
kolai tanárképzés mai rendszerének csak múlt ja 
van, jövője nincs. 

Végül könyvének V. fejezetében „Jegyzetek 
a gyak. középiskolai tanárképzés kérdéséhez" 
címen értékes gondolatokat közöl a szerző, aki-
nek. könyvét valóban komoly tanulmánynak 
tekinthetjük. 

Gyermekbokréta. Mesegyűjtemény. V. kötet. 
B. Czeke Vilma szerkesztésében. 

A Családi Kör mellékleteként megjelenő kis 
gyermeklapnak, a Gyermekbokrétának egy év 
folyamát találjuk ebben a kötetben egybe-
kötve. A kis gyermeklap minden hónap köze-
pén bekopogtat a gyermekekhez. B. Czeke 
Vilma, a kiváló írónő szerkeszti a lapot meleg 
szívvel, mély pedagógiai tudással. Párat lan 
nevelői érzékkel válogatja össze azokat az írá-
sokat, amelyeket a gyermekek számára kivá 
lóan alkalmasnak talál. Az erdélyi román meg-
szállás alatt úgyszólván ez a magyaros, nemes-
vonalú, tiszta lelkiséget sugárzó kis lap volt 
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a székely gyermekek egyetlen magyar folyó-
irata. Az erdélyi gyermekek a kis lap minden 
versét, meséjét szórói-szóra megtanulták. 

A Gyermekbokréta ötödik kötetét nagyon 
ügyesen és ötletesen állította össze a szer-
kesztő: a kötet számára külön, felzetnélküli 
számok nyomódtak vastagabb papíron. S most 
szép, művészi címlappal került a könyvpiacra. 

Csengő-bongó, csupa-szív versek, ízes, népi 
hangulatú, bűbájos mesék, történelmi elbeszé-
lések a fénylő múltból, mondák, legendák, játé-
kok, tréfák, ötletes bábjátékok sorakoznak fel 
a könyvben. Olyan könyv ez, amelyet a gyer-
mek sohasem ún meg, amelyet a gyermek ú j r a 
és ú j r a elővesz, hogy a bűbájos olvasmányok 
ú j ra és ú j r a gyönyörűségbe ringassák a lelkét. 
Az ízes, magyaros-színvonalú könyvnek min-
den sora tanít, nevel, épít és gyönyörködtet. 
A Gyermekbokréta mesegyűjteményénél érté-
kesebb és szebb ajándékot a gyermek már nem 
kaphat. Különösen szépek B. Czeke Vilma 
krisztuslegendái. Nevelőértékűek Ülbey Irén-
nek és Kissné Tóth Lenkének a versei és me-
séi is. 

Tornára fel! Dalos zenés tornajátékok, torna-
vizsga és tornaünnepély-tervezetek, magyar 
csárdások, kották és íajzok stb. gyűjteménye. 
Összeállította: beihidai Parragh László. (Ki-
adja a ,.Magyar Ünnep" könyvkiadóvállalat, 
Szeged. Ara: 3 P.) Ez a könyv tisztán gyakor-
lati célt szolgál, amennyiben a tanítónak anya-
got és útmutatást kíván nyúj tani a dalos-zenés 
toriiajátékcklioz, tornaünnepélyekhez. S az az 
anyag, amit a szerző könyvebe felvesz, test-
nevelői és nemzetnevelői szempcntból valóban 
értékes. A dalosjátékok és táncos tornagyakor-
latok között vannak olyanok, amelyeket kisebb 
és vannak, amelyeket nagyobb gyermekek 
játszhatnak. Nagy előnye a könyvnek, hogy a 
szerző a könyvben levő dalos-zenés játékokhoz, 
tervezetekhez igen világos útmutatást ad. ame-
lyet több helyen beszédes helyzetrajzzal is ma-
gyaráz. A dalok kottáinak közlése is nagy segít-
ségére lesz a tanítóknak, mert feleslegessé teszi 
a dallamok keverését Ezt a könyvet kartársaiuk 
szíves figyelmébe ajánljuk. 

Egészség országa felé. I r t a és a rajzokat ké-
szítette: Csavlek Márta oki. tanítónő, egészség-
ügyi felügyelő, védőnő. Előszót írta: Johan 
Béla belügyi ál lamtitkár. Nevelésügyi szem-
pontból átnézte: vitéz Rozsnoky Antal kisded-
óvásügyi felügyelő. (Kiadja: az Országos Egész 
ségiigyi Szövetség.) 

A könyv Előszavában Johan Béla államtit-
kár szól azokhoz, akik hivatva vannak arra, 
hogy a gyermekeket és az i f j aka t egészséges 
életmódra neveljék, egyben rámutat a könyv-
nek ezt a célt szolgáló értékeire. 

A könyv első részében bájos meséket, versi-
kéket találunk, amelyek a kisgyermek érzelem-, 
-értelem- és képzeletvilágához szólnak úgy, 
hogy egyben az egészséges életmódra vonat-
kozó magatar tás t és tudnivalókat tartalmaz-
zák. Valamennyi mesét, verset beszédes rajzzal 
illusztrálja a szerző. 

A l i . rész már nagyobb gyermekeknek, serdü-
lőknek, i f jaknak szól. I t t már több az értelmi 
vonatkozás. A szerző közvetlen alakban szól az 
olvasóhoz s olyan ismereteket nyúj t , amelyek 
bői az olvasók nemcsak testünket ismerik meg. 
hanem egyben hasznos tanácsokat is kapnak 
a r ra vonatkozóan, hogyan kell gondoznunk, 
ápolnunk bőrünket, szemünket, fogainkat, ha-
junkat, lábunkat, s minden más tagunkat, szer-
vünket. Ezek a kedves és közvetlen, a szóra 
koztatás úiellett oktató, nevelő beszélgetések 
bizonyára sok gyermek, i f j ú és felnőtt lelké 
ben ébresztenek gondolatokat és az egészséges 
életmódra késztető elhatározásokat. 

Szétszórt magyar pásztortüzek. I I I . füzet. 
Mesedélutánokra költemények. I r t a : eberhárdi 
Patkó Olivér. (Okány, Bihar m.) Ebben a kis 
füzetben a szerzőnek 25 verse van. Valamennyi 
gyermekvers. Közöttük több olyan van, ame-
lyeket bármikor szavalhatnak a gyermekek. 
De nagyrészük különböző alkalmakra való. 
A verseken látszik, hogy szerzőjük tanító, aki 
ismeri a gyermeklelkeket és tud is hozzájuk 
szólni. 

Baloghy Mária: Kislegények könyve. (Athe 
naeum-kiadás.) 

Baloghy Mária jól ismert név az apróbb-
nagyobb olvasók előtt éppúgy, mint a nevelés 
kérdései i ránt érdeklődő szülők körében is. 

A „Babakönyv" és a „Lányok könyve" után 
most a „Kislegények könyvé"-t állította össze 
a neves peelagógus. 

Ebben az xíjszerű mese- és játékkönyvben a 
gyermekélet évi és napi r i tmusát követve, 
minden hónapra jut mese, vers, dal, tréfa, já-
ték, ügyeskedés. A mamák is örülnek majd a 
sok ötletnek, mert a „Névnapi köszöntők", 
„Mesterségünk címere", „Palkó számtanjátékai 
és megfigyelései a természetben", a „Találga-
tós játékok", továbbá a „Kis ezermester", aki 
dióhéjból, dugóból, fűből, kartonból, gesztenyé-
ből és gyufaskatulyából sok-sok érdekes dolog 
elkészítésére tan í t ja meg a kicsinyeket, mind 
mind elfoglalják az izgő-mozgó kisfiúkat. 

P. Ábrahám Ernő, Beliczáné Okolicsányi 
Olga, Jászayné H. Magda, Lintncrné F. Vilma. 
Perczel István, Undiné R. Rózsa a versikék. 
mesék, dalocskák szerzői. Benedek Ka ta közel 
380 gyermeki bá jú ra jza és színpompás képei 
méltó keretet adnak az ötletes foglalkoztató 
könyvnek. 

Fehér Szarvas: Békepipa. 
Kevés i f júsági író válik olyan gyorsan nép-

szerűvé a kalandos lelkű fiataloknál, mint Fe 
hér Szarvas, a titokzatos életű magyar-indián 
törzsfőnök. A „Szikláshegyek varázs lójáénak 
szerzője most ú j kötettel lepi meg lelkes ol 
vasóit. 

A „Békepipa" nemcsak érdekes indián tör 
ténet, de egyben kézikönyv is az .indián tábori 
élethez, amely bevezeti az i f j ú harcosokat az 
indián ügyességek titkaiba. 

A szép, érdekes könyv az Athenaeum kiadá-
sában jelent meg. 



1 7 8 1942 : 3. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Szira Béla: Bécsi tinta — magyar toll. 
A Kisfaludy-Társaság a Szilasi Nelly-díjjal 
tüntette ki ezt a pompás i f júsági regényt, 
mellyel a kiadó ú j i f júsági sorozatát a Könyv-
barátok I f jú ság i Könyveit indí t ja el. Ez az 
első kötet méltó képviselője azoknak a törek-
véseknek, melyeket az új, i f júsági sorozat re-
gényiben kifejezni törekszünk. Komoly, magas 
irodalmi szempontból is jelentős munka, Bes-
senyei György életének egy részét ábrázolja. 
A XVII I . századvégi Bécs fényes és pazar-
pompájú császári udvarában elmaradottságára 
ébredő i f j ú Bessenyei századokra példát mu-
tató módon oldotta meg a magyarság és 
Európa sokat vitatott ellentétét. A regény 
eszmei magvát a lassanként ocsúdó fiatal test-
őr életének legérdekesebb szakasza fon j^ kö-
rül: hogyan vált a parlagi nemes i f júból Má-
ria Terézia daliás testőre és a magyar művelt-
ség felvilágosodott harcosa. Bessenyei György 
nemes hős, kiváló példakép, a mai időkben kü-
lönösen életteljes eszménye a magyar ifjúság-
nak. 

A regény érdekessége, nemes stílusa, jelene-
teinek izgalmas sodra még egy díj jal fogja ki-
tüntetni a könyvet: a magyar i f júság szerete-
tével, s ez minden más dí jnál többet jelent. 

Megjelent a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
kiadásában, Byssz Róbert művészi rajzaival. 
Ara félvászonkötésben 5 80 pengő. 

Szürke Bagoly: A rengeteg zarándokai. For-
dította: dr. Baktay Ervin. Budapest. 

Az állatszeretet himnusza ez a könyv. A kö-
zelmúltban elhúnyt szerző, aki félvér indián 
volt s akinek indián-társai a „Szürke Bagoly" 
nevet adták, nagy vadászból lett nagy állat-
baráttá. Feleségének, Anahareonak hatása alatt 
nagy és nemes célt tűzött ki maga elé: meg-
menti a kipusztulástól Kanada hódállományát. 
A kicsi hódoknak volt ő igaz és nemesszívü 
barát ja . 

A hódvadászat a kanadai ősvadászoknak 
kedves foglalkozása. Gyilkos, embertelen fog-
lalkozás ez. A hódvadászatnál nincs semmi 
szerepe a vadászszenvedélynek. A hódfogó-
szerszám egyszerűen k i ránt ja az öreg hódot a 
vízből s a szerencsétlen állat napokig kínlódik 
féllábon függve a levegőben, szemét sokszor a 
madarak váj ják ki s a hód, amelyet az emberi 
kapzsiság ju t ta to t t kínhalálra, éhen és szomjan 
pusztul alig félméternyire a víztől. Kicsi hód-
jai egy-két napig ott élősködnek az emlőjén, 
de aztán lepotyognak a vízbe, hogy ott anyate j 
hí ján megölje őket az éhség. Halálra ítélt, ki-
pusztuló á l la t fa j Kanadában ez a szapora, 
nemes vad. Pedig ezek a selyembundájú, ügyes 
és fürge állatok jobb sorsra érdemesek. Bár-
sonybundájuk alat t hálás, ragaszkodó szív do-
bog s annyira értelmesek, hogy a bennszülött 
indiánok csak „kis indiánok"-nak „hód-ember-
kék"-nek nevezik őket. 

Szürke Bagoly könyvét a kicsi hódok s ál-
talában az állatok iránti szeretet melege fű t i 
át. Aki így tud ja az állatokat szeretni, abban 
nagyon nemes, nagyon csillogó lélek ég. He-
lyenként olyan szívből áradok a szavak, hogy 

az olvasónak kicsordul a szeméből a könny, 
A kicsi hódokat megszeretjük és mi is barát 
Ságunkba fogadjuk. De megismerjük a könyv-
ből a kanadai ősvadászok életmódját és kaland-
jai t is. Amíg a könyvet olvassuk, szinte hal-
lani véljük a kanadai őserdők sejtelmes sutto-
gását, a folyók harsány csattogását, a vad-
madarak élénk rikoltását s a kicsi hódok gyer-
meksíráshoz hasonló óbégatását. 

Baktay Ervin érett, színes, frissen zengő 
magyar nyelven t á r j a elénk Szürke Bagoly re 
mek könyvét. Az érettebb i f júság valóban ked-
vét lelheti ebben a léleknemesítő könyvben. 

Kosáryné Réz Lola: Esti hegedűszó. A kötet 
négy bájos, hófehér leányregényt tartalmaz. 
Valamennyi mély nevelőértékű, friss, közvet-
len, csupa-szív és csupa-lélek regény. A leányok, 
akikről Kosáryné Réz Lola ír, mindig mo-
solygó szerények és mindben jóság és szeretet 
izzik. S a lelkükben égő szívjóságot kivetítik a 
környezetükre is. Amerre lépnek, szinte süt a 
nap és szinte balzsamos a levegő. Leányideálo-
kat vetít f iatal olvasói elé és ebben rejlik en-
nek a nagy írónőnek mély és szinte egyedül-
álló értéke. Leányalakjai a mindennapi életből 
valók, tehát a lelkükben lángoló szépség el-
érhető. A leányif júság lelkéhez ma talán nem 
is tud senki olyan közvetlen erővel és olyan 
bűbáj ja l szólni, mint Kosáryné Réz Lola. Min-
den szava lélekből csendül s erre a tiszta csen-
gésre rárezonál a fogékony, meleg leányiélek. 

Kosáryné Réz Lola tisztában van azzal, 
hogy milyen óriási hatalom a szó. A szó, külö-
nösen a papí r ra karcolt szó ölni is tud s egy-
úttal teremteni is. Kosárynénak minden sora. 
amit papírra vet, felülemelkedett, nemesen, 
hamvasan tiszta s mindegyiken ott csillog a 
belül égő lélek fénye. A felnőtteknek szánt írá-
sait éppúgy oda lehet adni a f iatalság kezébe, 
mint az i f júságnak szánt írásait . í rása i mindig 
mélyenszántók, de amellett sohasem durvák, 
sohasem sértők. Kosáryné Réz Lola példát 
mutat arra, hogy nagyot alkotni úgy is lehet, 
ha nem teregetjük ki az élet szennyeit. 

A négy kis értékes regény közül, amelyek az 
„Esti hegedűszó" összefoglaló cím alat t jelen-
tek meg, a „Naspolyafa t i tka" és a „Jó szeren-
csét" címűek a legszebbek. Különösen az utóbbi 
lélekzetelállítóan érdekes. 

A regények nyelve ízes, magyaros, tisztán 
zengő. Olyan puhán muzsikálnak a mondatok, 
mint nyár i alkonyatokon a hegedűk megpen-
dített húr ja i . 

Róna Emy ra jza i művésziek. 

Magyar Művészeti Írások. Az Országos Ma-
gyar Szépművészeti Múzeum Csánky Dénes 
főigazgató kezdeményezésére jelenteti meg a 
Magyar Művészeti írások sorozatát. A vállal-
kozás, mely figyelmét a magyar művészet fej-
lődésének egész folyamatára kiterjeszti, rend-
kívül terhet ró a kiadóra. Munkája nyomán 
azonban, a mai tudomány és nyomdatechnika 
eredményeinek felhasználásával olyan nagy-
szabású könyvsorozat fogja gazdagítani a ma-
gyar művelődést, mely a régi megszűnt vállal-
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kozások méltó folytatója lesz. A Csánky Dénes 
által kijelölt programm változatosságával és 
időszerűségével biztosítja a sorozat érdekes-
ségét. 

Az első kötet Farkas Zoltán Munkácsy Mi-
hályról szóló pompás összefoglaló eszméje, 
mely a Munkácsy-kutatás eddigi anyagát és 
szempontjait világhírű festőművészünk isme-
retlen leveleinek felhasználásával kibővítette. 
Ez a tanulmány Munkácsy művészegyéniségé-
nek elemzésével, műveinek esztétikai és törté-
neti méltatásával végleg kijelöli helyét a ma-
gyar és az európai festészet történetében. 
A könyvet 65 gyönyörű képes tábla díszíti, 
mely Munkácsy festményeinek javát magába-
foglalja. 

A második kötet Pigler Andor Bagdány 
Jakabról í r t tanulmánya. A XVII . századi 
Bogdány Jakab művészetét csak a beavatot-
tak ismerik. Megérthető, ha tudjuk, hogy nem 
idehaza dolgozott. Anglia volt második hazája, 
ahová művészhajlamai korán kivitték: soha 
nem lát ta viszont szülőföldjét. Pigler Andor 
gondos tanulmánya megvilágít ja Bogdány mű-
vészetének teljes ouvrejét s beemeli munkás-
ságát a magyar művészettörténet körébe. Bog-
dány Jakab festményeinek szinte teljes sorát 
megtaláljuk a 64 képes táblán. 

A Magyar Művészeti Írásokat a Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda igen előkelő kiállí-
tásban jelentette meg. 

Károlyi Any: A kislány, aki fü tyülni tu-
d o t t . . . A kislány, aki fütyülni tudott: olyan, 
mint a legtöbb kislány. Éppen úgy eszik, al-
szik, játszik, mint a többi gyerekek. Az egyet-
len különbség köztük, hogy ő érti az állatok 
nyelvét. Legalább is azt képzeli. Érzékeny kis 
füle számára emberi értelmet kap a r igófüt ty, 
a kakaskukorékolás, a kutyaugatás és macska-
nyávogás. Résztvesz az apát vesztett rigócsa-
lád bánatában, felháborodva veszi észre a 
esirkeudvar lakóinak civakodását, doktor „Har-
kállyal" társalog és segíteni szeretne a kiöre-
gedett szemeteslovon. 

A kislány, aki a rigóktól tanult fütyülni , 
minden gyerek jobbik énjéhez tartozik. A vi-
déki gyerek számára ú j színt és értelmet kap-
nak r a j t a keresztül a nagyon is megszokott 
fák és madarak, az aszfalton élő városi gyerek 
pedig Anikó segítségével közelebb jut a ma-
darak, virágok, csillagok és bárányfelhők vilá-
grához. 

„A kislány, aki fütyülni tudot t . . . " , s a többi 
öt kis mese a gyermeki képzelőerő jobb, szebb 
ós igazságosabb világnak dallamát zengik, 
azt a dallamot, melyet mindnyájan tudtunk 
egyszer, s amely néha még a felnőtteknek is 
eszébe j u t . . . 

Megjelent a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadásában, Mallász Gitta színes raj-
zaival. Ára díszkötésben 6'— pengő. 

Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora. Ezer-
kilencszáznegyvenkettőben ünnepli a magyar-
ság Nagy Lajos trónlaléptének hatszázadik 
évfordulóját . A középkori Magyarország nagy-

hatalmának megalapítóját, az olasz vérből 
származott Anjou-királyt inkább hadjára ta i , 
poltikai és pénzügyi reformjai a lapján ismeri 
a nagyközönség. Dercsényi Dezső, a kitűnő 
f iatal műtörténész inkább az érem másik ol 
dalát muta t j a meg és a nagy király négyév-
tizedes uralmának szellemi képét t á r j a elénk. 
Csodálatos az a gazdagság, a szellemi életnek 
az a fr iss lüktetése, a művészeti emlékek ma-
gas nívója, amit e rövid korszak kitermelt. 

Dercsényi Dezső könyvének igazi meglepe 
tését éppen a művészeti anyag adja. Alig négy 
évtized alat t templomok, kolostorok százai 
épülnek az éret t gótika stílusában. A rendkí-
vül népszerű ferences- és pálos-rendek teinp 
lomtípusa Nagy Lajos korában alakul ki én 
lesz közel két évszázadig a szerzetesi templom 
építés leggyakrabban utánzott formája . Ugyan-
ekkor fellendül az épületszobrászat is, de a 
plasztikai tevékenység súlya a síremlékfara 
gásra és a fémszobrászatra esik. Különösen 
Kassán és Budán készülnek nagy számbaa 
polgári és lovagi sírkövek, sőt valószínűleg 
e műhelyekben kell keresnünk Kázmér len-
gyel király és Nagy Lajos síremlékeinek fara-
góját is. A fémszobrászat emlékei közül pedig 
Kolozsvári Márton és György prágai Szent 
György szobra messze megelőzi az európai 
fejlődést. 

A festészet területén oly értékekkel dicse-
kedhet ez a korszak, mint a legutóbb feltárt 
esztergomi királyi várkápolna freskói, vagy a 
Képes Krónika miniatúrái , mindkettő az euró-
pai művészet legszebb korabeli emlékeivel ve-
tekszik. A szerző erősen hangsúlyozza, hogy 
ezek az emlékek szoros kaix'splatban állnak 
Nagy Lajossal és a körülötte kialakuló udvari 
kultúrával, amit leghatározottabban az ipar-
művészet emlékeinél érezhetünk. 

A pompás kiállítású, több mint kétszáa-
ötven képpel és színes melléklettel illusztrált 
kötet a középkori magyar élet egy eddig ke-
vésbbé ismert, méltatlanul elhanyagolt korsza 
kára tereli a figyelmet. Olyan korszakra, 
melyben a magyar szellemi élet, a magyar 
művészet Európa többi nemzeteivel egyes 
rangút alkotott. 

Megjelent a Kirá lyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadásában, a Magyar Könyvbarátok 
Könyvei között. Ára egészvászonkötésben 16 — 
pengő. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Kari Hunger—K. Friedrich Probst: Erzie-
hung zum Sprachdenken (A nyelvi gondolko-
dásra nevelés). F r a n k f u r t am Main, 1940. 197 
lap. 

A Kar i Hungertöl szerkesztett Schriften-
reihe zum neuen Deutschunterricht c. sorozat 
2. kötete van előttünk. Üj szellemet hirdet a 
nyelvi oktatásban s ezt a német iskolák anya-
nyelvi tanításában szorgalmazza. A nyelvi gon-
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dolkodásra nevelés voltaképen az ú j irányú 
nyelvtan, nyelvtudomány és stilisztika alap-
elveit öleli fel 6 a rendeletileg kiosztott 
feladatot k ívánja megkönnyíteni a középisko-
lák német nyelvtanárai részére: a nyelvi gon-
dolkodásra nevelést. így pl. Humboldt Vilmos-
nak azt a gondolatát választja jelszavául, hogy 
a nyelv külső megjelenése a népek szellemé-
nek; nyelvük az ő szellemük és szellemük az ő 
nyelvük. Nem lehet eléggé egynek és azonos-
nak tekinteni a kettőt. Miután bevezetőül az 
ú j nyelvi felfogást ismertette, fejtegetései so-
rán, számos szemelvénnyel kísérve magyarázó 
gondolatait, a szókincs kifejlődéséről, a kép-
zésről, a jövevényszókról, a mondatszerkezet-
ről, a stílusról, a szólásformákról és mindezek 
tanítására nézve ad részletes útmutatásokat. 
Nem szorosan nyelvtudományi tanulmánnyal, 
nem szorosan didaktikai vezérkönyvvel van 
dolgunk, hanem a kettőnek értékes és hasznos 
vegyületével, melyből bármely anyanyelv ta-
ní tására nézve becses tanulságok vonhatók le. 
A f rankfur t i Diesterweg-kiadásban megjelent 
mű a didaktikai irodalom kiváló nyeresége. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Nyelvrokonság, mint tantárgy. 
Stauning dán miniszterelnök a mult év jú-

niusában nagyjelentőségű beszédet mondott, 
melyben a skandináv nyelvek rokonságát ér-
telmezte. Ebben a nyelvpoltikai kérdésben töb-
bek között a következőket^ is mondotta: „Hely-
telenítek minden jelenséget, mely hozzájárul 
ahhoz, hogy a nyelvek távolodjanak egymástól 
s azt hiszem, hogy nagyon értékes volna a fej-
lődés a népek közti megértés szellemében a jö-
vőre nézve, mely még sok meglepetést és ne-
hézséget re j t magában. Nagy dolcg volna, 
ha az északi nyelvek és északi kul túra mind 
népiskolai, mind középiskolai oktatására nézve 
meg tudnánk egyezni egymással. Kétségtelen, 
hogy a jövendő nemzedékek gyors ütemben 
fogják az ilyen törekvéseket megvalósítani." 

A rádió a japán iskolákban. 

A nevelés és az iskola a japán rádió pro-
grammjában előkelő helyet foglal el. Napi 
2>/2 óra, a nagy városokban 3 óra, sőt még több 
van fönntar tva a rádió út ján való nevelés fel-
adataira. A.zok a tárgyak, melyek a rádiónak 
— és pedig úgy az általános, mint az iskolai 
rádiónak — nevelési programmjában helyet 
foglalnak, a következők: általános művelődés, 
vallás, katonai kérdések, diplomácia, irodalom, 
művészet és tudomány, idegen nyelvek, a nem-
zet életének számos időszerű kérdése. A rádió-
előadásokat szövegkönyvvel teszik eredménye-
sebbé. Az 1935. évi statisztikai adatok mutat-
ják, hogy 25.000 japán népiskola közül 10.000 
naponkint használta az iskolai rádióleadáso-
k a t Ezek a leadások fokozatosan osztályok 

szerint alkalmazkodnak az állami tankönyvek-
hez. Legkedveltebbek azok a leadások, melyek 
a japán nyelvtanítás támogatására szolgálnak. 
Számtani és matematikai leadások csak cse-
kély mértékben népszerűek. De rendkívüli szol-
gálatokat tesz a rádió a zeneoktatás terén is, 
mindeneklőtt a közös karénektanításban és pe-
dig önállóan és összefüggésben más tárgyak-
kal. Fontos két pont ja még a nevelési rádió-
program mnak a reggeli torna, másrészt a 
nemzet kiváló vezető férf iainak esetről-esetre 
való, erkölcsi tar talmú vagy célzatú előadásai. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 
n 

Pedagógiai szeminárium Moholon. A „Moholi-Adai és 
Péterrévei Magyar Kir. Állami Elemi Népiskola" tantes-
tülete együttes szemináriumot tar tot t 1942. január 10 én. 
A visszatért Délvidék három községe első mag\ar sze-
mináriumának tárgysorozata: 8 órakor istentisztelet, 
utána a tanítók ismerkedése. Kilenc órakor megnyitó és 
üdvözlőbeszéd, tar tot ta dr. Pálinkás Sándor tanügyi fo-
galmazó, mint az új\idéki I. fokú tanügyig, kirendeltség 
kiküldötte. Isko!a:gazgatás, ügyirat és formai kellékei: 
előadó Erddyi Imre inoholi iskola igazgató. Gyakorlati 
tanítás: „Csillaghullás", I. osztályban tanította Bácskai 
Norberta. Írás-olvasás módszerét ismertette Sándor Etelka-
Gyakorlati tanítás: „Négyzet ismertetése" 11. osztá ybaa 
tanította Fontos Gizella. Számolás és mérés módszerét 
ismertette TeUcski Borivojné. A tanításhoz hozzászól-
tak: Jits Antal, Bálizs Máté, Kolb Győző és Póda Béla 
Dr. Pálinkás Sándor összefoglalóig hozzászólva, mind-
annyioknak a legnagyobb elismerését és dicséretét fejezte 
ki. A népisko'a cé!ja és feladatai, előadó Kolb Győző. 
Előadók, gyakorlati tanítók és a módszer ismertetői mind-
annyian a moholi tantestület tagjai. A szemináriumoi 
elhangzott észrevételeket, tapasztalatokat összefoglalta 
Pataki József, a szeminárium vezetője Dr. Pálinkán Sán-
dor záróbeszédében Isten áldását kérte a hallottak nyo 
mán gyümölcsöző munkára, majd a gyűlést bezárta. 

A borszéki népoktatási körzet tanítósága f. év januar 
12 én Borszéken tar tot ta első pedagógiai szemináriumát. 
Miklós Gergely, Csík vármegye kir. tanfelügyelője meleg 
szavakkal emlékezett meg a tanító nagyszerű hivatásá-
ról. Rámutatott azokra a nemzeti, világnézeti. szociális 
és kulturális szempontokra, melyek a'apján a nyolcosztá-
lyos népisko'a keretein belül cselekvő egyéniségeket nevel-
hetnek a Haza, a társada'mi szolidaritás és a keresztény 
világnézet szolgálatára. Varga András főhadnagy, járási 
katonai parancsnok a korszerű leventeoktatást ismertette. 
Buzés Imre körzeti isko'afe ügyelő a tanterv és utasítás 
I., II., IV. és V. kötetét ismertette. Gyakorlati tanácso-
kat adott valamennyi tantárgy tanításának főbb irány-
elveiről, különcs tekintettel a helyi vonatkozásokra. 
Majd közölte a körzet tanítóságával azokat a 6zempon 
tokát, melyeket a népoktatás szellemének egységesítése 
mindenkitői megkí án. Schuller János igazgntó tanító a 
tanterv III. kötetét ismertette lendületes, szemléletes fel-
olvasásban. Élvezetes és minden tekintetben tanulságos 
felolvasást nagy tapssal köszönte meg a tanítóság. Záró 
beszédében a kir. tanfelügyelő elismerését és köszönetét 
fejezte ki a teljes számban, és sokaknak nagy utazási ne-
hézségekkel járó megjelenéséért. Pál Árpád gyergyó 
tölgyesi és Kosza József borszéki plébános mint vendég 
vett részt, megjelenésükért köszönetét to.mácsolta az el-
nöklő kir. tameli gyelő. A nívós pedagógiai szemináriu 
mot a Himnuez-szal zárták be. Azután közös ebédei vet-
tek részt a megjelentek. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagőgiai Társasig. A január 17 én dr. Pro-
hászka Lajos ogvetemi tanár elnöklete a la t t t a r t o t t ren-
des fe'olvasó ülésnek egyetlen tárgya Cserhalmi Ágost 
székesfővárosi po'gári iskolai tanárnak mint verdégm-k 
Üj értékelési rendszer a tenulók teljesítőképességének fo-
kozása érdekébín c. előadása \olt . A tanulmány gondo-
latmenete abból indult ki, hogy történelmi idők mindig 
nagyobb erőkifejtést követelnek a nemzet tag aitól Az 
«rők fokozására csak azok képesek, akik erre készséggel 
bírnak. Ez a készség csak céltudatos neveléssel érhető el. 
A statisztikai adatok tanúsága szerint a magyar tanuló-
ifjúság teljesítőképessége nem fejlődik a tanulmányi idő 
«vfolyamai alatt , mert pl. a gimnázium I osztályában a 
jelesek és jók összesége 45 6%, az érettségin pedig 45'5% ; 
a po'gári iskola I. osztályában a jelesek és jók együttes 
száma 40%-ot tesz ki, a IV. oszfá'ybr<n pedig csak 
38'4% ot. A jelenség oka egyrészt abban keresendő, 
hogy sem az ismeretekben való gyarapodás, som a mai jó 
bizonyítvány ígérete nem fejt ki olyan ha tás t a tanuló 
akaraterejére, mely a teljesítőképesség tokozását vonná 
maga után; másrészt a mai skolasztikus szellemű érté-
kelési rendszer alkalmazásában sokszor sérelem és igaz-
ságtalanság éri a tanulót, ami nemhogy fokozná akarat-
erejét, hanem bénító ag hat arra és nem egyszer vezet 
sajnálatos diáktragédiákra. Ű j értékelési — mondjuk 
régi pedagógiai kifejezéssel: osztályozási — rendszerre 
van szüksi'g, mely mentes ezektől a hibáktól és alkalmas 
a teljesítőképesség fokozására. A javasolt új rendszer 
megszünteti a mai négy érdemfokozatú osztályzást és a 
munkateljesítmény kifejezésére törekszik, melynek mérték-

egysége a „munkaegység". Az osztályozókönyvet fel-
vá t ja a „munkatábla" és megszűnik az osztályzás tit-
kossága. A tanuló minden szóbeli és írásbeli teljesítmé-
nyéért vagy egy vagy több munkaegységet kap és a 
munkaegységek összege fejezi ki év végén a teljesítmény 
értékét az egyes tárgyakban. A felsőbb osztályba jutás 
feltétele az, hogy a tanuló egyes tárgyakban elért telje-
sítményének középértéke meghaladja az osztály legala-
csonyabb te'jesítményének középértékét. A javító- vagy 
pótlóvizsgálat tehát megszűnik. A tanu'ók az összes év-
folyamok ehégzése után végbizonyítványt kapnak. Ebbei 
a tanuló egyes tárgyakban elért teljesítményét az egyet 
évfolyamokban elért teljesítmények középértéke fejezi ki 
országos viszonylatban és %-ban. Ugyanilyen értelem 
ben fejezi ki a tanuló álta'ános műveltségének színvona-
lát. A végbizonyítvány számok helyett gralikont alkal-
maz. A végbizonyítvány tehát egy grafikon, melyből meg-
íté'hetck a tanuló képességei és műveltségének színvonala 
Míg a mai értékelési rendszer a lex minimi ebén a'apszik 
és négy fokozatban merevíti meg a te'jesítmény értéke-
lését, az ú j rendszer a to ta ' i tás elvén épül fel, a teljesít-
ménynek nem szab határértéket, mert csúcsteljesítményre 
törekszik. A mai rendszer a tudást, az ú j rendszer a 
munkatudást ' eszményíti. 

Az előadás befejeztével az elnök elismerő szavakkal 
köszönte meg Cserhalmi / g o s t igen világos és gondolat-
ébresztő fejtegetéseit, melyek egy észszerű, bár ki=sé utó-
pisztikus és a gyakorlatban bizonyára sok nehézséget 
okozó értékelési vagy osztályozási rendszerbe engednek be-
pillantást. 

Az érdekes, újszerű előadást a hallgatóság szíveseH 
méltat ta figyelmére s érdeklődéssel kísérte gondolatmene-
tét. Az elnök ennek tudatában köszí netet mondva a Tár-
saság megjelent tagjainak és az egész hallgatóságnak, a a 
ü'ést berekesztette. 

K I N E V E Z É S E K . 
Kinevezések a tanügyi fogalmazási személyzet 

és a beosztott tanszemélyzet létszámában. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága, a m. kir. 

•állás- és közoktatásügyi miniszter úr előter-
jesztésére dr. Boldis Dezső tanügyi főtanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott tanügyi taná-
csost és Kolthay Alajos tanügyi főtanácsosi 
címmel felruházott állami polgári iskolai igaz-
gató, szakelőadót tanügyi főtanácsosokká az 
V. fizetési osztályba, Kazacsay Tibor, dr. Se-
rényi Antal, dr. Nagy Sándor és dr. Piacsek 
Hezsö tanügyi tanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott tanügyi ti tkárokat, dr. Bendák 
Gyula tanügyi t i tkár t és dr. Varga Sándor 
egyetemi nyilvános rendkívüli tanár i címmel 
felruházott könyvtárnokot tanügyi tanácso-
sokká a VI. fizetési osztályba, Gélier Lajos ál-
lami szakiskolai igazgató, szakfelügyelőt és 
Mattay Imre magyar királyi kormányfőtaná-
csos, állami elemi iskolai igazgató, szakelő-
adót tanügyi előadókká a VI. fizetési osz-
tályba, Török Árpád gimnáziumi igazgató, 
szakelőadót állami gimnáziumi igazgatóvá a 
VI. fizetési osztályba kinevezem, továbbá 
dr. Kemenes Illés tankerületi királyi főigaz-
gatónak a IV. fizetési osztály jellegét, Hege-
dűs Is tván tanügyi tanácsosnak a tanügyi fő-
tanácsosi címet és jelleget, dr. Garam Jenő 
tanügyi főtanácsosi címmel felruházott tan-
ügyi tanácsosnak a tanügyi főtanácsosi jelle-
get, dr. Szondy György állami gimnáziumi 
címzetes igazgató, szakelőadónak a tanügyi fő-

tanácsosi címet, dr. Medve István, Hullin An-
tal és Iványi József tanügyi t i tkároknak a 
tanügyi tanácsosi címet és jelleget, dr. Vanek 
Géza, Pánczél Ferenc és dr. Kézdy Béla tan 
ügyi ti tkároknak, Somogyi Is tván állami pol-
gári iskolai igazgató, szakelőadónak, dr. Sin 
kovits Dániel központi szolgálattételre beosz 
tott állami tanítóképzőintézeti tanárnak és 
Váradi József állami tanítóképzőintézeti igaz-
gató szakelőadónak, az Országos Közoktatási 
Tanács jegyzőjének a tanügyi tanácsosi címet, 
dr. Rofbauer László, Móricz I s tván és Hubai 
János tanügyi segédtitkárokfiak a tanügyi tit-
kári címet és jelleget, dr. Csepela Gyula és 
dr. Karsai Lajos tanügyi fogalmazóknak a tan 
ügyi segédtitkári címet és jelleget adomá-
nyozta. 

Kinevezések a tanügyi fogalmazási személyzet 
létszámában. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a tanügyi fogalmazási személyzet létszá-
mába Csontai Győző budapesti és dr. Kacsó 
Lajos beregszászi tanügyi t i tkári címmel és 
jelleggel felruházott tanügyi segédtitkárokat 
és Moravek László központi • szolgálattételre 
beosztott tanügyi t i tkári címmel felruházott 
tanügyi segédtitkárt a VII. fizetési osztályba 
tanügyi t i tkárrá , Szakács Antal sepsiszent-
györgyi, Miklós Gergely csíkszeredai, vitéz De-
recsényi Miklós ungvári VIII . fizetési osz-
tályba sorolt tanügyi előadókat. Geletliei Hr-
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viii munkácsi állami polgári iskolai tanár t 
és Kányádi Béla kolozsvári állami tanítót 
— utóbbit egyidejűleg azonnali hatállyal a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumba való berendeléssel — a VII. fizetési 
osztályba tanügyi előadóvá, továbbá dr. Lotz 
János stockholmi, dr. Lukinicli Frigyes gyulai, 
dr. Soóky Gábor kaposvári, dr. Bitskey Zoltán 
kolozsvári, dr. Szabó Is tván makói, dr. Bene-
dek Pe tur debreceni, dr. Hencz Aurél lévai, 
dr. Kiéri János kassai és dr. Fekete Tibor új-
vidéki tanügyi fogalmazókat a VIII. fizetési 
osztályba tanügyi segédtitkárrá, Csehily Ist-
ván ungvári állami gimnáziumi tanár, szakelő-
adót a VIII . fizetési osztályba tanügyi elő-
adóvá, továbbá dr. Strömpl János balassagyar-
mati, dr. Biró József rimaszombati, dr. Dezső 
László központi szolgálattételre beosztott, 
dr. Balogh Károly szekszárdi, dr. Moldoványi 
Endre kaposvári, Dolák László kassai, dr. Bu-
dai István kassai, dr. Varga Ferenc gyulai, 
dr. Glatt Imre újvidéki, dr. Szomolányi Sán-
dor komáromi, dr. Csáfordy Ferenc kecskeméti, 
dr. Lévai József egri, dr. Nagyhegyi Zoltán 
zalaegerszegi, dr. Hanák Tibor az Országos 
Közoktatási Tanácshoz beosztott, dr. Szollár 
István, dr. Nóvák Károly, dr. Kapós László, 
dr. Meskó Tamás és dr. Lepsényi Elek köz-
ponti szolgálattételre beosztott tanügyi segéd-
fogalmazókat a IX. fizetési osztályba tanügyi 
fogalmazókká, végül dr. Ákoshegyi Ferenc 
rimaszombati, dr. Putnoky Ferenc miskolci, 
dr. Serfőző Géza lévai, vitéz dr. Édes András 
miskolci, dr. Pálinkás Sándor újvidéki, dr. Bo-
bory László miskolci, dr. Szilágyi László szé-
kesfehérvári, dr. Pásztor Sándor munkácsi, 
<4r. Benkő Viktor kolozsvári, dr. Horváth Ge-
deon kecskeméti, dr. Nyirák Endre, dr. Háros 
Jenő, dr. Tompa János, dr. Sarudi Tibor, 
dr. Oláh Béla és dr. Koszmály László az Ér-
telmiségi Munkanélküliség m. kir. Kormány-
biztosa hivatalánál szolgálatot teljesítő, dr. Bá-
thor Béla központi szolgálattételre beosztott, 
dr. Lenkei Vidor a nem állami zeneiskolák or-
szágos szakfelügyelője mellé beosztott, dr. Mel-
ezer Tibor pécsi, dr. Sárkány Endre, dr. Cor-
nides Dániel központi szolgálattételre beosz-
tott és dr. Batka László zombori ideiglenes 
minőségű tanügyi fogalmazógyakornokokat, 
valamint dr. Majoros Is tván budafoki állami 
polgári iskolai tanár t (a kassai kir. tanfel-
ügyelői hivatalhoz) és dr. lienda Kálmán 
központi szolgálattételre beosztott állami gim-
uáziuini helyettestanárt a X. fizetési osztályba 
tanügyi segédfogalmazókká kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a tanügyi fogalmazási személyzet létszáma 
terhére Rozsondai Zoltán állami tanítóképző-
intézeti tanár t a kolozsvári tankerületi kir. fő-
igazgatói hivatalhoz a VII. fizetési osztályba 
előadóvá, továbbá dr. Oroszy Farkas Gsmző 
községi elemi iskolai igazgató-tanító, körzeti 
iskolafelügyelőt a székesfehérvári kir. tan-
felügyelői hivatalhoz, dr. Nemes János róm. 
kat. igazgató-tanítót a rimaszombati kir. tan 

felügyelői hivatalhoz, Deák I s tván soproni ev. 
lie. r. t anár t a szombathelyi kir. tanfelügyelői 
hivatalhoz és Zentai Károly egri érseki tanító-
képzőintézeti t anár t a szegedi kir. tanfelügye-
lői hivatalhoz a IX. fizetési osztályba tanügyi 
fogalmazóvá, végül a tanügyi fogalmazási sze-
mélyzet létszámába dr. Begi Ferenc államtu-
dor, vallás- és közoktatásügyi miniszter díjno 
kot a szolnoki kir. tanfelügyelői hivatalhoz és 
dr. Szentgyörgyi Is tván államtudor, budapesti 
lakost a zombori tanügyigazgatási kirendelt-
séghez tanügyi segédfogalmazóvá kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter clr. Margitics Gyula nyíregyházi, Müller 
István újvidéki, dr. Szirányi Pál zombori. 
dr. Csaba Mihály beregszászi, dr. Jámbor 
László komáromi, dr. Jancsó Béla budapesti, 
dr. Istók László nagyváradi, dr. Czakó László 
marosvásárhelyi, dr. Fabricius László dési, 
dr. Judik Ferenc újvidéki, Dobos Ferenc szé 
kelyudvarhelyi, dr. Szekeres Kálmán központi 
szolgálattételre beosztott, dr. Semjényi Ist 
ván budapesti, Szabó Ödön szatmárnémeti, 
dr. Krehnyai Ede, Kiss János és dr. Schiffert 
György központi szolgálattételre beosztott tan-
ügyi segédfogalmazókat, valamint dr. Ruzicska 
Pál egyetemi tanársegédet, a Magyarországi 
Olasz Kultúrintézet t i tkárá t (központi szolgá-
lattételre beosztva) a tanügyi fogalmazási sze 
mélyzet létszámába tanügyi fogalmazókká ki-
nevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a tanügyi fogalmazási személyzet létszá-
mába dr. Pásztor Miklós csornai állami pol 
gári iskolai tanár t (a zalaegerszegi kir. tanfel-
ügyelői hivatalhoz), továbbá dr. Berkényi Ti-
bor lévai tanügyi segédfogalmazót tanügyi fo 
galmazóvá, dr. Gárdos Béla szolnoki tanügyi 
fogalmazógyakornokot tanügyi segédfogalma-
zóvá kinevezte, dr. Nagyhegyi Zoltán zalaeger 
szegi tanügyi segédfogalmazót pedig hivatal 
ból a szolgálat érdekében Budapestre helyezte 
át és szolgálattételre a vezetése alatt álló mi-
nisztériumba osztotta be. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz 
ter Rhosóczy Rezső áll. elemi iskolai tanítót, a 
muraszombati I. sz. tanügyigazgatási kiren 
deltség vezetőjét, a tanügyi fogalmazási sze 
mélyzet létszáma terhére, a VTI. fizetési osz-
tályba előadóvá kinevezte. 

Kinevezések a kultuszminisztérium számvevő 
ségének tiszti létszámában. 

A Kormányzó Ür Őfőméltósága, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr előterjesztésére 
a minisztérium számvevőségének tiszti létszá 
mában: Rimanóezy Géza miniszteri számvevő 
ségi I. osztályú főtanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott miniszteri számé vőségi II. osz-
tályú főtanácsost miniszteri számvevőségi I. 
osztályú főtanácsossá a VI. fizetési osztályba 
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kinevezte, továbbá Jegelny Ferenc, Gonda Szi-
lárd és Honárkay Rudolf miniszteri szám-
vevőségi I I . osztályú főtanácsosoknak a mi-
niszteri számvevőségi I. osztályú főtanácsosi 
címet és a VI. fizetési osztály jellegét, Tóth 
Ferenc, Csáder F. Miklós, Kiss-Pál La jos és 
Sztankovics György miniszteri számvevőségi 
II. osztályú főtanácsosi címet és a VII . fizetési 
osztály jellegét, Funk János, Hérány Ferenc, 
Moóri I s tván és Kövi I s tván miniszteri szám-
vizsgálóknak a miniszteri számvevőségi taná-
csosi címet és a VI I I . fizetési osztály jellegét 
adományozta. 

H Í R E K 

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi mi-
aiszter Pajkossy Máriát , a Néptaní tók L a p j a 
szerkesztőségéhez beosztott áll. g imnáziumi 
helyettes t aná r t á l lami g imnáziumi id. rendes 
t aná r r á kinevezte. 

Ismerd meg Budapestet! A Községi Taní tók 
Országos Egyesülete elnöksége „Ismerd meg 
Budapestet!" akciójának karácsonyi sikere 
a r r a indí t bennünket, hogy a húsvét i szünidő-
ben is rendezzünk t anu lmányi k i rándulás t . 
A k i rándulás időpont ja március 29, ápri l is 1. 
Minden ka r t á r s a t és a hozzátartozóját is szí-
vesen lá t juk . Érdeklődni egyesületünk t i tkárá-
nál lehet. (Jávor Károly, Kispest, Fő-tér 9, 
I. em. 10). Csak válaszbélyeggel ellátott leve-
lekre válaszolhatunk. Jelentkezési ha tár idő: 
február 25. Jelentkezéskor az alábbi adatok 
közlését ké r jük : név, születési hely és idő, val-
lás, foglalkozás, á l lampolgárság, pontos lak-
cím, a szülők neve és vallása. (Ezen adatokra 
a hadiüzemek megtekintésének kérvényezésé-
nél van szükség.) 

A négynapos k i rándulás költsége (szállás, 
villamos és belépőjegyek): 1. nap 6 48 P, 2. nap 
3 04 P, 3. nap 5 46 P, 4. nap 3 06 P, mely össze-
get a jelentkezéssel egyidejűleg kell beküldeni. 
Elszállásolás VIII . . Múzeum-utca 11. sz., Göm-
bös Gyula-diákotthonban történik. Étkezést 
nem nyu j tunk , de olcsó és jó étkezőhelyet szí-
vesen a ján lunk . 

A k i rándulás részletes p r o g r a m m j a a követ-
kező: 

Március 29, vasá rnap : 8—9-ig az Országháza 
megtekintése, 9—10-ig séta (Földmívelésügyi 
Minisztérium, Kúr ia , Kossuth- és Rákóczi-szobor, 
tisztelgés az Országzászló előtt, i r redenta szob-
rok, Tőzsde-palota, Nemzeti Bank), '/áll—12-ig 
Hadtör ténelmi Múzeum, 12—'/il-ig Ki rá ly i Vár 
termei, %1—l-ig őrségváltás. 1—2-ig séta a Vár-
ban (Miniszterelnöki palota, dísztéri régi épü-
letek, Levéltár , Koronázó-templom, Szt. Is tván-
szobor, Budapest látképe a Halászbástyáról) , 
2—4-ig ebédidő, 4—6-ig Állatkert, 8— színházi 
műsor. 

Március 30, hétfő: 8—11-ig Magyar Állami 
Gépgyár megtekintése, V2IÜ—2-ig Gyógypeda-

gógiai intézmény: Vakok intézete, 2—%4?ig 
ebédidő, 'A4—V26 ig Közegészségügyi intézet, 
V26—7-ig műteremlátogatás, 8— társasvacsora a 
„Fansz"-kaszinóban. 

Március 31, kedd: '/zö—11-ig Nemzeti Mú-
zeum, 11—2-ig Kőbányai Serfőző, 2—4-ig ebéd-
idő, 4— Gellért-szálló fürdőberendezései és für-
dés a pezsgőfürdőben (esetleg kádfürdő) , este 
Hiradó Mozi. 

Ápri l is 1, szerda: 8—Víft-ig Feszty-kör 
kép, V29—11-ig Szépművészeti Múzeum, 11—2-ig 
Hangya-telep, 2—4-ig ebédidő, 4—6-ig séta a 
pesti oldalon (Kálvin-tér, Egyetem-tér , közben 
Főváros i Képtár , Apponyi-tér, Eskü-tér, Bel-
városi-templom, Dunapar t , Vigadó, Ferenc 
József-tér, Tudományos Akadémia). 

A ki rándulások rendjének esetleges meg 
változtatását , va lamint a hozzájárulások össze 
gének megál lapí tásá t f e n n t a r t j u k magunknak, 
mer t ezek r a j t u n k kívül eső okok mia t t meg 
változhatnak. 

A szlovákiai magyar iskolák ábécéskönyve. 
Ezidőszerint 35 m a g y a r népiskola van a mos-
tani Szlovákiában. Ezek számára eddig még 
nem volt magyarnye lvű tankönyv. Az ottani 
magyarságnak nagy erőfeszítésébe került , hogy 
a m a g y a r iskolákat megfelelő tankönyvvel 
lássa el. Ennek a gondoskodásnak eredménye 
ként most jelent meg az első magyarnye lvű 
tankönyv, melynek címe: Tulipános ábécé. Szer 
kesztették: Kovács Ala jos (Pozsony), Horváth 
József (Pozsonypüspöki ) ,Tyukoss Béla ésTyu-
koss Béláné (Szunyogdi). A képeket Nemes 
szegliy Jenő, Kecskeméthy és Pozsunyi Anna 
festette. Kiad ta : gróf Csáky Mihály. 

A könyvet meghatva vesszük kezünkbe, 
mer t benne elszakított m a g y a r testvéreinknek 
magyarságuk fenntar tásáró l vívot t küzdelmük 
nek jelét l á t juk . A könyv szelleme, módszere, 
i rodalmi színvonala a magya r ku l tú ra magas-
ságát, ere jé t hirdeti . Minden sorából, monda-
tából, képéből magyaros lélek szól m a g y a r 
gyermeklelkekhez, természetesen olyan mér 
tékben, ahogyan az ott lehetséges. 

A szerkesztőbizottság lelke Kovács Alajos 
ott m a r a d t nyugalmazot t igazgató-tanító, a 
volt Csehszlovákiai Magyar Tanítóegyesület 
elnöke, aki Tr ianon óta elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett az elszakított magya r ság nemzeti 
érzésének, k u l t ú r á j á n a k fenn ta r t á sa körül. Ez 
a kiváló m a g y a r taní tó most a szlovákiai ma 
gyar ságé r t dolgozik. Összetartja, buzdít ja , lel-
kesíti nemcsak az ot tani m a g y a r tanítóságot, 
hanem a szülőket is. Ez a könyv is az ő lan 
kadha ta t lan buzgóságának, törhetetlen magya r 
lelkének az eredménye. Áld ja meg őt és munka 
tá rsa i t a jó I s ten! 

Kitüntetés. A kormányzó Ür Őfőméltósága 
vitéz Tamás Elek novai róm. kat . igazgató-
tanító, körzeti iskolafelügyelőt a Vitézi Rend., 
érdekében k i fe j t e t t önzetlen, értékes tevékeny-'4 

ségéért legfelsőbb elismeréssel tünte t te k ú 
A kiváló tanító, mint tar ta lékos százados, az 
erdélyi részek visszaszerzése alkalmából Ko-
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lozsváron, a Délvidék visszacsatolása idején 
pedig Alsólendván a katonai közigazgatásnál 
teljesített kiváló szolgálataiért a Vezérkar Fő-
nökétől és a délvidéki hadseregfőparancsnok-
tól is kitüntető elismerést kapott. 

Szolnok-Doboka vármegye tanítósága Daday 
Lóránd dr. kir. tanfelügyelő felhívására a mult 
év decemberében a vármegye minden falujá-
ban Miklós estet rendeztek, melynek jövedelme 
2317 pengő volt. Az összeget a Magyar I f jú ság i 
Vöröskereszt egyesületnek küldték meg. 

Maros Géza kitüntetése. A Kormányzó Ür 
őfőméltósága Mares Gézát a kecskeméti Faragó 
Béla Országos Árvaház igazgatóját az V. fize-
tési osztályba nevezte ki. 

Ez az előléptetés osztatlan örömet kelt a ta-
nítóság körében, mert Mares Géza, mint a kecs-
keméti tanítói árvaház vezetője, évtizedek óta 
lelkiismeretes odaadással és nagy hozzáértés-
sel vezeti az árvaházat. Azoknak a tanító-
árváknak, akik az ő vezetése alatt álló árva-
házban nevelkednek, sorsuk, jövőjük biztosítva 

van, mert az a gondosság, az az atyai szeretet, 
az az otthonos légkör, amit Mares Géza ass 
árvaházban meghonosított, igazi nevelőotthonná 
avat ta ezt a fontos intézményi. 

Kitüntetés. Ganárj Gergely zalalövői igaz-
gató-tanítót, körzeti iskolafelügyelőt az 1918.. 
évi román betöréskor tanúsított hazafias maga-
tar tásáér t a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntet-
ték ki. 

Gyümölcstermesztési, növényvédelmi és szőlő-
művelési esti tanfolyamot rendéz az Északpest-
vármegyei Gyümölcs- és Szőlőtermelők Egye-
sülete (Budapest, V., Mária Valéria utca 12. sz. 
Telefon: 386—654) a Műegyetem Mezőgazdasági 
Osztályán, Budapest, VIII., Eszterházy utca 3. 
szám alatt a földszinti I. számú tanteremben. 
A tanfolyam január 19-én este 6 órakor kezdő-
dött és március elejéig tart . Beiratás és min-
dennemű felvilágosítás az Egyesület hivatalos 
helyiségében naponta 9—2 óráig, vagy az elő -
adások előtt az egyetemen. 
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A tanítói és szaktanítói, 
háziipari felügyelői rrinő-
ségben eltöltött hányadik 
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Vára 
kozási 

idő 
(év) 

1940. januái 
hó 1-től járó 

fizetés 

1940. nov. 
hó 1-től járó 

fizetés 

1941. r rá jus 
hó 1 -tői járó 

fizetés 
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hó 1-től járó 
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3 328-50 3.942 365— 4.380 385— 4.620 404-50 4.854 VII . j 2. 

3 297— 3.564 330— 3.960 348— 4.176 365-50 4.384 ( 3. 

12. 

11. 

a 31. évtől 

a 28., 29. és 30. évben . . 

3 

3 

261 — 
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270— 

3.480 
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306— 

285— 
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í L 

VIII . 1 2. 

10. a 25., 26. és 27. 3 229-50 2.754 255— 3.060 269— 3,228 288— 3.456 ( 3. 

9. a 22., 23. és 24. 3 209— Ő.508 230— 2.760 243— 2.916 260-50 3.126 

8. a 19., 20. és 21. 3 195-50 2.346 215— 2.580 227— 2.724 243— 2.916 I X . | 2. 

7. a 16., 17. és 18 3 182— 2.184 200— 2.400 211 — 2.532 226— 2.712 u 

6. a 13., 14. és 15 3 176-50 2.118 190— 2.280 200-50 2.406 215— 2.580 
í L 

5. a 10., 11. és 12. 3 167— 2.004 180— 2.160 190— 2.280 203-50 2.442 X. ) 2. 

4. a 7., 8. és 9. évben 3 158— 1.S96 170— 2.040 179-50 2.154 192-50 2.310 ' ( 3 . 
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l 3 . 
— Középiskolai gyakornokok 

(helyettes tanítók) 111-— 1.332 119— 1.428 126— 1.512 135— 1.620 — 

Családi pótlék 1941. decerrber hó 1-től: feleség u tán havi 4 0 — P , az első két gyermek u t án egyenként 
havi 4 0 — P, a harmadik gyermek u tán havi 50— P, a negyedik gyerrrek u tán havi 6 0 — P, 

az ötödik és ötön felüli gyermek u t án egyenként havi 7 0 — P. 
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A nem állami tanszemélyzet fizetéskiegé-
szítő államsegélyét az 1941. évi december hó 
1. napjától kezdve az 1. §-ban említett kimuta-
tások szerint járó fizetések alapulvétele mel-
lett kell az alábbi bekezdésekben foglalt és az 
érvényben álló egyéb rendelkezések figye-
lembevételével megállapítani. 

A fizetéskiegészítő államsegély megállapí-
tásánál a helyi javadalomnak részét képező és 
a mindenkori kezdő fizetésnek bizonyos száza-
lékában kifejezett készpénzjárandóságokat az 
1941. évi december hó 1. napjától : 

a) az elemi népiskola rendes, szerzetesrendi 
és kisegítő tanítóknál, továbbá a rendes, szer-
zetesrendi, helyettes és kisegítő óvónőknél 
minden egyes százalék után havi 1 pengő 
35 fillérrel, vagyis évi 19 pengő 20 fillérrel; 

b) az elemi népiskolai helyettes tanítóknál 
minden egyes százalék után havi 1 pengő 
35 fillérrel, vagyis évi 16 pengő 20 fillérrel; 

c) a segédóvónőknél és állandó gyermek-
menedékház-vezetőknél pedig minden egyes 
százalék után havi 1 pengő 21 fillérrel, vagyis 
évi 14 pengő 52 fillérrel kell számítani. 

Az (1) bekezdés szerint járó fizetéskiegé-
uzítő államsegély megállapításánál a helyi ja-
vadalom részét képező és értékegységben kife-
jezett természetbeni javadalomnak egy-egy ér-
tékegységét havi 1 pengő 75 fillérrel, vagyis 
evi 21 pengővel számítani. 

Közigazgatási jogorvoslatok. 
A jog, az igazság felderítésének valószínű-

«ége nagjcbb, lia több és fokozatosan nagyobb 
felkészültséggel, látókörrel rendelkező szerv 
foglalkozik a felderítessél. A túlsók jogorvos-
lási lehetőség azorban éppúgy megárthat az 
igazságnak, illetve az érvényesíteni kívánt jog-
nak, mint a jegoj voslati lehetőségek hiánya. 
Ezt a tanulságot vonhajtuk le az 1929 : X X X . 
t.-e.-bcl, írely a ..közigazgatás rendezéséről" 
szólván, a jogorvoslatokat és a jogorvoslati fó-
rumokat általában megállapította, szab'lyózta. 
(A törvény hatálybalépte óta n ás törvény: az 
1933 : XVI. t. c. is foglalkozik a jogorvoslatok-
kal és további egyszerűsítéseket kíván jogéle-
tünkbe beállítani, de a törvénynek a jogorvos-
latokra vonatkozó része még nincs hatályban.) 

A jogorvoslat valamely jog érvényesítésé-
nek, illetve valamely jogsérelem orvoslásának 
eszköze Jogorvoslatnak van helye minden köz-
igazgatási határozat (intézkedés) el'en, kivéve, 
ha valamely jogszabály a jogorvo-latot kifeje-
zetten kizárja (1929 : XXX. t. c. 46. § ának (1) 
bek.). Ic'ézés ellen n'nes he'ye jogorvoslatnak 
(1929: XXX. t.-c. 46. $ ának (2) bek.) A jogor-
voslat érvényesithetésének előfeltétele a jog-
orvoslatok igénybevételére való jogosultság. 
Ezalatt azt értjük, hogy jogorvoslattal é'h-^t min-
denki, akinek jogát vagy éidekét a közigazga-
tási határozat (intézkedés) érinti. A jogorvoslat 
igénybevételére való jogcsu'tság az 1929: XXX. 
t.-c. 47. §-a alapján állapítható íreg. Azt a sze-
mélyt. akinek jogát vagy érdekét a közigazga-
tási határozat (intézkedés) érinti, közigazgatási 

jogunk „érdekelt"-nek, „fél"-nek. „érdekelt 
fel' -nek nevezi. 

A közigazgatási jogorvoslatok a következők: 
fellebbezés, felülvizsgálati kérelem, igazolási 
kérelem, újrafelvételi kérelem, felfolyamodás, 
panasz a m. kir. közigazgatási bírósághoz. 

Az 1929 : X X X . t.-c. 48. §-a az I. fokú, 49. §-a 
pedig a II. fokú véghatáiozat ellen enged fel 
lebbezési jogot. Fellebbezéssel lehet élni bár-
mely elsőfokú közigazgatási véghatározat ellen, 
kivéve, ha az a legfelsőbbfokú hatóságtól ered. 
továbbá ha valamely jogszabály a felli bbezést 
kizárja, vagy az elsőfokú határozat ellen köz-
igazgatási Líiósági panaszt enged (pl. a községi 
és hitfelekezeti tanítók javadaln azási ügyeiben, 
az 1913 : XVI. t.-c. 30. §-a szeiint, minden más 
eljárás kizárásával, elsőfokú határozathozatalra 
a törvényhatósági közigazgatási bizottság ille-
tékes. A közigazgatási bizottság elsőfoluí hatá 
rozata ellen, 15 napon belül, fellebbezni lehet a 
vall.- és közoktatásügyi miniszterhez. Ha azon-
ban a közigazgatási bizottság hatás ozata „aa 
iskolatanítói fizetés részét képező teimények 
beszedése és kiszolgáltatása tárgyában intézké-
olik", határozata ellen nem fellebbezésnek van 
helye a va 1- és közoktatásügyi miniszterhez, 
lianem panasznak a közigazgatási bírósághoz, 
az 1896 : XXVI. t.-c. 51. §-ának 2. pontja alap-
ján. Az 1929 : XXX. t.-c. 48. § ának (2) bekez-
dése n.egadja a „véghatározat" fogain át: a 
véghatározat az ügydöntő, vagy az ügydöntéé 
mellőzését kimondó határozat. (Valamely jog-
vitás ügyben való döntést mellőzi a közigazga 
tási hatóság pl. hatáskör hiányában.) 

Nincs helye a fellebbezésnek olyan elsőf >kú 
véghatározat (intézkedés) ellen, amelynek nincs 
jogkövetkezménye (azaz pl. véleményt, bizal-
mat, bizalmatlanságot nyilvánít), vagy ame-
lyet a hatóság (hatósági t ag) személyhez kö-
tött jogként gyakorolt (pl. a kir. tanfelügyelő-
nek a községi népiskolai tanítóvílr sztást kitűző 
intézkedése el'en), kivéve, ha valamely jogsza-
bály kifejezetten jogot ad annak önálló meg 
támadására. 

' A másodfokú közigazgatási véghatározat el-
len fellebbezésnek csak akkor van helye, ha azt 
az 1929 : XXX. t.-c., vagy valamely későbbi tör-
vény k ;fejezetten megengedi. Olyan ügyekben, 
amelyekben közigazgatási bírósági eljárásnak 
van helye, a másodfokú közigazgatási véghatá-
rozat ellen panasszal lehet élni a közigazgatási 
bírósághoz. 

A tanügyi igazgatásban az egyfokú fellebb-
vitel elvét az 1935 : VI. t.-c. következeteíen ke-
resztülvitte. Tanügyi vonatkozásban másodfokú 
fellebbvitel csak akkor fordul elő, amikor más 
közigazgatási ágból torkollik bele a tenügyi 
igazgatásba valamely vitás ügy contontio-ja 
(fellebbvitel ú t ján való tisztázása), pl. canonica 
visitatio-val kapcsolatos róm. kat. népiskola 
fenntartási ügyében elsőfokon a főszolgabíró, 
másodfokon az alispán, harmadfokon a vall.- és 
közoktatásügyi miniszter határoz. 

Felülvizsgálati kérelemmel a közigazgatási 
hatóságnak véghatározata ellen a miniszterbe* 
olyan ügyben lehet élni. amelyben f e l l ebbez i 
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tiek nincs helye (1929 : X X X . t.-c. 50. §-a). A fe-
lülvizsgálati kérelem azon az alapon terjeszt-
hető elő, hogy az eljárt hatóság túllépte hatás-
körét, vagy hogy határozata (intézkedése), vagy 
az annak alapjául szolgált el járás jogszabályt 
sértett. 

Az az érdekelt, aki a megengedett fellebb-
viteli vagy közigazgatási bírósági panaszt e!-
háríthatatlan akadály miatt nem terjeszthette 
elő kellő időben, vagy aki a hatóság idézésére; 
a kitűzött határnapon nem jelenhetett meg, 
igazolási kérelemmel élhet (1929 : XXX. t. c. 51. 
§.) Bármely fellebbviteli, tehát a felfolyamo-
dási (lásd: lentebb) határidő elmulasztása miatt 
is lehet igazolási kérelemmel élni. Az igazolási 
kérelem előterjesztésének határideje a jogorvos-
lati határidő utolsó napját, illetőleg a megje-
lenési határnapot követő naptól számított 15 
nap. Például: az érdekelt községi népiskolai ta-
nító járandóságügyében a közigazgatási bizott-
ság — az 1913 : XVI. t. c. 30. §-a alapján — vég-
határozatot hoz. A véghatározatot a tanítónak 
szeptember hó 14-én kikézbesítik. A véghatáro-
zat ellen 15 napon belül, tehát szeptember hó 
14—29-e között fellebbezéssel élhet a v. k. mi-
niszterhez. Ha pl. súlyos betegsége miatt ezt a 
fellebbezési határidőt elmulasztja, szeptember 
SO-ától október hó 14-éig terjedő időben nyújt-
hatja be fellebbezését a közigazgatási bizottság-
hoz, orvosi bizonyítványt csatolva a fellebbe-
zéshez a jogorvoslati határidő elmulasztásának 
igazolása végett. Ha a jogorvoslat benyújtását 
gátló akadály csak később, azaz 30 (jogorvoslati 
határidő + igazolási kérelem határideje) napon 
túl szűnik meg, az igazolási kérelem 15 napos 
határideje az akadály megszűnését követő nap-
tól kezdődik. Folytatva a fentebbi példát: az 
orvosi bizonyítvány tanúsága szerint a beteg-
ség szeptember 12-től, október hó 19-éig tartot t ; 
ebben az esetben az igazolási kérelem határ-
ideje: október hó 20-tól november hó 3-áig ter-
jedő 15 nap. Az elmulasztott jogorvoslati ha-
táridő utolsó napjától, illetve az elmulasztott 
megjelenési naptól számított hat hónap eltelte 
után igazolási kérelemnek nincs többé helye 
(1929: X X X . t.-c. 51. §-ának 3. bekezdése). 

Jogerősen eldöntött vitás közigazgatási 
ügyekben — a fegyelmi ügyeket is ideszámítva 
— újrafelvételi kérelemmel élhet az a fél, aki az 
ügy eldöntése után a kérdés érdemére nézve 
döntő olyan bizonyíték birtokába jut, amelyet 
a főeljárás folyamán önhibáján kívül nem hasz-
nálhatott (1929 : X X X . t-c. 52. §-a). Az újrafel-
vételi kérelem előterjesztésének határideje a 
főeljárás során hozott jogerős véghatározat ki-
hirdetését vagy kézbesítését követő naptól szá-
mított egy év. Újrafelvételi kérelemnek tehát 
oeak „vitás" közigazgatási ügyekben, egy év 
alatt és csak olyan bizonyíték alapján lehet 
helye, amely a kérdés érdemére nézve döntő és 
amely csak az ügy eldöntése után jut a fél bir-
tokába. A nem vitás ügy (az ú. n. diszkrecioná-
lis ügy), pl. segélykérés, bármikor és akárhány-
szor újrakezdhető. 

Az újrafelvételi kérelmet írásban, a főiigy-
ben elsőfokon eljárt hatóságnál kell előterjesz-

teni. Az újrafelvételi kérelemnek helytadó vég-
liatározat ellen nincs helye jogorvoslatnak; az 
újrafelvételi kérelmet elutasító véghatározat 
ellen fellebbezéssel lehet élni. Újrafelvételi ké-
relemmel ugyanabban az ügyben mindenik fél 
csak egyszer élhet. Közigazgatási bíróságtól el-
döntött vitás ügyben való újrafelvételnél az 
ügyvédi képviselet kötelező (1896 : XXVI . t.-c. 
141. § 1. bek.). Ügyvédi képviselet hiánya ese-
tén a közigazgatási bíróság az újrafelvételi ké-
relmet érdemi tárgyalás nélkül elutasítja. 

A törvényes határidőn túl előterjesztett, va-
lamint a meg nem engedett jogorvoslatot az 
ügyben eljárt elsőfokú hatóság végzéssel vissza 
utasít ja. A visszautasító végzés ellen egyfokú 
felfolyamodásnak van helye. Egyfokú felfo-
lyamodással lehet élni az igazolási kérelmet el-
utasító végzés ellen is (1929: X X X . t.-c. 54. 
$ ának 1. és 2. bek.). Az elkésett vagy meg nem 
engedett jogorvoslat visszautasítása az ügyben 
illetékes hatóságra nézve kötelező (41/1930. eln. 
B. M. számú rendelet. (34) bekezdésének első 
mondata). Valamely jogorvoslatot azért, mert 
a fél azt rosszul nevezi meg, elutasítani nem 
lehet; pl. a fellebbezésnek nevezett jogorvosla-
tot nem lehet visszautasítani azért, mert az 
adott esetben csak a közigazgatási bírósághoz 
intézendő panasz a megengedett jogorvoslat, 
hanem azt a közigazgatási bírósághoz kell — 
panaszként — a hatóságnak felterjesztenie. 

A közigazgatási bírósági panasz, mint az 
1896 : XXVI. t.-c.-ben és későbbi törvényekben, 
illetve törvényerejű jogforrásokban körülhatá-
rolt vitás ügyekben való jogorvoslat érvényesí-
tésének eseteit és feltételeit a „M. kir. közigaz-
gatási bíróság"-ról szóló közleményünkben is-
mertettük. 

További fontos és szükséges tudnivalók a 
jogorvoslatokról: mikor, meddig, hol és hogyan 
terjeszthetők elő a jogorvoslatok. Az 1929 : XXX. 
t.-c. 53. §-ának (1) bekezdése a fellebbvitel (fel-
lebbezés, felülvizsgálati kérelem és felfolyamo 
dás), valamint a közigazgatási bírósági panasz 
előterjesztésének határidejét a határozat kihir-
detését vagy kézbesítését követő naptól számí-
tott 15 napban állapít ja meg. (Az igazolási ké-
relem és az újrafelvételi kérelem előterjeszté-
sének határidejét már előbb ismertettük.) Ha a 
jogorvoslati határidő utolsó napja vasárnapra, 
vagy Gergely-naptár szerinti ünnepre, vagy 
nemzeti ünnepre esik, a határidő a legközelebb 
következő köznapon jár le. A posta ú t ján továb 
bított jogorvoslati beadvány előterjesztési ide-
jének a postáraadás napját kell tekinteni. 

A jogorvoslatokat mindig az ügyben első-
fokon eljárt közigazgatási hatóságnál kell elő-
terjeszteni. Például: a v. k. miniszter a tanker. 
kir. főigazgató — kir. tanfelügyelő ú t ján közli el-
utasító határozatát állami népiskolai tanító túl-
élvezménye ügyében. Az érdekelt állami nép-
iskolai tanító — az 1896 : XXVI . t.-c. 53. §-ának 
1. pontja alapján — a közigazgatási bíróság-
hoz panasszal kíván élni. Panasziratát — az 
1929 : X X X . t.-c. 55. §-ának (1) bekezdése értel-
mében — a kir. tanfelügyelőtől kézbesített v. 
k. m. határozat kézhezvételét követő 15 napon 
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belül a kir. tanfelügyelőnél kell előterjesztenie. 
Az előterjesztés helye (tehát a jelen esetben a 
kir. tanfelügyelő hivatala) nem befolyásolhatja 
adott esetben azt a követelményt, hogy a jog-
orvoslatot mindig ahhoz a hatósághoz kell cí-
mezni, amely hatóság a jogorvoslatnak végső-
fokon való elbírálására illetékes. A nem ille-
tékes (nem az ügyben elsőfokon eljárt) ható-
ság a jogorvoslati kérelmet nem fogadhatja el, 
hanem a hozzá illetéktelenül benyújtott, beér-
kezett jogorvoslatot az illetékes hatósághoz 
továbbítja és a továbbításról a felet értesíti. 
A továbbításból származó késedelem az érde-
kelt fél veszélyére történik. Folytatva a fenti 
példát: ha az állami népiskolai tanító panasz-
iratát közvetlenül a közigazgatási bírósághoz 
nyúj taná be, küldené be postán, a közigazga-
tási bíróság a panasziratot megküldené a v. k. 
miniszternek; ha a panasziratnak közvetlenül 
a közigazgatási bírósághoz való benyújtása, 
onnan a v. k. miniszterhez való elküldése és a 
panasziratnak a v. k. minisztériumba való be-
érkezése a 15 napi jogorvoslati határidőn be-
lül nem bonyolítódnék le, a v. k. miniszternek 
a panasziratot, elkésés címén, az 1929 : X X X . 
t.-c. 55. §-ának (1) és (2), valamint a 41/1930. 
eln. B. M. rendelet 10. fejezet (34) bekezdése 
értelmében el kellene utasítania. 

A közigazgatási jogvédelemnek feltételek-
hez és formákhoz való kötése részben a jogi 
igazság felderítése, részben pedig a közigazga-
tási szervek működésének biztosítása érdeké-
ben szükséges. A nemzettől, az államtól köte-
lezettségek ellenében az egyének számára szár-
maztatott jogok egy részének érvényesítését, 
megvalósulását a közigazgatási hatóságok hi-
vatottak elősegíteni, biztosítani. A közigazga-
tási hatóságok pontos, alapos hivatásteljesíté-
sének előfeltételei közé tartozik az egyének 
megfontolt, körültekintő magatar tása is, vagyis 
hogy csak azt, akkor, úgy és ott kérelmezik, 
illetve igénylik, amit, amikor, ahogyan és ahol 
a nemzet, az államhatalom az egyének, de azo-
kon túl a közösség érdekében megengedi. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Köszönetnyilvánítás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Simkó Elemérnének, akinek a hódmező-
vásárhelyi szegénysorsú tanulók felruházása 
céljából rendezett gyűjtése az 1940—41. iskolai 
évben 367261 pengő ruhaadományt eredménye-
zett, a szegénysorsú tanulóif júság érdekében 
kifej tet t önzetlen fárodázásáért elismerését és 
őszinte köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Baranya vármegye közönségének azért, 
mert a vármegye a nevelés és oktatás terén 

kiváló eredményt elért tanítók jutalmazására 
1500 pengőt adományozott, őszinte köszönetét 
és elismerését nyilvánította. 

Áthelyezési kérelmek beadása. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr rendelete értelmében az állami ta-
nároknak és tanítóknak áthelyezési kérelmei-
ket legkésőbb február hó 15-ig kell beadni hi-
vatalos úton. Ezzel kapcsolatban a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter úr felhívja a 
tanárok és tanítók figyelmét az alábbiakra: 

1. A szállítási és közlekedési nehézségek 
miatt áthelyezési kérelmet csak az adjon be. 
akinek áthelyezéséhez életfontosságú érdekek 
fűződnek. Az 1941 : XII . t.-c. értelmében az át-
helyezések a főigazgató hatáskörébe tartoz-
nak. Előre figyelmezteti a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr a pályázókat, hogy 
áthelyezési kérelmük teljesítése esetén, annak 
bármely okból való visszavonása, vagy ha-
tálytalanítása a jövőben már nem lehetséges, 
mert a királyi főigazgatók az egész ország is-
koláira vonatkozólag az áthelyezéssel megüre-
sedett helyeket egyidejűleg betöltik. Tehát a 
pályázók azon a címen, hogy ú j állomáshelyü-
kön nem találtak lakást, vagy körülményeik 
megváltoztak, áthelyezésükre vonatkozó fő-
igazgatói rendelet hatálytalanítását nem kér-
hetik. 

2. A végrehajtott egyszerűsítéssel kapcso-
latban a kultuszminiszter úr felhívja a pá-
lyázó tanárok és tanítók figyelmét, hogy az ú j 
rendszerre való tekintettel, áthelyezési kérel-
meiket a következőkre irányulóan lehet be-
adniok: 

a) E g y bizonyos meghatározott állomás-
helyre; 

b) „bárhová X. tankerületbe"; 
c) „bárhová X. tankerületbe, ahol orvos, 

vasút, járásbíróság, posta, polgári iskola, gim-
názium, tanítóképző stb., stb. van"; 

d) több állomáshely megnevezése esetén 
csak olyan állomáshelyek sorolhatók fel, ame-
lyek egy tankerületben vannak; 

e) „egyetemi városba". 
3. Áz áthelyezési kérelmeknek tartalmazniok 

kell a következő adatokat: 
a) Név; 
b) a tanerő minősége (helyettes, rendes,, 

igazgató); 
cj jelenlegi állomáshelye; 
d) iskolájának jellege (állami, róm. kat., 

ref. stb.); 
e) születési éve; 
f) vallása; 
g) családi állapota és gyermekeinek száma 

(nős, férjezett, özvegy, hajadon, elvált); 
h) szolgálatának kezdete; 
i) házastárs foglalkozása; 
j) házastársának foglalkozási helye; 
k) oklevelét hol és mikor szerezte1?; 
I) oklevele milyen tanítási nyelvr-j képe-

síti?; 
m) szaktárgyai; 
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n) külön képesítése (kántor, leventeoktató, 
hitoktató stb.); 

o) nyelvismerete (beszedben, írásban, taní-
tási készségben); 

p) természetbeni lakásban lakik-e?; 
r) kántori teendőket végez-e?: 
s) milyen állomáshelyekre kéri áthelyezését?; 
t) részletes indokolás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
ter dr. Kisasszcndy Kázmér kecskeméti tanügyi 
segédfogalmazót a tanügyi fogalmazási sze-
mélyzet létszámába a IX. fizetési osztályba 
tanügyi fogalmazóvá kinevezte. (60.267/1941. V. 
K. M. sz. — Kelt, 1941. december 30-án.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Drozdy Gyula: Élettechnikára való nevelés. — 
Dr. vitéz Nagy Iván: Japán nagyságának titka. 
— Dr. Jankovits Miklós: Harmincéves a Fő-
városi Pedagógiai Szeminárium. — Dr. Tóth 
B. Zoltán: A félénk gyermek. — A Felvidék 
tanító-dalosai Budapesten és Kecskeméten. — 
Pedagógiai szemináriumok a pestvármegyei 
népoktatási kerületben. — Dr. Hertelendy Jenő. 
— Dr. Boreczky Elemér a népiskolai ügyosz-
tály ú j főnöke. — A székely ábécés lapocka. — 
Gyakorlati Pedagógia: Barha Béla: A kőszén 
termékei. — Hazai és külföldi tanügyi lapok-
ból. —Tudomány, irodalom, művészet. — Kül-
földi irodalom. — Külföldi szemle. — Pedagó-
giai szeminárium. — Egyesületi élet — Hírek. 
— Tcnítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A izerkesztéeért és kiadásért felelői: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 

A PALYAZATI I1IKPETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 
FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök urakat, s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be. úgy azok inár nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 

vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

ZSÉLY róm. kat. iskolaszéke katonai szolgálatot tel-
jesítő (valószínűleg két évre) kántortanítója helyettesi-
lésére pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Nők is pályáz-
hatnak. Köteles kat. ifjúsági egyesületünket vezetni. Kán-
torpróbáról értesítés, költségmegtérítés nincs. Határidő 21 
nap. Plébánia, Zsély (Nógrád). (307.) 

ZADOIt református egyháza „Néptanítók Lapja" de-
cember 15-i számában megjelent pályázati hirdetményét 
kántortanítói állásra e hirdetmény megjelenésétől három 
hétre meghosszabbítja. (306.) 

VASAHOSBÉC ref, egyház a „Néptanítók Lapja" 23. 
számában közölt pályázati hirdetést a lap megjelenésétől 
21 napppal meghosszabbítja azzal, hogy nők is pályázhat-
nak. (305.) 

TALLYA róm. kat. egyházközség képviselőtestülete a 
I I I . számú tanítónői állásra 14 napi határidővel pályá-
zatot hirdet Javada'om: természetbeni lakás, 10% os 
helyi hozzájárulás, 90%-os államsegély. Az iskola hat-
tanerős. Válaszbélyeges kérvények: Róm. Kat. Plébánia, 
Tállya, Zemplén vm. címére küldendők, (304.) 

TARNALELESZ róm. kat. egyházközsége 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet a lemondással megüresedett 
IV. sorszámú tanítónői állásra. Javadalom: 10% helyi 
hozzájárulás, a többi államsegély és törvényes lakáspénz. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények Plébániahivatal, Tar-
nalelesz (Heves vm.) címre válaszbélyeggel küldendők. 
(303.) 

VÉSZTŐ református egyháza pályázatot hirdet a ti-
zedik számú készpénzjavadalmazású tanítói ál'ásra. Fér-
fiak, nők egyaránt pályázhatnak. Pályázati határidő a 
hirdetés megjelenésétől számított három hét. A kellően 
felszerelt pályázati kérvények lelkészi hivatal címére kül-
dendők. (302.) 

• 

SZÜKTE róm. és gör. kat. iskolaszéke 21 napi határ-
idővel a lemondás folytán megüresedett II. sz. tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Kérvények 
Esperesi Hivatal, Kisrát, posta Szűrte küldendők. (301.) 

SOMOGYDÖIÍÖCSKE ev. egyházközség iskolaszéke a 
lemondás folytán megüresedett II. sorszámú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom': 40%-os helyi java-
dalom, természetbeni lakás és kert és államsegé'y- A meg-
választott tanító kötelessége a díjlevélben előírt tanítói 
munkán kívül a lelkésznek a beírni ssziói munkában se-
gédkezni. A tanítás nyelve német. Határidő 21 nap. Kér-
vények: Ev. Leik. Hivatalhoz küldendők. (300.) 

SOMOGYBÜKKÖSD egyházközség kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma: természetbeni lakás. 
35 értékegység, államsegély. Határidő 21 nap. A betöltés 
V. K. M. engedélyétől függ. Cím: Zákány, Plébániai Hiv. 
(296.) 

SOMOGYBÜKKÖSD egyházközsége II . sorszámú taní-
tónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma 10% helyi 
forrásból a többi államsegély. Határidő 21 nap. A betöl-
tés V. K. M. engedélyétől függ. Cím: Zákány, Plébániai 
Hivatal. (297.) 

ZAKANY egyházközsége II . sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: lakás természetben, 50% 
fizetés helyi forrásból a többi államsegély. Határidő 21 
nap. A betöltés V. K. M. engedélyétől függ. Cím: Plé-
bániai Hivatal, Zákány, Somogy m. (298.) 
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SIMONTORNYA róm. kat. el. iskolájánál újonnan 
rendszeresített IX. és X. sorsz. tanítónői állásokra 3 heti 
határidővel pályázatot hirdetünk. Fizetés: törvényes, 
10% helyi járulék és államsegély, törvényes lakbér. Kö-
telességek díjlevélben. Plébániahivatal. (295.) 

SUR róm. kat. egyházközség képviselőtestülete pályá-
zatot hirdet a törvényesen megüresedett II . számú taní-
tói állásra. Helyi javadalom 40% hozzájáru'ás, 6 m® cser-
hasáb tűzifa beszállítva és felaprózva 3 értékegységben 
beértékelve. Természetbeni nagyon szép lakás fürdőszo-
bával. Villanyvilágítás van a faluban. Nők is pályázhat-
nak. Kötelesség díjlevél szerint. Kántorizálni tudók előny-
ben. Pályázati határidő törvényes. Pályázatok az Iskola-
szék címére küldendők. (294.) 

SÍROK egyházközsége lemondás fo'ytán megüresedett 
kántortanítói állásTa 21 nap határidővel pályázatot hir-
det. Javadalom 88 értékegység; ebből 12 föld. A többi 
az Illetményhivatal út ján előlegezve. Lakbér van. Pályá-
zatok: Plébánia, Sirok küldendők. (292.) 

SÍROK községtől mintegy 5 fcm távolságra lévő Kő-
kútpusztai uradalmi iskolához lemondás folytán megüre-
sedett tanítói állásra pályázat hirdettetik 21 napi határ-
idővel. Nők is pályázhatnak. Javadalom: törvényszerinti 
fizetés, 16 erdei ürm. hasábfa, 3 szoba, konyha, kamra, 
melléképületek, 800 D-öl kert. Pályázatok: Plébánia, Si-
rok küldendők. (293.) 

RINYASZENTKIRÁLY róm. kat, egyházközsége pá-
lyázatot hirdet a lemondás fo'ytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Fizetése és kötelessége díjlevél szerint. 
Lakás természetben. Pályázhatnak férfiak és nők. Határ-
idő három hét. Felszerelt kérvények: Plébániahivatal, 
Görgeteg, Somogy m. küldendők. (291.) 

PORCSALMA református egyháza pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett II. és I I I . számú tanítói 
állásokra 21 napos határidővel. II . számú állás javadalma: 
ú j lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamara, fürdőszoba, 
előszobából, villanyvilágítással. Istálló, sertéséi, fáskamra. 
Kert egy kataszteri hold, ebből 439 négyszögöl bekerítve. 
Törvényszerű készpénz Központi Illetményhivatal út ján. 
Kötelesség törvényszerű. I I I . számú állás javadalma: tör-
vényszerű készpénz és lakáspénz Központi Illetményhiva-
tal útján. Kötelesség törvényszerű. Az egyik állás föltét-
lenül nővel, szükség esetén mindkét állás nővel töltetik 
be. Iskola 4 tan erős. Pályázhatnak nők és férfiak. Tanító 
házaspárnak előnyös. Vasút, posta, orvos, gyógyszertár 
helyben. Kellően felszerelt kérvények lelkészi hivatalhoz, 
Porcsalma küldendők. Az állások azonnal elfoglalandók. 
(290.) 

PESTSZENTERZSÉBET Jézus fz íve egyházközsége 
pályázatot hirdet az üresedésben lévő kántorhitoktatói 
állásra. Javadalma: az állami rendszerű tanítói XI. fiz. 
o. 3. fokozata szerint járó illetmény, családi pótlék és 
ennek megfelelő lakbér, amely illetmény a IX. fiz. o. 1. 
fokozatáig emelkedhet, valamint a kb. 75 P-t kitevő havi 
stóla. Kötelessége az összes kántori teendők végzése a 
p'ébános utasí tása és a szolgálati szabályzat előírása sze-
rint, azonkívül a helybeli iskolákban heti 24 óra hitok-
tatás. Pályázhatnak olyan okleveles tanítók, akik kántori 
képesítéssel is bírnak, azonkívül felszentelt papok, akik 
a kántori teendőkben jártasak. Működési bizonyítványok-
kal és származást igazoló iratokkal felszerelt kérvények 
február hó 15-éie nyújtandók be az egyházközségnél, Pest-
szenterzsébet, Za.lán-u. 2. sz. alatt. A pályázók a zenei 
szakbizottság előtt bemutatják képessegeiket, melynek 
idejéről külön értesítést n vernek, költségmegtérítésre 
igényt nem tarthatnak. A választás jóváhagyása után az 
á ' lás azonnal elfoglalandó. Peetpzfntwzsébet. 1P42. január 
14 én. Dr. Vigh Árnád s. k. egyházközségi titkár-iegyző, 
Fzolnokv János s. k. tb. esperes-plébános, egyházközségi 
elnök. (287.) 

• i-v M v 

N í w C o l & J v f c . 
/ 

Otthon vár egy mindenttudó Divat-
csarnok-rádió. Gramofon is van benne. 
Úgy ám ! Bekapcsolom, s akár reg-
gelig tartó farsangi mulatságot csa-
pok. A világ legjobb zenekarai szó-
rakoztatnak ; s ha akarom, jazz szól, 
ha akarom, cigányzene... Farsang 
van, vagy mi a szösz ? . . . Nna, agyő, 
három jómadár... 

Az idei márkás rádiókészülékek va-
lamennyi típusát megtalálja készle-
tünkben. Ha van heverő pénze, kész-
pénzért, „•— ha nem számított e ki-
adásra — rádiót kivételesen részletre 
is megveheti nálunk. Elaggott masináját 
örömmel kicseréljük. Elektromos pick-
upos gramofon, hanglemez, egyszóval 
mindenünk van. Kérje nagy, össze-
foglaló árjegyzékünket I 

BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-UT 7 0 - 7 6 . 

V 
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PÁLYÁZATI HIRDETŐK SZÍVES FIGYELMÉBE! 
Kérünk minden pályázati és egyéb hirdetést vagy géppel, vagy teljesen tisztán, jól 
olvashatóan írva küldeni kiadóhivatalunk címére, hogy az esetleges helytelen közlést 
a hirdető érdekében elkerülhessük. Pályázati és egyéb hirdetéseket csak az alábbi 
címre küldjünk: 

Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. Egyetemi Nyomda 

PETRIKERESZTUR róm. kat. egyházközsége kántor-
tanítói állásra 21 napos határidővel ismételten pályázatot 
hirdet. Nők is pályázhatnak. Javadalmazás és kötelessé-
gek díjlevél szerint. Kérvények Plébániahivatal, Petri-
keresztur (Zala m.) címre küldendők. (289.) 

PANKASZ ref. egyház presbitériuma hadbavonult ta-
nítója állására azonnalra helyettest, keres.. Tizenötnapi 
határidővel jelentkezhetnek férfi, nő és nyugdíjas tanerők, 
óvónők. Fizetés megegyezés szerint lakás és fűtéssel. Je-
lentkezéseket Ref. Lelkipásztori Hivatal, Nagyrákos, Vas 
vm. címre kérjük. (288.) 

PUSZTAMISKE (Veszprém m.) államsegély nélküli 
evangélikus törpeiskola helyettes kántortanítói állására 
pályázatot hirdetünk. Fizetés természetbeni lakáson és 
kerten kívül 42 értékegységű helyi javadalom. Okmányok-
kal felszerelt kérvények sürgősen ajkai ev. lelkészi hiva-
talba küldendők. (286.) 

PŐCSPETRI róm. kat. egyházközsége az átszervezett 
I I I . tanítónői állásra 21 napos határidővel pályázatot 
hirdet. Javadalom: jó lakás, 10% helyi járulék, a többi 
államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Válaszbélyeges 
pályázatok Plébániahivatal címére küldendők. (285.) 

POGONY róm. kat. hitközsége megüresedett taníté-
női állásra február 20-ig pályázatot hirdet. Kétszobás la-
kás konyhával. Fizetése állameegélyes. Költözködés ön-
költségen. Hármas jelölés. Felbélyegzett kérvények, Za-
bar, Nógrád plébániára küldendők. (284.) 

OKANY község iskolaszéke a községi népiskolánál 
megüresedett I I I . sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése és kötelessége törvény ezerint. A sajátkezűleg 
írt kérvényhez csatolandó a 69.870/933. V. K. M. rende-
letben -felsorolt okmányok és válaszbélyeggel ellátott meg-
címzett boríték. Határidő e hirdetés megjelenésétől szá-
mított három hét. Kérvények Községi Iskolaszék, Okány 
(Bihar m.) címre küldendők. (283.) 

NYÍREGYHAZA város községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a várostól 14 km-re fekvő Nagylaposf-pusztai köz-
ségi tanítói állásra. Mindkét nembeli, bármily keresztény 
vallású tanerők pályázhatnak. Törvényes fizetés, 3 szobás 
lakás és 2 hold kert van. Pályázati határidő 21 nap. Ál-
lás választás után azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeggel 
ellátott kérvények nagyságos Török Dezső apátkanonok, 
községi iskolaszéki elnök úrnak küldendők. (280.) 

NAGYSZALONTA református egyházközsége pályá-
zatot hirdet elhalálozás folytán megüresedett egyik rendes 
tanítói állásra. Javadalom: 3 szobás lakás, mellékhelyi-
ségekkel, konyhakerttel, törvényszerű készpénz. Köteles-
ség: kijelölt osztályok vezetése, belmiesziói munkákban 
segédkezés, esetleg temetések alkalmával díjazott kántori 
szolgálat. Pályázati határidő 21 nap. Válaszbélyeges kér-
vények felszerelve iskolaszékhez küldendők. (279.) 

NYÍRBOGÁT ref. egyház kisegítő tanerőt azonnali 
hatállyal alkalmaz, pályázhatnak nők is. Fizetés törvény-
szerű. Iskolaszéki elnök. (278.) 

NYARADKÖSZVÉNYES (vasúti állomás helyben) 
róm. kat. egyházközsége négytanerős iskolájának első-
számú igazgató-kántortanítói állására pályázatot hirdet 
február nyoleadiki határidővel bezárólag. Lehetőleg fia-
talok, nősek, akiknek nejük is tanítónő (tanítónői állás 
üresedése miatt) pályázhatnak. Javadalom: Lakás gazda-
sági épületekkel, kerttel. Hét hold ingatlan, ötven véka 
búza. Négy öl tűzifa. Stóla. Rendes tanítói fizetés állam-
segély kiegészítésével. Kötelessége díjlevél szerint. Kér-
vények Plébániahivatal, Nvárádköszvényes, Maros-Torda 
vm. címre küldendők. (277.) 

NAGYLŰCS róm. kat. népiskolánál lemondás folytán 
megüresedett II . sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Válaszbélyeges kérvények iskolaszéki elnök címére, Egy-
házgelle küldendők. (276.) 

NYÍREGYHAZA város, községi iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a várostól tíz km-re fekvő köves-útmenti, újon-
nan szervezett Hosszúhát-pusztai I I . számú községi taní-
tói állásra. Mindkét nembeli, bármily keresztény vallású 
tanerők pályázhatnak. Törvényes fizetés és III. lakbér-
osztály szerinti lakáspénz. Pályázati határidő 21 nap. 
Állás, választás után azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeg-
gel ellátott kérvények nagyságos Török Dezső apátkano-
nok, közs. iskolaszéki elnök úrnak küldendők. (275.) 

NY1RADONY gör. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra másodízben hir-
det pályázatot. Javadalom 71 értékegység. Kötelessége 
ínég énekkar és egyesületek vezetése Katonai szolgálat 
kitöltése, énekkar vezetésre való alkalmassága igazolandó. 
Kántorpróba, költözködés önköltségen. Jelöltek értesít-
tetnek. Határidő 21 nap. Válaszbélyeges kérvények gör. 
kat. lelkészi hivatalhoz. (274.) 

MESTERSZÁLLÁS róm. kat, kántortanítói állására 
pályázatot hirdetünk. Fizetése törvényes, egészben az II-
letményhivataltól és a stóladíjak. Szép lakás természet-
ben. Helyi jelölt nincs. Kántori javadalom szétválasztásá-
val igen jó állás lehet. Lehetséges, hogy a tanyai pótlást 
is fogja kapni. Róm. kat. Plébánia, Mesterszállás (Jász-
Nagykun-Szolnok vm.). (2731.) 

MAGYARÓ református egyházközsége pályázatot hir-
det az I. számú kántortanítéi állásra, a törvényes kész-
pénzfizetés mellett. A kántori szolgálat és az igazgatói 
járandóság külön díjaztatik. Az iskola jelenleg 5 tanító-
val működik. Pályázati határidő a megjelenéstől számí-
tott 3 hét. Pályázati kérvények, Kiss Lajos espereshez 
adandók be, Magyaró, Maros-Torda vármegye. (272.) 

MÁUÉFALYA róm. kat. egyházközség iskolaszéke 3 
tanerős iskolájához lemondás folytán megüresedett 2 k. 
tanítói állásra 10 napos határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalom: évi 140 P helyi javadalom, megfelelően ki-
egészített államsegély, természetbeni lakás, illetve lakbér. 
Kérvények P'ébániahivatal, Máréfalva (Udvarhely vm.) 
címre küldendők. (271.) 
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MAGY Tóm. kat. egyházközsége lemondás folytán ( 
megüresedett tanítói állására pályázatot hirdet. Határ-
idő 21 nap. 3% helyi járulék, többi államsegély. Jó lakás, 
vasútállomás Nyíregyháza közelében. Plébánia, Levelek. 
(270) 

MEDVE róm. kat. egyházközségi tanássa mint iskola-
szék pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
I I . tanítói állásra. Javadalmazás: törvényes lakbér, 120 
P készpénzjárandóság és államsegély. A szabályszerű pá-
lyázati kérvények e lap megjelenésétől számított 21 na-
pon belül a róm. kat. Plébániahivatal, Dalony, Komárom 
m. címére küldendők. (269.) 

MARIAK ÁLNOK róm1. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett II. és I I I . számú 
tanítói állásra. A II. számú tanítói állásnál a német ké-
pesítés megkívántatik, a harmadik tanerő a magyar ta-
gozatot taní t ja ; férfiak és nők pályázhatnak mindkét ál-
lásra. Fizetés törvényes; a II . tanítói állásnál törvény-
szerű, természetbeni lakás van; a III . tanerő lakbért kap, 
a község Mosonmagyaróvár mellett fekszik. A pályázato-
kat a plébániahivatalhoz, Máriakáinok kell beadni. (268.) 

LEGYESBÉNYE I I I . számú állásra 21 napi határidő-
vel pályázhatnak orgonálni tudó róm. kat. tanítók vagy 
tanítónők. Katonaviseltek előnyben. Fizetés, lakbér tör-
vény szerint. Iskolaszék. (267.) 

KISSZÉKELY róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet. Jövedelme 84 értékegyscg, 168 P 
készpénz, 65 q párbérbúza készpénzzel megváltva, 9 hold 
szántó és kaszáló, 12 íim. tűzifa, természetbeni lakás, 
vagy lakbér. Okleveles kántortanítónők is pályázhatnak. 
Kötelességek a V. K. M. és egyházmegyei rendeletek sze-
rint. Plébánia, Kisszékely, Tolna megye. (266.) 

ÓBAST róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett második tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom' törvényszerű, kötelesség díjlevél szerint. Nők 
is pályázhatnak. Pályázati határidő 21 nap. Róm. kat. 
plébánia. Egyházasbánya, u. p. Ajnácskő. (282.) 

NÉMETLAD róm. k a t egyházközsége pályázatot hir-
det katonai szolgálatot 1943. okt.-ig teljesítő osztálytaní-
tójának helyettesítésére. Határidő 1942. márc. 1. Cím: 
Bóm. kat. Plébánia, Németlad (Somogy v-m.) (2S1.) 

KIRALYNÉRÉT-pusztán, Keszegfalva határában, 
Komárom megyében, a 8 osztályos egytanerős herceg-
prímési uradalmi róm. kat. népiskolában lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet a fő-
egyházmegyei főtanfelügyelőség, Esztergom-, ahová a fő-
magasságú és főtisztelendő hercegprímás úrhoz címzett 
pályázati kérvények küldendők, 21 napos határidővel. 
Nők is pályázhatnak. Szabályos természetbeni lakás, il-
letményei, előlépési és nyugdíjazási viszonyok, mint az 
állami iskoláknál. (265.) 

KÖTELEK község iskolaszéke 21 napi határidővel 
megismétli külterületi hunyadtalvai iskolájánál megüre-
sedett második sorszámú tanítói állásra. 20% helyi ja-
vadalom, lakáspénz, államsegély. Hittanítás kötelező. Róm. 
kat. férfiak és nők pályázhatnak. Családi állapot, keresz-
tény származás, hogy pályázó fegyelmi ítélet hatálya alatt 
nem áll igazolandó. Községi iskolaszéki elnök. Kőtelek, 
Szolnok megye. (264.) 

KÉZDISZARAZPATAK róm. kat. egyházközség is-
kolaszéke kéttanerős iskolájához lemondás folytán meg-
üresedett I I . tanítói állásra 10 napos határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalom: évi 140 P helyi javadalom, meg-
felelően kiegészített államsegély, természetbeni lakás, il-
letve lakbér. Kérvények Plébániahivatal, K ózdi száraz-
patak (Háromszék vm.) címre küldendők. (263.) 

KAVA község róm. kat. egyházközsége 1942. jan. 1. 
megjelent pályázati hirdetést megújítja. (262.) 

HANGACS róm. kat. iskolaszéke lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állás betöltésére pályázatot 
hirdet. Javadalma: 2 szoba, előszoba, konyha, éléskamra, 
12 értékegység, 700 D-ölnyi kert, 1 kholdon felüli szántó-
föld, 6 köbméter fa, fizetéskiegészítő államsegély. Köteles-
ségei: díjlevél szerint. Választás hármas jelölés alapján. 
Próbaéneklésről jelöltek értesítést kapnak. Költségmeg-
térítés nincs. Határidő: hirdetés megjelenésétől számított 
21 nap. Válaszbélyeges pályázatok: Róm. kat. Plébánia, 
Hangács, Borsod m küldendők. (259.) 

SURD egyházközsége kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: Természetbeni lakás, 40%helyi járan-
dóság, a többi államsegély. Határidő 21 nap. A betöltés 
V. K. M. engedélyétől függ. Cím: Plébániai Hivatal Zá-
kány, Somogy m. (299.) 

GYÜRE község iskolaszéke a végkielégítés folytán 
megüresedett 10% helyi készpénzzel, államsegéllyel és 
természetbeni lakással javadalmazott, tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. A pályázatok a lap megjelenésétől szá-
mított 21 napon belül Frank Géza iskolaszéki elnök. 
Gyüre, Szabolcs m. címre küldendők. (255.) 

GYÖRE evangélikus leányegyházközsége pályázatot 
hirdet levita-kántortanítéii állásra. Javadalma: 4 31 fa, 
4000 D-öl föld, 1360 pengő 54 értékegységben és állam-
segély. Tanítási és istentiszteleti nyelv: német. Köteles-
ség: 8 osztályú iskola vezetése, levitái teendők ellátása. 
Határidő 21 nap. Evangélikus lelkészi hivatal, Izrnény, 
Tolna. (254.) 
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LEGNAGYOBB K E R E S Z T É N Y C E G ! 
Z O N G O K A K . P I A N I N r t K 

harmónlumok pára t lanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi jótállás. 

TeU 129-979- E H A L L 
Bpest, Andróssy-út 15. 

BARAKOVITS JÁNOS 
m O o r g o n a é p í t ő 
R a k o s p a l o t a , P á z m á n y u . 7 2 . 

U J U h G ü N A T á t é p í t é s t , homiok-UÜ unuunwi, w ] sip()kat_ mjnde|]. 
na nű javí tast a legmérséxeltebb áron vállal. 

VENNÉK Z O N G O R Á T v. P I A N I N Ó T 
p r i v á t t ó l , készpénzért. — Tel . : 115—934. Budapest. 

| V kerület, Pozsonyi-út 1. Virágüzletben, Hausner . 

F E N Y Ó N É Z O N G O R A T E R M E 
B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t ' k ö r n f 26« 
V i l á g m á r k á s zongorák, piamnók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-től. Vidékre dijtalan 
•zakcsomagolás. | 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő ! Biztonsági alapok: 
37 millió pengő! Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürti és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen' smertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosításunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodáktól : 

BUDAPEST, V.. SAS-UTCA 10-12. 

z o n g o r a t é r e m 
VII, Erzséhet-krt 1 5 

Világmárkás zongorák, piamnók nagy választékban. Kényelmes 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

KASTÉLYOSDOMBÓ református anyaegyház presbi-
tériuma pályázatot hirdet a lemondás folytán megürese-
dett kántortanítói állásra. Javadalom: 1. Háromszobás 
lakás természetben, gazdasági épülettel, korttel, belsőség-
gel. 2. Három magyar hold szántóföld. 3. Egy magyar 
hold rétkaszáló. 4. Konyhakert és fél hold belső kaszáló. 
5. Két negyed telek után erdő és legelő illetőségi jog. 
6.. Erdőilleték után járó munkálatokat a tanító fizeti. 
7. Húsz métermázsa búza. 8. Tíz métermázsa csöves ten-
geri. 9. Három öl (12 méter) tűzifa. 10. Tanítói földek 
után az állami és egyenértékadót az egyház fizeti. 11. 
Stóla. Értékegység 35. Megfelelő államsegély. Köteles-
sége: Valamennyi reábízott tanköteles oktatása, orgo-
nista, kántori s az egyházi törvényekben előírt egyéb 
teendők végzése, belmissziói munkákban közreműködés, 
főünnepek második napján és minden harmadik vasár-
nap templomi szószéki szolgálat el 'átása. Szükség esetén 
lelkész helyettesítése. A fenti három szobán kívül van 
még egy kis szoba, mely egyházi gyűlésekre, és egyéb 
egyházi célokra van fenntartva. A megválasztott kötele-
zett tagja az egyházmegyei tanítóegyesületnek. Válasz-
bélyeggel ellátott pályázati kérvények huszonegy napon 
belül a belsősomogyi református egyházmegye tanügyi 
hivatalához, Orci, u. p. Taszár, Somogy m. címre külden-
dők. Csatolandók a népiskolai szervezet és szolgálati prag-
matika 136. paragrafusában előírt okmányok, továbbá az 
1939. IV. t.-c. értelmében a V. K. M, 1172/1940, eln, sz, 
rendelettel előírt okmányok. (Lásd a V. K. M. Hivatalos 
Közlöny, 1940. évi 7. számában!) Visszacsatolt területről 
pályázók maguktartását igazolni tartoznak. Az okmányok 
csatolhatok lelkészi hivatal által hitelesített bélyegtelen 
másolatban, de a megválasztott felhívásra nyolc nap alatt 
eredeti okmányait benyújtani köteles. Kántori próba feb-
ruár 22., önköltségen. Más alkalommal megjelenés és min-
den korteskedés a választásból kizáró ok. Határidő 3 hét. 
(261.) 

GYÖNGYÖSPATA róm. kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán meg- „ 
üresedett I I I . sz. tanítói állásra. Javadalma: 2 érték-
egység, természetbeni lakás, törvényes fizetés. (253.) 

KAM róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán meg-
üresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Javadalma: természetbeni lakás, 
10% helyi illetmény, a többi államsegély. Kötelességek 
díjlevél szerint. Kérvények február 21-ig Plébániai Hi-
vatal, Kám, Vas m. címre küldendők. (260.) 

HOIÍPACS (Nógrád m.) róm. kat. egyházközsége a le-
mondás folytán jogilag megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Államsegély, 14 értékegység, 12%. 
Pályázati határidő három hét. Felszerelt, válaszbélyeggel 
ellátott kérvények a borsodberényi plébániára küldendők. 
(258.) 

HAJDUSAMSON református egyháza pályázatot hir-
det : 1. az átválasztás miatt megüresedett martinkai 
leányegyház rendes e'.őkönyörgő-tanítói állására. Fizetése: 
természetbeni új lakás, melléképülettel, kerttel, 300 D-öl 
termősző'-ővel, államsegély, 30%-ban helyi hozzájárulás 
a Központi Illetményhivatal út ján és 6 értékegységnek 
megfelelő készpénz az egyház pénztárából. Kötelessége 
I—VI. vegyes osztály és az ismétlő iskola tanítása, to-
vábbá lelkész akadályoztatása esetén vasárnaponként is-
teni tiszteletek tar tása. 2. A sámsoni kerti I I . számú 
tényleges katonai szolgálatra bevonult tanítójának he-
lyettesítésére. Fizetés törvényszerű Illetményhivatal út-
ján. Kötelessége a népiskola alsó tagozat és ismétlő is-
kola tanítása. Mindkét állásra pályázók kérvényeiket a 
lap megjelenésétől számítandó 21 napon belül Ref. Lel-
készi Hivatal, Hajdúsámison címre küldjék. (257.) 

GALANTA róm. kat. egyházközsége 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
V. sz. tanítói állásra. Fizetés törvényes. Amennyiben ez 
az állás az iskolánál ideiglenes helyettesként működő 
tanítónővel töltetnék be, egyúttal pályázatot hirdet tény-
leges katonai szolgálatot teljesítő tanító helyettesítésére. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények a következő címre 
küldendők: Róm. kat. Plébániahivatal, Galánta, Pozsony 
m. (250.) 
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A MAGYAR KÓRUS 
NÉPDAL- ÉS KÖNNYŰ 2 SZÓLAMÚ 

KARÉNEK-GYŰJTEMÉNYEI 
Rende'ési jtl 
3100 100 NÉPI JÁTÉKDAL 1-50 P 
3101 101 MAGTAR NÉPDAL 1-50 „ 
3102 102 NÉPDAL (Madárka) 1-50 „ 
3103 103 NÉPDAL 1-60 „ 
9200 É N E K E S ÁBÉCÉ (304 dal) 2-50 „ A mai iskola énekeskönyve. 

3409 KICSINYEK KÓRUSA (Bárdos) . 1-— „ 
17 egész könnyű dalocska. 

3923 KÉTÁGÚ SÍP (Kerényi) 1*— „ 
30 népdal (2 szól.) és kánon. 

3981 MAGYAR HAZÁM (Kertész) —-60 „ 
13 hazafias kórus. 

3982 TAVASZI BOKRÉTA (Kertész) . . —-80 „ 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

4042 7 K Ö N N Y Ű KAR ÉS 6 KÁNON 2'— „ 
Kodály Zoltán kórusai. 

4800 ERDŐ, MEZŐ (Vásárhelyi) 2-— „ 
27 könnyű 2 szól. népdal . 

MAGYAR KÓRUS LAP- ÉS ZENEMŰ-
KIADÓ KFT. 

B U D A P E S T X I I , F E R Y OSZKÁR-UTCA 55 

A tanítóság régi, kedvalt L U K Á C S 
bevásárlóhelye m 
Szolid árak. Jó minőség. B | | I T ^ H 
H á l ó k , e b é d l ő k B Ú I V K 
és k o m b i n á l t s z o b á k mm̂ mmmmmmmimmmm 
Budapest VII, Dohányni. 30. i j T I E T C 
Telefon : 221=261. W « . L C I E 

JEGENYEFÁK NEM NŐNEK AZ ÉGIG, fehér 
galamb szá l l . . . , Veszedelmes a lány, Az asszony, ha 
veszekszik, Szőke Tisza haragjában megáradt, Csík-
országi fenyvesekben, Csúnya lány, Hosszúlábú gólya, 
Minden nagy örömnek, Tükrös, pirog 6zív, stb. Mur-
gács Kálmán 32 legnépszerűbb nótája, szép füzetben, 
zongorára, csak 2"50 pengőért kapható pénz bélyeg-
beni beküldésével a szerzőnél, Budapest, VIII , József-
ntca 27. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona: és harmónioniskészítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damj.midi-utca 38. 

^ ^ r m Orgonajavítások 
O r g o n á k Homlokzati sipok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910. kedve::á fizc,ési f<-'lt t e l e k k d ' 10 évi j6tá1' 

lássat. Költségvetés, árjegyzék d í j ta lan . 

GYÖRKŐNY evang. egyházközsége pályázatot hirdet 
az iskolájánál megszervezett magyar tagozatának tanítói 
állására, melynek javadalma törvényes készpénzfizetés 
20% államsegéllyel és törvényes lakbér. Pályázhatnak 
tanítónők is. Németül is tudók előnyben részesülnek. Pá-
lyázati határidő a pályázat megjelenésétől 21 nap. Pá-
lyázati kérvények a lelkészi hivatalhoz küldendők. (252.) 

GÁRDONY fürdőhely református iskolaszéke kisegítő 
helyettes tanerőt keres, férfit, vagy nőt, katonai szolgá-
laton lévő tanítója helyére legalább a tanév végéig. Fi-
zetés, rendeletileg megállapított összegben, melyből 30% 
államsegély. Állás azonnal elfoglalható. Jelentkezni az 
Iskolaszéki elnöknél. (251.) 

HETES róm. kat. egyháziközség iskolaszéke kéttanerős 
iskolájánál lemondás folytán üresedésbe került II. számú 
tanítói állásra a tanker. főigazgató úr engedélyétől fel-
tételezetten pályázatot hirdet. Határidő három hét. Csak 
nők pályázhatnak. Javadalom: lakbér, 20% helyi hozzá-
járulás, a többi államsegély. Kötelességei: I—IV. osztály, 
szívgárda és leánykör vezetése. Iskolaszék, Hetes. (256.) 

FABIANHAZA református egyházközség pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett 111. sz. tanító-
női állásra. Fizetés, kötelesség törvény szerint. Pályázati 
határidő megjelenéstől számított 21 nap. Kellően felsze-
relt kérvények Református Lelkészi Hivatal, Fábiánháza 
címre küldendők. (249.) 

TÁT (Esztergom mellett) róm. kat. egyháztanácsa az 
V. számú állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Fizetése: 10% helyi járandóság, a többi államsegély és 
lakbér. Férfiak és nők pályázhatnak. Német nyelv tudása 
és kántoriakban való jártasság előny. Kérvények iskola-
széki elnök, Tát küldendők. (247.) 

BEREGDÉDA görög. kat. egyháza — miniszteri jóvá-
hagyástól feltételezetten — pályázatot hirdet az újonnan 
megszervezett második tanítói állásra. Javadalom: a 
kezdő tanítói fizetés 10% és lakbér az egyházközségtől, 
fizetéskiegészítő államsegély. Kötelességek: díjlevél sze-
rint. Pályázhatnak nők is. Villanyvilágítás. Beregszász 
6 km. Pályázati határidő e lap megjelenésétől 21 nap. 
Pályázati kérvényeket felszerelve és válaszbélyeggel el-
látva görög. kat. lelkészi hivatalnak küldendők Mező-
homok. (Bereg vm.) U. p. Beregszász. (248.) 

BÁCSALMÁS róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett ÓSZŐLLÖ II. sz tanítói állásra újra 
az érvényben lévő rendeletek szerint 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. Fize-
tése törvényes. Férfiak előnyben. Válaszbélyeges kérvé-
nyek: Plébánia, Bácsalmás címre küldendők. (240.) 

CERED róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett II. tanítónői állásra pályázatot hirdet. Ál-
lamsegély, egyházközségi hozzájárulás 10%, fürdőszobás 
lakás. Kötelesség díjlevél szerint, A. C. munka. Szárma-
zás igazolandó. Határidő 15 nap. Válaszbélyeges kérvények 
Plébániahivatal, Cered, Nógrád vm. küldendők. (244.) 

BECSKE (Nógrád megye) róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett okleveles kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Javadalom 
öt hold szántóföld, egy hold 475 négyszögöl rét, harminc 
mázsa rozs ára, egyszáz pengő párbérpénz, 136 pengő 
földmunka és 78 pengő deputátumváltság, mind a politi-
kai község pénztárából, továbbá hat öl hasáb tűzifa be-
fuvarozva, legeltetési jog négy szarvasmarhára. Érték-
egység 48, többi államsegély. Lakás három szoba, konyha, 
kamra, pince és egyéb mellékhelyiségek. Kötelessége fel-
sőbb osztályok vezetése, leventeoktatás, népművelés stb. 
Plébániahivatal, Becske, Nógrád ímegye. (242.) 
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Kleger Ötté orgonagy ár 
Sndapest XIV, Füredi n. 41. 

Telefonszám t 29.63.45. 
(Régi épület, áj bejárat). 

lijj o r g o n á k a t , 
komíokzatslpok készítését, min* 

dennemű orgonajavításokat mér-

sékelt áron, szakszerűen elvállal, 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSÁSZÁRsÚT 66. 

I t t csalódás 
sohasem é r h e t i ! 

ügyeljen a keresctnevre I 
Magyarország aranykoszorus harangóntő mestere. 

SZLEZÁK 
harang ét arcdntod j 

L Á S Z L Ó 
haraagláb-jjfár 

BUDAPEST, VI., P E T N E H A Z Y - U T C A 78, 
(VI, Frangepán-utca mellett) Telefon i agi -35*. 

Saját ház 1 
Ki tünte tve : Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, B nagy a r a n y 
és egy nagy ezüstéremmel, t6bb állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megbíz-
ható céghez! — S Z Á M T A L A N EGYHÁZI ELISMERŐ-
L E V É L . — ElAnyfis fizetési feltételek I — Költségvetés és ki-

szállás dí jmentes! 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Rákóczi.út ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 

CSAVOLY (Bács) róm. kat. iskolaszéke azonnali he-
lyettesítésre keres németül tudó tanerőt. (246.) 

BESENYSZÖG község iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett felsőszászbereki községi népiskola II. 
számú tanítói állására háromheti határidővel pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak nők és férfiak. Vasút, pósta helyben, 
villanyvilágítás. Kötelességek ée javadalom díjlevél sze-
rint. Válaszbélyeges kérvények községi iskolaszék, Be-
senyszög címre küldendők. (241.) 

CSILIZRADVANY református egyház presbitériuma 
pályázatot hirdet visszaállított felekezeti iskolájához kán-
tortanítói állásra. Javadalom: az egyháztól évi 174— 
pengő készpénz, a községtől lakbér, államisegély. Köteles-
ség: a nyolc osztály tanítása, kántori teendők végzése, 
énekkar veztése, belmissziói munka, lelkész akadályozta-
tása esetén a kanonikus órákon helyettesítése a templomi 
szolgálatban, népművelési teendőkben részvétel. A kántori 
teendők és belmissziói munkák hűséges végzéséért az egy-
ház érdem szerinti jutalomban részesíti. Pályázati határ-
idő a hirdetés megjelenésétől számított 3 hét. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak néptanítók is, akik-
nek megválasztás azonban csak ideiglenes. Ref. lelkészi 
hivatal, Csilizradvány, u. p. BaJony, Komárom m. (243.) 

BARABASSZEQ ref. egyházközség presbitériuma a 
nyugdíjazás folytán megüresedett II. számú tanítói ál-
lásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 
törvényszerű lakáspénz, a tanítói kezdőfizetés 10%-a a 
helyi egyháztól, a többi államsegély. Kötelessége: I—IV. 
osztály tanítása, belmissziói munkában segédkezés. Pá-
lyázati kérvények: Református Lelkészi Hivatal, Barabás-
szeg, Zala vm. címre küldendők. (237.) 

BAKONYTAMÁSI evangélikus egyházközsége lemon-
dás folytán megüresedett I I . tanítói állásra miniszteri 
engedélytől feltételezetten a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Kántori ok-
levéllel bírók előnyben. Javadalom: természetbeni lakás 
és a mindenkori kezdő tanítói fizetés 20%-a az egyház-
tól, a többi államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Sza-
bályszerűen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvé-
nyek: Ev. Lelkészi Hivatal, Bakonytamási címre kül-
dendők. (239.) 

CSILIZRADVANY róm. kat. egyházközségi tanácsa 
mint iskolaszék pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett tanítói állásra. Javadalmazás: lakás, helyi 
járandóságok díjlevél szerint és államsegély. A szabály-
szerű pályázati kérvények e lap megjelenésétől számított 
21 napon belül a róm. kat. Plébániahivatal, Balony 
(Komárom m.) címére küldendők. (245.) 

ANARCS gör. kat. egyházközség iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: természetbeni lakás, törvényes fize-
tés, 300 négyszögöl kert. Szomszédos Kisvárdán gyerme-
kek taníttatása lehetséges. Kérvények Gör. kat. lelkészi 
hivatal, Ajak küldendők. Pályázati határidő a lap meg-
jelenésétől számított 21 nap. (234.) 

BÜKKSZENTLASZLÓ róm. kat. egyházközsége le-
mondással megüresedett I I . számú tanítói állásra pályá-
zatot hirdet 21 napos határidővel. 10% helyi javadalom, 
törvényes lakbér, többi államsegély. Kötelességek díj-
levél szerint. Nők is pályázhatnak. Válaszbélyegee kér-
vények: Plébániahivatal, Bükkszentkereszt, Borsod m. 
küldendők. (236.) 
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Örökértékű világ már kds zongorái legolcsóbban vásárolhat 
utolérhetetlen választékbőségünkből részletre is 

£ 5 2 2 3 1 ^ 
Mnwiinn, • lAunnaaMW <3 p » 

r. r. Magyarország legnagyobb zongoratermében: Erzsébet-krt. 19. 

ZONGORÁK, HARMON1UMOR 
n a g y v á l a s z t é k b a n , f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

T I P O L D N Á L Rákóczi'út 61 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég 
l e g m o d e r n e b b , d o m b o r -
h a t á s ú ra jzo lássa l . Vala-
m e n n y i engedé lyezve a n m . 
K u l t u s z m i n i s z t e r ú r á l t a l . 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet főbizományosa. 

Budapest IV, Kamermayer Káro:y-u. 3, — Tel . 189 464 és 189 -444 

í ü ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK 

B e r s t e n e n g s t J ó z s e f 
o r g o n a é p í t ő 

Budapest VI, Lőportár-utca 14/b. 
Üj orgonák készítését, valamint 
átépítési, javítást, hangolást, hom-
lokzatsípok készítését, villamos 
fujtatóberendezéseket szakszerű és 
művészi kivitelben vállal a legju-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

VÁRADI MIKLÓS 
orponaépitő. R á k o s p a l o t a 
Damjanich,u. 1-1. íSaját ház.) 

Telefonhívó: 29.44.61. 
Készítek nemeshangú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a Iegmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

BARABASSZEG ref. egyházközség presbitériuma 
nyugdíjazás előtt álló kántortanítéja helyettesítésére 
ideiglenes helyettest keres. Fizetése törvényszerű. (237/a.) 

BAZITA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
II. osztálytanítói állásra. In ők is pályázhatnak. Határidő 
törvényes. 20% helyi, többi államsegély. Pályázatokat: 
Plébánia, Nagylengyel, Zala m. címre. (235.) 

BÜKKSZENTERZSÉBET róm. kat. egyházközsége az 
újonnan szervezett IV. tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: 20% és államsegély, továbbá törvényszerű 
lakbér. Pályázati határidő 21 nap. Nők is pályázhatnak. 
Kérvények: Plébánia, Bükkszenterzsébet címre külden-
dők. (238.) 

ABASZÉPLAK róm. kat. egyházközsége háromheti 
határidővel pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Szlo-
vák nyelv tudása feltétlen szükséges. Kötelesség díjlevél 
szerint. Javadalma: lakás, 12 hold szántóföld, 7 ürmé-
ter tűzifa, stóla, párbér, államsegély. Válaszbélyeges kér-
vények címe: Plébániahivatal, Abaszéplak. (233.) 

ALSÓBAGOD róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalma: 29 értékegység 
és államsegély. Kellően felszerelt kérvények Plébánia-
hivatal, Alsóbagod (Zala m.) címre küldendők. (232.) 

ZSITVABESENYŐ róm. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Javadalom': 24 m. hold, törvényes lakás 
kerttel, stóla és államsegély. Pályázati határidő 21 nap. 
Kérvények Plébániahivatal, Zsitvabesenyő címre külden-
dők. (308.) 

BÁTA róm. kat, egyházközsége pályázatot hirdet az 
V. sorszámú tanítónői állásra. Javadalma 20% helyi, ál-
lamsegé y és lakáspénz. Kötelessége díjlevél szerint, Szív-
gárda, leányegyesületi munka és a női kézimunka taní-
tása az összes osztályokban. Határidő 21 nap. Róm. kat. 
iskolaszék, Báta (Tolna m.) (321.) 

APATVARASD róm. kat. egyházközsége a közölt 
hirdetés szerint a kántortanítói állást újra hirdeti. Plé-
bániahivatal, Erdősmecske, Baranya vm. (316.) 

ALSÓREMETE (u. p. Beregkövesd) gör. kat. iskola-
széke lemondás folytán megüresedett II. és I I I . sz. taní-
tói állásokra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Mindkét állás javadalma: 10% az egyházközségtől és 
90% államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Kérvények Gör. kat. lelkészi hi-
vatalhoz küldendők. (317.) 

ALSŐZSOLCA róm. kat. egyházközsége újonnan szer-
vezett I I . sz. tanítónői állásra 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet. Fizetés: 90% államsegély, 10% helyi-
járandóság és törvényszerű lakbér. Kötelességei díjlevél 
szerint. A község Miskolc mellett 6 km-re, villanyvilá-
gítással, helyben vasútállomással és autóbuszmegállóval. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények: Róm. kat. Iskola-
szék, Alsózsolca küldendők. (318.) 

ALSŐVADASZ róm. kat, iskolaszéke lemondással 
megüresedett tanítói (tanítónői) á f á s r a február 1-től 
számított háromheti határidővel pályázatot hirdet. Lakás 
természetben, fizetés törvényes. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Kérvények Róm. kat. Plébánia, Szikszó címre. (320.) 

BEREKBÖSZÖRMÉNY ref. iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett I. számú kántortaníói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetése: modern lakás természetben, 50 
értékegység, jelenleg 10%-oe helyi készpénzfizetés, ál-
lamisegély. Kötelessége díjlevél szerint. A választás a 
tankerületi főigazgató jóváhagyása által válik jogerőssé 
s ennek elmaradása esetén a megválasztott az egyház 
ellen semmi kártérítési igényt nem támaszthat. Állás e 
jóváhagyást követő hónap 1-én elfoglalható, de semmi 
akadályt nem' képez, ha a megválasztott f. évi július 1-én 
foglalja azt el. Ke'.lően felszerelt pályázatokat a hirde-
tés megjelenésétől számított 21 napon belül küldjék 
Lelkészi hivatal, Berekböszörmény, Bihar vm. címre. (323.) 
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REMÉNYI M IHÁLY 
Ő fensége Dr. J Ó Z S E F F E R E N C k i r . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola szál l í tójának 

harmóniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T VI. K I R Á L Y - U T C A 58. 

N e vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n y cég . 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
P A P Í R N E M Ü RÉSZVÉNTTÁRSASÁG B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

VI, R Ó Z S A . U T C A 5 5 . SZ. 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök » 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön, 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt-
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal-
zók, továbbá rajzeszközök és minden* 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

BIA ref. egyházközsége egy evangéliumi lelkületű ta-
nítót vagy tanítónőt keres ideiglenes helyettesnek hosz-
ezabb időre. Az állás azonnal elfoglalandó. A pályázat: 
Ref. iskolaszék, Bia (Pest m.) címre küldendő. (322.) 

BUDAHAZA községi iskolaszéke pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett községi tanítói állásra. 
Fizetés: a községtől havi 20 P, a többi államsegély. Pá-
lyázati határidő három hét. Kérvények Községi Iskola-
szék, Budaháza, u. p. Dobóruszka címre küldendők. (324.) 

BACSBOKSŐD róm. kat. iskolaszéke november 15-én 
közölt pályázati hirdetményét 3 héttel újból meghosz-
szabbítja. (325.) 

1JOTPALAD református egyházközség iskolaszéke 
részben osztott iskolájához pályázatot hirdet lemondás 
folytán megüresedett orgonista kántortanítói állásra. Ja-
vadalom: 1. Lakás (négy szoba) mellékhelyiségekkel és 
kert. 2. 12 kat. hold 207 D-öl szántóföld. 3. 2 drb le-
geltetési jog. 4. 5 méter-öl és 1 köbméter tűzifa. 5. 40 
métermázsa búza. 6. 136 P szénaváltság. 7. Stóla. 8. 
Államsegély. Kötelesség: kántori és tanítói teendők tör-
vény és szabályrendeletek szerint való végzése. Pályázati 
határidő 21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Válaszbé-
lyeggel és szabályszerű okmányokkal felszerelt pályázati 
kérvények: Református Iskolaszék, Botpalád, u. p. Kölese 
címre küldendők. (326.) 

BECSKEHAZA református iskolaszéke a mult évi ja-
nuár 15-i és július 1-i számokban megjelent pályázati 
hirdetést 21 napi határidővel megújítja. Ref. lelkészi hi-
vatal, Bódvalenke. (327.) 

BÜKKARANYOS róm. kat. egyházközság iskolaszéke 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom,: termé-
szetbeni lakás, 14 kat. hold 585 • öl szántóföld, párbér, 
erdői'letőség 27 értékegységben, a többi államsegély. 
Kötelességek díjlevél szerint. Kérvények Plébániahivatal, 
Harsány, Borsod m. címre küldendők. (328.) 

MARCZELL 
ENDRE 

orgonaépítő mester. 

Készít ú j orgonákat. 
Átépítést, villanyfúvó 
berendezést, karban 
tartást legjutányosabb 

áron vállal. 

Czeme: IX., Közrak» 
tár*utca 12/a. Lakás: 

IX., Bakáts.utca 5. 

SZIGETI I S T V Á N ÉS T Á R S A I könyvkötészete 
Budapest VII , Hárs fa -u tca 33. (Wesselényi-utca sarok) 
Tel.: 141—103. — Egyetemi és iskolai könyvtárak szál l í tó ja . . 

BÜSSÜ róm. kat. egyházközségi a katonai szolgá-
latra bevonult kántortanítója helyettesítésére (a helyet-
tesítés előreláthatólag szeptemberig szól) 21 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet, Az állás február 15-én elfog-
lalandó. Fizetés törvényes. Kántorkodásért lakás és fű-
tés, illetőleg tűzifa, megálapodás szerint. Kötelesség díj-
levél szerint. Pályázhatnak tanítónők is. Kérvények Plé-
báiúahivatal, Büssü küldendők. (329.) 

CECE HARD-PUSZTAI községi iskolához tanítót 
vagy tanítónőt keresünk helyettesítésre, cca egy évi idő-
tartamra. Főjegyző. (331.) 

CZIRAK (Sopron vm.) róm. kat. iskolaszéke lemon-
dás miatt megüresedett kántortanítói állásra a hirdetés 
megjelenésétől számított háromheti határidővel pályáza-
tot hirdet. Javadalom: új lakás, 22 értékegység, 262"16 P, 
kezdőfizetés 10%-a és államsegély. A szokásos köteles-
ségek díjlevél szerint. Kántorpróbára saját költségén kell 
megjelenni. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények: 
Plébániahivatal, Czirák (Sopron vm.) címre küldendők. 
(332.) 

CSENGŐD róm. kat. egyházközsége az elpályázás 
folytán megüresedett belterületi I I I . sz. tanítói állásra 
pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Fizetése és lak-
bére törvényes. Nők is pályázhatnak. (333.) 

DAMÓC (Zemplén m.) görög kat. egyháza kántor-
tanító helyettesítésére tanév végéig ideiglenes helyet-
test keres. Jelentkezhetnek azonnal görög és róm. kat. 
férfi- és nőtanítók. Iskola-szék. (334.) 

DUKA róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 
napi határidővel. Javadalom: 39 értékegység, megfelelő 
államsegély. Plébánia, Egyházashetye (Vas). (335.) 

ERDŐSMECSKE róm. kat. egyházközsége II. sz. ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Fizetés 
törvényes. Tanítás nyelve német. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Plébániahivatal, Erdősmecske, Baranya m. (336.) 
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ÉRTARCSA ref. egyháza pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Javada-
lom: nyáron építendő lakás, kerttel (addig bérelt lakás), 
254 P vagy 8 (nyolc) hold föld. Stóla. Ez kántori díj-
levél. Tanítói díjlevél: 254 P vagy 8 (.nyolc) hold föld, 
8 legeltetési jog. Fizetéskiegészítő államsegély. Nők is 
pályázhatnak. Kötelesség: énekvezetés, I—IV. osztály 
tanítása. Pályázat Ref. Lelkészi Hivatal, Értarosa, Bihar 
megye küldendő. (337.) 

FÖRGEPATONY község iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett I I I . végleges férfi-
tanítói állásra. Fizetés, kötelesség törvény szerint. Pá-
lyázati határidő 21 nap. A tanulók róm. kat. vallásúak. 
A községben vasúti állomás, villanyvilágítás', városhoz 
közel. Pályázatok: Községi iskolaszék, Förgepatony, u. p. 
Szentmihályfa, Komárom vm. küldendők. (338.) 

NAGYHALÁSZ református egyháza pályázatot hirdet 
tényleges katonai szolgálatát töltő kántortanítójának he-
lyettesítésére, annak leszereléséig, 8 napos határidővel. 
Fizetése körülbelül havi 180 P-t kitevő pénz és föld-
haszonbérlet. Pályázati kérvények: Református Egyház, 
Nagyhalász. (347.) 

KÖRÖSLADANY község iskolaszéke pályázatot hir-
det a katonai szolgálatra bevonult tanító helyettesíté-
sére, az újtelepi községi iskolánál. Javadalmazás: a tör-
vényes helyettesi fizetés. (340.) 

KUTASKOZMA róm. kat. iskolája tanítónői állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Kérvények: Hóm. 
kat. plébánia, Kutas, Somogy m. címre küldendők. (341.) 

KUNMADARAS róm. kat. iskolaszéke a lemondás 
folytán megüresedett egytanerős iskola tanítói állására 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: 20% helyi 
illetmény, természetbeni lakás, államsegély. Nők i® pá-
lyázhatnak. Válaszbélyeges kérvények: Plébánia, Tisza-
őrs küldendők. (342.) 

LÓKÜT-GYERTYÁNKŰT községi népiskola lemon-
dás folytán megüresedett férfitanítói állására 21 napi 
határidővel pályázatot hirdetünk. Nők is pályázhatnak. 
Helyi javadalom: 40%. Német nyelvtudás, kántori is-
meret (filia) megkívántatik. Felszerelt kérvények: Köz-
ségi iskolaszék, Lókút, Veszprém m. küldendők. (319.) 

MECSEKJÁNOS róm. kat. iskolája deceember 1 én 
megjelent pályázati hirdetményét 21 napi határidővel 
meghosszabbítja. (343.) 

KISBATTYAN róm. kat. iskolája október 1-én meg-
jelent pályázati hirdetményét 21 napi határidővel meg-
hosszabbítja. (344.) 

MONYOKÓD róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Fizetés községtől és államsegély díjlevél szeTint. 
Német nyelv tudása szükséges, horvát nyelv tudása kí-
vánatos. Pályázatot hirdet továbbá a katonai szolgálatra 
bevonult I I . sorszámú tanító helyettesítésére is. Ennél 
az állásnál németül tudók előnyben részesülnek. Kérvé-
nyek: Plébániahivatal, Máriakéménd, Baranya m. kül-
dendők. (345.) 

MONOSTORPÁLYI református egyháza pályázatot 
hirdet a II. sz. tanítónői állásra 21 napi határidővel. 
Javadalom: 1. Természetben lakás, kerttel. 2. 14 kat. 
hold 510 négyszögöl föld, 279 négyszögöl lucernás és le-
gelő-föld haszonélvezete. 3. 9-20 q rozs. 4. Megfelelő ál-
lamsegély az Illetményhivatal által fizetve. A föld adó-
ját felerészben javadalmas fizeti. Kötelessége: a kijelölt 
osztály vagy osztályok tanítása, kézimunkát a nítás és 
missziói munkákban segédkezés. A pályázati kérvények: 
Református lelkipásztori hivatal, Monostorpályi címre 
küldendők, visszaküldésre felbélyegzett borítékkal. (346.) 

p e t r ó l e u m g á z l á m p a 

TÖBB FÉNY ! JOBB VILÁGÍTÁS ! 
C S E K É L Y F O G Y A S Z T Á S ! K E V E S E B B K Ö L T S É G ! 

ARDÓ JÓZSEF 
SZAKÜZLET 

BUDAPEST, VI., VILMOS CS. ÚT 43. 
TELEFON : 121—634. 

K É R J E A IO S Z Á M Ű Á R J E G Y Z É K E T ! 

JÁNOSHIDA község iskolaszéke pályázatot hirdet az 
újonnan szervezett VIII . sz. községi (női) tanítói ál-
lásra. Helyi javadalma: 10% és lakáspénz, többi á'lam-
sególy. Az állásra elsősorban nők, de férfiak is pályáz-
hatnak. Róm. kat. vallásúak pályázatukat a 21 napos 
határidő alatt Községi Iskolaszék Elnöksége, Jánoshida 
címre küldjék. (339.) 

NÁDUDVAR ref. egyháza pályázatot hirdet újonnan 
szervezett 12. sz. tanítói állásra. Fizetés teljesen illet-
ményhivatal útján. Törvényes lakbér. Köte'esség tör-
vényben előírt. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Pálvázhatnak férfiak és nők. Pá'yázatok 
válaszbélyeggel Lelkészi hivatalhoz küldendők. (318.) 

NAGYRÁBÉ református iskolaszéke nyugdíjazás előtt 
álló betegszabadságos tanítónő he yettesítésére helyettest 
keres, azonnali hatállyal. Fizetés törvényes. (349.) 

NYIRKÉRC'S református egyháza pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Pá-
lyázhatnak nők is. Cím: Nyirkércs, u. p. Baktalóránt-
háza, ízabolcs m. (350.) 

NAGYLUCS róm. kat. népiskolájánál lemondás foly-
tán megüresedett I I . sz. tanítónői állásra pályázatot hir-
detünk. Válasabélyeges kérvények: Iskolaszéki elnök, 
Egyházgelle címre küldendők. (351.) 

PARÁDFÜRDŐTŐL gyalog fé'órányira, erdőkoszorú-
zott hegyek között lévő PÁHAD6HUTA róm. kat. osztat-
lan iskola tanítói állására 21 napi határidővel pályáza-
tot hirdetünk. Javadalom: természetbeni 4 szobás lakás, 
16 köbméter tűzifa 7 értékegységben, készpénzfizetés tör-
vényes. Kötelességek díj'evél szerint. Nők is pályázhat-
nak. Állás azonnal elfoglalandó. Plébánia, Bodony (He-
ves megye). (353.) 
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N O L L : 

Győződjünk meg az igazságról 
Szellemes beszélgetés formájában megírt hitvédelmi munka. 
Áttérőknek szinte nélkülözhetetlen! P 3 80 
K A P H A T Ó : 
KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 
BUDAPEST V I I I , MIKSZÁTH-TÉR4. Telefon: 136—185. 

H i r s c h A . J a k a b finombőr gyára Ú J P E S T 
Kózoont: Budapest IV. Károly-körút M. 

Hazánk l e g r é g i b b , több mint 125 év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefon: 66. — Alapítva i 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
magyar királyi udvari szállítók S O P R O N 

Legelső tűzoltószer,kútszivattv ú» és 
gépgyár, harangi, fém* és vasöntöde 

HARANGOK 
VASÁLLVANYOK 
tűzoltófecskendő k 
úgv kocsi, mint motortecskendók, 
továbbá harangátöntés. férnöntés, 
kutak, stb. stb. beszerzéseknél for. 
dúljon bizalomn ál minden tekin* 
tetben teljes garanciát nvujtó meg-
bízható keiesztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk díj. 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi világkiálli, 
táson az aranyéremmel, azonkívül 
sok,sok a r a n y és e z ü s é r e m , 
m e I és díszoklevéllel kitüntetve. 

RÉDICS róm. kat. iskolaszéke azonnali belépéssel 
ideiglenes kisegítő tanítót vagy tanítónőt keres. Fizetése 
törvényes. Kérvények: Plébániahivatal, Rédics, Zala m. 
küldendők. (352.) 

PRÓNAYFALVA község iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás fo!ytán megüresedett szanksaroki II. sz. 
tanyai tanítói állásra. Törvényes fizetés és lakbér. Ha-
táridő 21 nap. Kérvények válaszbélyeggel: Községi is-
kolaszék, Prónayfalva küldendők. (354.) 

ROZSÁLY gör. kat. iskolaszéke tényleges katonai 
szolgálat miatt megüresedett kántortanítói állásra 2 évre 
pályázatot hirdet. Osztály I—IV. Gyermekek létszáma 
52. Állomás 2 km. Szatmárnémeti 15 km. Nők i.s pályáz-
hatnak. Fizetése törvényes. Állás azonnal elfoglalandó. 
(355.) 

GRÓF ZICHY ALADÁRNÉ SZÖLLŐSI URADALMA 
a pusztaszőllősi uradalmi róm. kat. elemi népiskola ta-
nítói vagy tanítónői állására pályázatot hirdet. Termé-
szetbeni lakás 3 szoba, fürdőszoba, konyha, kamra, vil-
lanyvilágítás, kerthasználat és törvényes készpénzfize-
tés. Pályázatok: özv. Gróf Zichy Aladárné Szőllős-i ura-
dalma, Pusztaszőllős, u. p. Orosháza küldendők. Pályá-
zati határidő 21 nap. (356.) 

SZAJOL róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett V. sz. tanítói ál'ásra pályázatot hirdet 21 
napi határidővel. Fizetés törvényes kiutaláson keresztül, 
lakás. Kötelesség díjlevél szerint és leventeoktatás. Csa-
ládosoknak gyermekek iskoláztatása miatt előnyös. Plé-
bániahivatal, Szajol. (357.) 

SZAKCS (Tolna m.) róm. kat. 5 tanerős iskolájánál 
a lemondás folytán megüresedett I I . sz. tanítói és egy-
ben segédkántori állásra pályázatot hirdetünk. A válasz-
tás azonban csak a miniszteri engedély megérkezése után 
fog megtörténni. Kántori oklevél is szükséges. Az á f á s 
jövedelme törvényes, kötelességei díjlevélben. A jelöltek 
kötelesek a próbaéneklésben résztvenni. Pályázati határ-
idő február 20. A kérvényeket az egyházközség elnöké-
neik címére kell küldeni. (358.) 

D O R E N BÉLA Alapítva M I . 

i s k o l a b ú t o r g y á r a B p e s t V I , D é v é n y i . ú t 2 0 - 2 2 . 

Iskolapadok, skola-
bútorok, ovodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasból 

Teleion . 290-767 

Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
mentve • 

SZÉKELYBETHLENFALVA róm. kat. egyházköz-
ség iskolaszéke kéttanerős iskolájához lemondás folytán 
megüresedett második és újonnan szervezett harmadik ta-
nítói állásra, 10 napos határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalom: 140 P helyi javadalom, megfelelően kiegé-
szített államsegély, természetbeni lakás, illetve lakbér. 
Helybenlakás és iskolánkívüli népművelési munka köte-
lező. Kérvények: Plébániahivatal, Kadicsfalva (Udvar-
hely vm.) cínne küldendők. (359.) 

TAKTASZADA róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: természetbeni 2 szoba-konyhás jó la-
kás kerttel; párbér 10 értékegyeégben, pénzben meg-
váltva, többi államsegély. Próbaéneklésen megjelenés ön-
költségen. Helyben posta, vasútállomás. Polgári iskola 7 
km-re, nagyváros 28 km. Kötelessége: a III—VI. oszt. 
vezetése stb., díjlevél szerint. Pályázati határidő február 
20. Kérvények: Plóbániahivatalhoz, Taktaszada (Zemplén 
vm.) küldendők. (360.) 

TISZABURA róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett, 20%-os helyi javadalommal és termé-
szetbeni lakással bíró I. sz. kántortanítói állásra és 
10%-os helyi javadalommal, törvényes lakbérrel bíró II . 
sz. tanítónői ál'ásra 21 napi határidővel pályázatot hir-
det. Kötelességük díjlevél szerint. Pályázhatnak férfiak 
és nők. (364.) 

TISZAGYULAHAZA (Borsod vm.) róm. kat. egy-
házközsége kántortanítói állásra részben osztott iskolá-
hoz pályázatot hirdet. Jó lakás, nagy kert, 10% helyi 
javadalom, Illetményhivatal útján, többi á'lamsegélv. Ha-
táridő február 10. Nők is pályázhatnak. Plébánia, Polgár 
(Szabolcs vm.) (362.) 

TUNYOG ref. egyháza pályázatot hirdet megürese-
dett II . sz. tanítónői állásra. Javadalma: lakás termé-
szetben, 30% helyi hozzájárulás és államsegély. Köteles-
ség: I—II. osztály vezetése, belmdssziói munkákban se-
gédkezés. Pályázati határidő 21 nap. Beruházás (villany, 
gyümölcsfák) £0 P. Állás megválasztás után azonnal el-
foglalandó. (363.) 

Y 
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A v i l á g h í r ű K o h - I - N o o r r a j z i rónok 
= Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben ==— 

TUZSÉR református egyháza a lap 1941. december 
1-én megjelent. 23. számában kántortanítói állásra közzé-
tett pályázatot lemondás miatt 1942. február 15-ig meg-
újítja. (361.) 

ZALASZENTBALÁZS község községi iskolaszéke az 
újonnan szervezett IV. férfitanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Csak kántorizálni tudók pályáz-
zanak. Kötelessége díj'evél szerint. Helyi javadalom: 
10% és törvényes lakbér, a többi államsegély. A kellően 
felszerelt kérvények községi iskolaszéknek, Zalaszent-
balázs küldendők. (365.) 

ZARÁNK róm. kat, egyházközsége pályázatot hirdet 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel. 
Javada 'ma: ősszel renovált, villannyal felszerelt, kifes-
tett természetbeni lakás három szobával, fürdő- és elő-
szobával, külön épületben konyhával és mellékhelyiségek-
kel, udvarral, kerttel, 11 kat. hold prima földdel, 16 ér-
tékegységű javadalommal, összes törvényes fizetés Illet-
ményhivataltól. Kötelessége díjlevél szerint. Keresztény 
származása, katonai szolgálata, leventeoktatói képesítése 
igazolandó. Pályázatok Plébániahivatal, Zaránk (Heves 
v'm.), küldendők Iskolaszékihez. (381.) 

PAJZSSZEG róm. kat. egyházközsége a megüresedett 
I I . számú tanítói állásra pá yázatot hirdet 21 napi határ-
idővel. Javadalom a kezdőfizetés 10%-a és államsegély. 
Lakbér. Kötelességek díjlevél szerint. Csak nők pályázhat-
nak. Kérvények Plébánia Hivatal, Pajzsszeg, Zala m. (369.) 

BAKABÁSSZEG róm. kat. egyházközsége 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet a megüj-esedett tanítói állásra. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Javadalom a kezdőfizetés 
20%-a, helyi járandóság, államsegély, lakbér. Kötelessé-
gek díjlevél szerint. Kérvén vek Pajz.-szeg, Plébánia Hiva-
tal, Zala m., küldendők. (370.) 

BORSODGESZTI róm. kat. egyháztanácsa a műcso-
lyástelepi tanítónői á'lásra január 1-i számban meghirde-
tett pályázatot február 14-ig meghosszabbította. (371.) 

HIDASNÉMETI róm. kat, Iskolaszéke pályázatot hir-
det lemondás folytán megüresedett II. tanítói állásra. 
Javada'om: törvényes fizetés és lakás. Pályázhatnak 
nők, férfiak. Határidő: 21 nap. Vasút, posta helyben. 
Iskolaszék. (373.) 

C'SÖMEND róm. kat. egyházközsége a szept. és nov. 
1-i számokban hirdetett pályázatot megismétli azzal, hogy 
nők is pályázhatnak. Határidő 8 nap. (372.) 

IVÁNBÁRDAI német tannyelvű evangélikus elemi 
népiskolához, egyelőre háromhavi időtartamra, helyettes 
tanító kerestetik. Fizetése törvényes. Jelentkezések az 
Iskolaszék címére küldendők. (374.) 

MAGYARGENCS (Vas m.) róm. kat. egyházközsége 
pá'yázatot hirdet lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói (osztatlan iskola) állásra. Kántortanítónők is 
pályázhatnak. Helyi járandóság 14 értékegység. Kifogás-
talan lakás. Villanyvilágítás. Ánamsegély. Kötelesség díj-
levél szerint. Pályázatok Plébánia, Kemeneshögyész, kül-
dendők. (375.) 

NÓGRÁDMEGYER róm. kat. egyházközségi tanácsa 
mint iskolaszék, a 69.500/1934. V. K. M. rende'et figye-
lembevételével pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra, melynek javadalma 50 ér-
té'kegység, természetbeni lakás és államsegély. Köteles-
ségei: a püspökkari Rendszabályok és a Katolikus Tan-
terv és Utasítás szerint. Utiköltségmegtérítés nincs. Sza-
bályszerűen felszerelt, megcímzett borítékkal és válasz-
bélyeggel el'átott pályázati kérvények a róm. kat. Plébá-
niahivatalnak, Nógrádmegyer, küldendők e lap megjele-
nésétől számított három hét alatt. (376.) 

NOVAJ (Borsod) róm. kat. IV. sz. tanítói állására 
lemondással megüresedvén, pá'yázat hirdettetik. Fizetés 
törvényes. Helyi javadalom 10%. Lakbér. Leventeoktatói 
képesítés és kántori oklevél kívánatos. Betöltés a fennálló 
rendelkezések szerint. Közbenjárás kizáró ok. Válaszbélye-
ges és válaszborítékos kérvények a róm. kat. Iskolaszék, 
Novaj, Borsod m. küldendők. I\ők is pályázhatnak. (377.) 

SZOLNOKHAZ (Szilágy megye) róm. kat. egyház-
községe a lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: 
természetbeni lakás, 10%-os helyi járandóság, állam-
segély; nők is pályázhatnak. (378.) 

TISZABECS református iskolaszéke mult év december 
15-én megjelent pályázati hirdetését ismét meghosszab-
bítja 21 nappal azzal a módosítással, hogy helyettesi mi-
nőségben nők is pálvázhatnak. Kü'ön figyelmet érdemel 
az a körülmény, hogy az állás minden tekintetben a leg-
kiválóbbak közé tartozik. (379.) 
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ZABAR róm. kat. tanítónői állására február 20-ig pá-
lyázatot hirdet. Államsegély, két szoba, konyha lakással. 
Költözködés önköltségen. Kérvény, válaszbélyeggel Zabar, 
Plébánia, Nógrád, küldendő. (380.) 

BUDAJENÖ róm. kat. népiskola kir. Közalapítványi 
tanítónői állására helyettesítésre németül is tudó tanítónő 
— ki véglegesítésre számíthat — pályázatát azonnalra 
kéri a budajenői Iskolaszék. (384.) • 

CSÜMEND róm. kat. egyházközség képviselőtestülete 
a szept. 15. és nov. 1-i számiban megjelent pályázati hir-
detést megismétli azzal, hogy nők is pályázhatnak. Pályá-
zati határidő 8 nap. (385.) 

DOMBRÁD ref. iskolaszéke keres folyó tanévre id. 
helyettesítéssel megbízandó tanítót vagy tanítónőt. Pá-
lyázati határidő 8 nap. (3S6.) 

DUDAR (Veszprém vármegye) református egyháza pá-
lyázatot hirdet lemondás folytán megüresedett II . sor-
számú tanítónői állásra. Lakás természetben, készpénz-
fizetés törvényes. Kötelesség: I—III . osztályok tanítása. 
Teljesen felszerelt kérvények Lelkészi Hivatalhoz külden-
dők február 23-ig. Állás azonnal elfoglalandó. (387,). 

IHAROS róm. kat. egyházközsége lemondással meg-
üresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Férfiak 
és nők pályázhatnak. Plébánia, Iharos, Somogy. (388.) 

NYÍRTURA róm. kat. egyházközsége e lap január 1. 
számában közzétett pályázatot megismétli azzal, hogy nők 
is pályázhatnak. (389.) 

PILISBOROSJENŐ róm. kat. fiúiskola iskolaszéke a 
III . tanítói állásra hirdetett pályázatot megújítja 10 napi 
határidővel. Pályázhatnak férfi- vagy nőtanítók. Német 
nyelv tudása szükséges. Összeeserélés elkerülés© végett 
közöljük, hogy Budapest mellett fekszik szép kilátással 
magára a fővárosra. Autóbuszjárattal, orvossal és pati-
kával. Pályázatok Plébániahivatal címre küldendők. (390.) 

RÉVARANYOS ref. egyháza pályázatot hirdet tény-
leges katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyet-
tesítésére nőknek is. Javadalom: 10% helyi, többi ál-
lamsegély. Kötelesség: I—VI. vegyesosztály és ismétlő 
iskola vezetése, kántorkodás és más törvényszabta teen-
dők. Határidő 10 nap, mely szükségtől függően pályázat 
beadásáig meghosszabbodik. Nőktől kántorkodást nem 
követelünk. Tanítói lakás használható ingyen. Ism. isko-
láért polg. község 40.— P-t fizet. Magánúton is növelni 
kívánjuk a helyettes bevételét. Kopócsapáti állomás 15 
perc. Posta szomszédban, autóbuszmegálló tanítóilak 
iskola előtt. Állás azonnal elfoglalható. (391.) 

ŰJSZENTGYÖRGY református egyházközsége e lap 
1941. 22. számában megjelent pályázatát 21 nappal meg-
hosszabbítja. (Tanyai állás.) (392.) 

JÁSZKARAJENŐ orth. izr. hitközség iskolaszéke ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Izr. 
Iskolaszék. (393.) 

KISKEREKI ref. presbitériuma pályázatot hirdet 1. 
Kántortanítói állásra. Helyi javadalma évi 548 pengő. 
Külön kántori fizetés: hat és fél hold szántóföld és tíz 
m. tűzifa beszállítva. Stóla. 2. I I . számú tanító(nő)i ál-
lásra, melynek javadalma évi 140 pengő. Kötelessége tör-
vény szerint. Pályázati határidő három hét. Az állás azon-
nal elfoglalandó. (394.) 

NAGYLÓC róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett, szervezés alatt álló V. 
számú tanítói állásra. Határidő február 21. Fizetés tör-
vénves. Cím: Plébániahivatal, Nagylóc, Nógrád megve. 
(395.) 

OLD ref. egyháza katonai szolgálatra bevonult tanítója 
helyettesítésére h. tanítót vagy tanítónőt keres. Fizetése 
törvényszerű és lakás. Állás azonnal elfoglalandó. Ref. 
Presbiérium, Old. (396.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

GYÖNYÖRŰ, szép, erőshangú templomi harmónium 
tizenötregiszteres, 650 pengőért eladó. Farkasné, VIII . , 
Staffenberger-utea 16., föld. 4. (368.) 

_ Megjelent a CSENDESFOGLALKOZTATÁS MUNKA-
KÖNYVÉ-nek I. része. Tartalmazza a népiskola I—IV. 
osztályának teljes és részletes esendesfoglalkoztatási fel-
adatanyagát. Az osztatlan és részben osztott iskola taní-
tója nem nélkülözheti, általa munkája eredményesebb, 
könnyebb lesz. A 172 oldal terjedelmű könyv ára 4 P. 
Megrendelhető a pénz előzetes beküldésével, Vágó Elemér 
gyak. isk. tan. címén, Jászberény, Tanítóképző. (367.J 

MÁRCIUSRA, anyáknapjára gyermekszíndarabok egy 
pengő. Schülergebetbuch 50 fillér. Alleluja Orgelbucliról 
ismertető ingyen. Babócsay kántor, Bátaszék. (366.) 

CSERÉLNE Munkácstól 27 km-re fővasútvonal mel-
lől osztott iskolától Budapesthez közelebb. Leveleket 
„Ref. áll. tanítónő" jeligére a kiadóhivatal továbbit. 
(309.) 

ELADÓ JÓKARBAN LÉVŐ 33 db. négyüléses Fei-
wel-féle öntöttvas alvázas pad I—II. osztályosok számára, 
felhajtható ülő- és írólappal; 27 drb négyüléses fapad 
III—VI. osztályosok számára felhajtható írólappal. Meg-
keresések: Izraelita iskolaszékhez, Eger. (310.) 

CSERÉLNE áll. tanítónő Muraközből, négytanerős is-
kolától, Csáktornya közeléből, kiváló gyümölcstermő-hely-
ről Kolozs megyébe. Ajánlatokat „Családi okból" jeligére 
a kiadóba. (311.) 

HARMÓNIUMOT, közepes nagyságút vennénk. Resz-
letes leírást és ajánlatokat kér a kalocsai érseki róm. 
kat. tanítóképző-intézet igazgatósága, Kalocsa, Tomori-
utca 7. (312.) 

KOSSUTH FUTÁRJA, 1 felvonásos hazafias iskolai 
színmű március 15-re. Irta B. Tóth Ferenc mezőtúri ref. 
tanító. Igen alkalmas tanyai ée falusi iskolai ünnepé-
lyekre is. Ára előadási joggal együtt 1 P. Megrendelhető 
a kiadónál: Corvina kfit., Mezőtúr. Postatakarékpénatári 
csekkszámla 27.253. (313.) 

CSERÉLNE állami tanítópár 12 ta.nerős iskolától já-
rási székhelyről (vasút, villany, mozi, őszre középiskola 
nyílik) Orosháza, Tótkomlós vagy Békéscsaba környékére 
kisebb faluba is. Márton, Margitta, Bihar vm., Csáky. 39. 
(315.) 

ELADJA ZONGORÁJÁT, pianinóját vagy harmóniu-
mát? Forduljon Kernács zongora-céghez. Azonnal kész-
pénzzel fizetünk. Közvetítőt díjazunk. Budapest, Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. 

CSERÉL szénvidékről, vasút mellől államival, közsé-
givel református taníté. „Városba." (3019.) 
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HARMŐNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra.) 

VILÁGMÁRKÁS ZONGORÁK, pianinók, harmóniu-
mok legolcsóbban Kernáes zongoraterme. Budapest, Rá-
kóczi-út 13. Telefon: 349—911. 

STAMPAY „Énekek imák" pápai békeimákkal bővítve, 
bérmentve, szerzőnél 1-10, 1'40, ú j kotta 1.— pengő, régi 
ingyen. Köbölkút, Esztergom m. (2769.) 

KARTÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné, tanító nejénél, Budapest, VIII . , Bezerédi-
utca 10, vásárolhatnak és eladhatnak Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 

HARMÓNIUM. Egy-két hangsorral koffer-harmónium 
kapható. Kérjen árjegyzéket. Szüle harmóniumos, Cegléd. 

60 DALLAMOS ELŐJÁTÉK orgonára op. 7. Ára 1-80 
P. Postaköltség 20 fill. Árokszállásy János kántor, Sze-
ged. (2268.) 

ELADNÁM keveset használt, igen jó állapotban lévő 
mozivetítőgépemet. Eumig-féle 16 mm-es (120—220 vol-
tos). Kézi- és villanyerőhajtásra alkalmas. Plébánia, 
Btissü Somogy m. (330.) 

HAZAFIAS gyermek és ifjúsági színjátékokat, húsvéti 
előadásra hatásos népszínműveket küld Csite Károly. 
Rákospalotáról kiválasztásra annak, aki 3 pengő értékűt 
megtart. (382.) 

SZÁMOLÁSTANÍTÁSHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
ir.olástanítás az elemi népiskola I. osztályában 1 P 20 f, 
II., I I I . , IV., V—VI. osztályokban, egyenkint 80 f, 
VI I—VII I . osztályban 1 P 10 i . Számiképek, számfogal-
mak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és mé-
rési példatár (tanítók ha,-ználatára), ára I. o. 90 f, II. o. 
90 f, V I I — V I I I . o. 1 P 40 f. Számolódoboz I. rendű 90 f, 
II. rendű 60 f. Fali szemléltető tábla posztóval bevonva 
4 P 80 f. FilckoTongok falitáblán szemléltetéshez egy 
készlet (30 darab korong három színben és műveleti je-
gyek) 1 P. Színes papírlemez-korongok 1 csomag (20 da-
rab) 8 f. Játékpénzek 1 csomag 80 fillér. (Papírlemez-
korongokból és játékpénzből 10 csomagnál kevesebbet 
nem küld.) Legcélszerűbb megrendelési mód: B e n e L a-
j o s, Budapest 39.365. számú csekkszámlára csekkbiankó-
lapon az ösiszeget beküldeni, az értesítő szelvényen meg-
jelölni a kívánt munkákat. A szerző bérmentesen meg-
küldi. Szemléltető tábla rendelés esetén 82 fillér posta-
költség is küldendő. 

CSERÉLNÉK állami osztott iskolától Kolozsvár köz-
vetlen környékére, vasút mellé. Apáthy Margit, Visk, 
Máramaros megye. (383.) 

MESEDÉLUTÁNOKRA, szülői értekezletre anyák-
napjára költemények, óvodások részére versek, sza-
valókórus, egyfelvonásos ifjúsági színművek darabon-
bonként pengő hatvan összeg előre beküldése után, 
díjmentesen postázva. Patkó Olivér, Okány, Bihar vm. 

Angster József 
és Fia 

orgona- és harmániumgyár r.-t., PÉGS 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések, 
üj homlokzatsípok. 
Villamosfujtató-berendezésBk, 
\ szegedi nagy orgona készítői, 
l é l t ánya i á r a k ! Plr»tí«l V « W m í n T . V 

CáotíUikojz&ék a 

Xönyv&GKátoJz 
Hirdetéseket felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L 7 á & O X á h O ^ 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T I I I , 
B É C S I - Ü T 85 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLÁK 
FALR^FESTETT 
TÁBLÁK. 

Részletes tájékoztatással szolgál a 

JC, c/R. tgjy&teMÍ Nyomda 
KÖNYVESBOLTJA KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. 
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AZ EGYSÉGIS MAGYAR ZSINÓR ÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

M I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K 
Segédtankönyv: 

LUTTOR IGNÁC: 

Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betűtűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterlin»féle német folyóírás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939.-IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
Vezérkönyv: 

L UTTOR—OLDAL : 
Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt ABC»könyvek írás» 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I —II. 
0. részletes, a III—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta« 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474/1939.—IX. 

Ára 3 50 P 
Faliminták: 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. IV. A Siitterlin=féle 
német folyóírás. 
7 0 x 1 0 0 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 — P , karionon 16 —P (I—III. külön is kapható !) 

Kézi lapminták: 
I. Kiinduló írás. II, Átmeneti írás. III. Betűfűzés. 
3 5 x 2 5 cm lapok, 1 cm középbetűkkel. 

I—111. ára — 60 P 
Feliratok, fali olvasótáblák készítéséhez; 

A| f ' m " * ' I * m " m díszítő iras kateja 
Miért tanuljuk és hol alkalmazzuk a díszítő irást? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló irás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 
V I I I , M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. ( G ó l y a v á r ) 

_ 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadásában folytatólagosan 
megjelenik : 

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos 
jogszabályainak gyűjteménye. 

A gyűjtemény áttekinthető rendszerben közli a vallás- és közoktatásügyi 
igazgatás körébe tartozó hatályos jogszabályokat. Minden kötet egész 
vászonkötésben jelenik meg és kicserélhető lapokból áll. A kicserélhető 

lapok helyére az időközi pótlás lapjait lehet illeszteni. 

Eddig megjelent: 

1. Polgári iskolák. 
XVI+206 oldal, ára 4 pengő. 

2. Nem állami tanszemélyzet nyugellátása. 
IX+321 oldal, ára 6 pengő. 

Megrendelhető: a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁBAN 
BUDAPESTEN, VIII , MÚZEUM-KÖRŰT 6. 

DR. BEYER ED ÉNÉ 

ÚTMUTATÓ 
a népiskolai í rva-o lvasás t a n í t á s á h o z az 

új írásmód (zs inór í rás) alapján. 
A nm. vallás, és közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint a 
tanító• és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 
A könyv elméleti megalapozásával, teljesen kidolgozott tanításokkal és 
olvasötáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanítónak az 
üj Í rásmód bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Úr által a v i d é k i n é p i s k o l á k részére engedélyezett 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyagát. Figye-
lembe veszi az osztott-, részben osztott- és osztatlan népiskola lehető-

ARA: 3-20 PENGŐ. ^ k ö v e t e l m é n y e i t ' MEGRENDELHETŐ 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 
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Évtizedek óta 
közismert legjobb HARMÓNIUMOK SS^..... 

ház•, iskolák«, dalárdák s különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. 
A budai Margit-hídfötől a második utca jobbra. 
Fizetéskedvezményc - Sürgönyeim: „HARMONHÖRL" - Telefon: 151-652. 

MÍMtiCbÁSt úkox f 
Rendelje meg 

Fevenczi I. 

Amit jónak Kittünk 
az iskolában 

c. könyvét. Ebben fel van sorolva a tanító minden jóhiszemű téve* 
dése, amit az iskola felügyelője jogosan baklövésnek minősít Ára 4'— P 
Gyöngyszemek az iskolából „ 2*— P 
Óratervek a svédtornához 1 —II. osztály számára — * 8 0 P 
óratervek a svédtornához III —IV. osztály számára —'80 P 
Óratervek a svédtornához V—VI. osztály számára . . . ; „ — ' 8 0 P 
Két cserkész az olimpiászon, ifjúsági könyvtárak számára „ 2'— P 
Üzenetkönyv a család és az iskola számára „ — *2ÖP 

Megrendelhető a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 

Ü H HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona* és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázár u. 13 (Operánál) Telefon: 111-490 
PEDALOS HARMÓNIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — TÁSKAHAR-
MÖNIÜMOK VILLAMOS FUJTATÓBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍTÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I Ü M K É S Z 1 T Ö S Z A K C É G 

39.632. — Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a Budapest , VIII., Múzeum»körút 6. (F.: Thier ing Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest , V., Klebelsberg-u . 17. (Magyar királyi 
^ vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) T e l . : 122-271 — 126-818. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda , Budapes t , 
V I I I . , M ú z e u m - k ö r ű t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145-

T ^ " É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

Ü L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2*40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium 

820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt e l rendel te , hogy az előfizetési dí j az 
állami-, községi-, társulat i- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal c ímére előzetesen kü ldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37-473. számú csekkszámlájára. 

T _ T I R D E T É S hivatalos pályázat 
" 10 fill . , magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti h i rdetés : 1 oldal 
160 P. l/« oldal 85 P. oldal 50 P. 
l / 8 oldal 30 P. A hirdetési díjak a ki-
adóhivatal c ímére előre f zetendők 

EÖTVÖS ÉS SZÉCHENYI* 
írta': VÁRADI JÓZSEF 

>rmányzó Urunk emléktüzet gyúj-
tott Széchenyi születésének 150. 
évfordulóján és azt Klio legdi-
csőbb lapjára szánt szózattal át-

auiu if júságunknak, hogy — viharban is 
védve — lelkéLen hordozza, s embertől en.berig, 
faluról falura, városról városra vigye. A fe-
lejthetetlen emlékünnepnek e fenséges jelenete 
jelképezte annak az áldozatos hazaszeretetnek 
tiszta lángját, amely gróf Széchenyi István 
lelkéből lobogott a magasságokba, hogy fényé-
vel irányt mutasson, melegével egyesítsen, ha-
ladásra serkentsen és — a nélkül, hogy bárkit 
túlhevítene1 —, magával r-agadjon minden ma-
gyart.2 

Ezt a jövőbe világító szent tüzet az egymást 
váltó nemzedékek sarj-sorában Széchenyitől 
közvetlenül az az i f j a l b kortársa vette át, 
akiben annak további lelki-szellemi táplálására 
megvolt a költői tehetség, s ezt a maga szemé-
lyiségében egyesíteni tudta az elmélyülő gon-
dolkodást feltételező magasabb felfogással, a 
kiildetéses nemzetvezető államférfiúi érzékével 
és keresztény humanizmustól áthatott hazasze-
retetével. 

Széchenyinek ez a kortársa a nála huszon-
két évvel i f jabb báró Eötvös József volt. Róla 
jegyezte fel Pulszky Ferenc, hogy egy alka-
lommal felment tanítás után a katedrára, 
amelyből akkor még csak a feje látszott ki, s 
felindultan elmondta, hogy nagyapja és édes-
apja ugyan a császárt szolgálják, de esküszik 
az élő Istenre, ő maga hazájának lesz rabszol-
gája és honfihűségével elfelejteti majd nevé-
nek akkori népszerűtlenségét. 

Ha meggondoljuk, hogy ,,a közdolgok iránti 
közönyösség fiatal embereknél mindig a jel-

* Ünnepi beszéd a Magyarországi Tanítók Eötvös-
Alapjának február hó 2-án tartott emlékünnepélyén. 

1 V. ö.: Fekete—Váradi, Széchenyi vallomásai és ta-
nításai (Széchenyi Anthologia), 174. 1. 

2 V. ö.: Pulszky Ferenc: Je'lemrajzok. Gróf Széchenyi 
István. Budapesti Szemle, 1874. IV. k. 7—8. sz. 21—40. 1. 

lem vagy a szív szegénységének a jele", akkor 
tudjuk helyesen értékelni Eötvösnek ezen gyer-
mekkori védekezését és fogadalmát. 

Tizenhét esztendős volt, amikor édesatyja az 
ő bevonásával tanácsot kért Ullmann bankár-
tól, hogyan juthatnának ki azokból az anyagi 
bajokból, amelyekbe családjuk a bécsi Geymül-
ler bankház bukásával keveredett. A hallottak 
szemn elláthatóan annyira nem voltak inyjére 
Eötvösnek, hogy Ullmann megjegyezte: „Az 
i f jú báró pirul! Az i f jú báró szégyenli magát! 
Az i f jú bárónak sohasem lesz pénze!" S az 
i f jú báró le is mondott minden válható örök-
ségéről és még azon a napon Trefort Ágosthoz 
költözködött s ott húzódott meg másfél esz-
tendeig. 

Eötvös hazaszeretetének és kristály-jellemé-
nek ezen gyermek- és if júkori megnyilatkozá-
saihoz vegyünk hozzá még egy tényt: Csaknem 
egy félszázaddal később és miniszteri felelős-
ségének tudatában mély meggyőződéssel hir-
dette. hogy a népnek mindenekelőtt világossá-
got kell adni, a többi magától jön. 

Ez a három életrajzi adat nyilvánvalóvá 
teszi, hogy ő is küldetést n y e r t ' a Teremtő vi-
lágosságának terjesztésére és így rokonszel-
lem, ugyancsak égbeli jegyekkel kötött és ava-
tott kéz vette át Széchenyi áldott kezéből a 
magyarság nemzeti haladásának fáklyáját.3 

Széchenyi, — önönmagát minden igazi köl-
tővel rokonító rajongással4 — hitte és hirdette, 
hogy mennyekbe ragadó költészet nélkül igenis 
agyagos, poros és sáros volna az emberi nem. 
Szerencsétlen, szánakozásra méltó magyarnak 
tekintette azt, akinek vére nem lüktet sebeseb-
ben, ha fennkölt lelkületű, isteni szikrától túl-
áradó honfitársainkról és lantosainkról van 
szó.5 Tudta, hogy nem poéta-fajták okozzák,ha 

3 V. ö.: Imre Sándor: Eötvös nem a múlté. Kolozs-
vár, 1909. 14. 1. 

4 L.: F . - V . : Sz.-Anth. 401. 1 
0 L.: F.—V.: Sz.-Anth. 402. 1. 
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késlekedik az okosság,6 s jóllehet inkább sze-
rette a poétát okosság nélkül, és gyűlölte az 
okost poézis nélkül,7 azért mégis belátta, hogy 
nem a költők, hanem csupán azoknak az „oko-
sok"-nak nagy száma alkotja a nemzetnek meg-
dönthetetlen sarkalatát,8 akik magukban a ban-
kár mellett ébren tar t ják a költőt is. Nem cso-
dálnivaló, ha Eötvös Széchenyiben látta azt a 
férfiút , akinek példáját követni i f júságának 
legszebb, legbüszkébb vágya volt.8 

Széchenyi demiurgoszi alkotóképessége,10 

prófétaerővel hirdetett meggyőződése, leigáz-
hatatlan jelleme, mélységes honfihűsége és 
fennkölt emberszeretete már i f j ú korában el-
lenállhatatlan hatással volt Eötvösre; mind-
ezzel hozzájárult szándékai tisztulásához és 
erősítette őt nemes törekvéseiben. Dicsőnek 
látta és vallotta11 azt a pályát, amelyen 
Széchenyi oly hősiesen haladt az élő és éltető 
világosság terjesztőjeként. 

Az a világosság, amelyet Széchenyi intéz-
ményeinkbe hozott,12 égi tájakról eredt. Magá-
ról í r ta 1826-ban: Érzem, hogy a szellemek vi-
lágával állok összeköttetésben. Az ördög-e vagy 
az én Géniuszom? Nem tudom. Ha az első, 
akkor —, ha a második, akkor a magyarból 
nemzet lesz.13 

Huszonkét esztendővel ezután úgy érezte, 
hogy az ördög volt az a szellem, akivel össze-
köttetésben állott; hogy a magyar törzset, föld-
gömbünk legelőkelőbb törzsét ő ölte meg; hogy 
— mint Segesztus, mint Antikrisztus, mint az 
Apokolipszis nagy vadállata — ő épített útat 
Arimannak, az Ármánynak erre a földre. Két-
ségbeesési mániájában megfeledkezett arról, 
hogy 1825 óta a magyarból nemzet lett, hogy 
Géniusza vallásos volt, hogy az ő világossága 
az örök világosságból táplálkozott. 

A maga szimbolikus erejénél fogva meg-
hökkentő hatású történetbölcseleti tanulság 
van abban, hogy nemzeti történetünk egyik 
legfontosabb sorsfordulóján az örök világossá-
got jelképező templomi örökmécs alatt talál-
juk nemzeti haladásunk két fáklyahordozóját. 
Az első képviseleti országgyűlés megnyitásá-
nak napján, 1848. július 5-én jegyezte fel ezt 
Széchenyi naplójában.14 Ma nyi t ja meg István 
főherceg az országgyűlést. Eötvössel a Veni 
Sancten. Raj tunk kívül senki az országgyűlés 
tagjai közül. Feljegyzését ezzel a kérdéssel fe-
jezi be: Hozhat-e ez áldást? 

Széchenyi még korábban kijelentette,16 hogy 
nincs hatalom, mely őt vallás dolgában abban 

" V. ö.: Ady Endre: összea versei, 371. L 
7 L. : F.—V.: Sz.-Anth. 401. 1. 
8 L.: F—V. : Sz.-Anth. 402. 1. 
° L.: Br. Eötvös József: összes művei (Révai, 1902), 

11. kötet, 7. 1. 
10 L.: Kornis Gyula: A magyar politika hősei, 

(Franklin-T., 1940.), 128. 1. 
11 L.: Br. E. J . : Összes művei, 11. kötet, 66. 1. 
12 L.: F.—V.: Sz.-Anth. 174. 1. 
13 L.: F.—V.: Sz.-Anth. 116. 1. 
14 L.: F.—V.: Sz.-Anth. 174. 1. 
18 V. ö.: Gr. Sz. I.: Beszédei, 289. 1. 

az elvében háboríthatná, hogy ahhoz két kéz-
zel ne ragaszkodjék. Mindig érezte: „Bölcsel-
kedés, vallásos odaadás! Vo i l a . . . ez a két hor-
gony!16 Mind történelmi ismereteiből, mind 
korabeli tapasztalataiból azt a tanulságot merí-
tette, hogy nincs szánalmasabb valami, mint 
műveletlen embertömeg vallás nélkül.17 A hit-
ben látta minden hitelnek előfeltételét és a 
nemzeti felemelkedés közvetlen alapját . Ren-
díthetetlen határozottsággal vallotta: A vallás 
kétségtelenül a legbiztosabb és legerősebb 
alapja az emberi társadalomnak, s boldogok 
azok a népek, amelyeknek olyan férfiak a ve-
zetői, akik minden tettükben elsősorban ebből 
az isteni alapból indulnak ki.18 Ezért tar tot ta 
Eötvös is nagy szerencsétlenségnek, századuk 
legnagyobb átkának a vallástalanságot.10 Nép-
oktatási törvényjavaslatának vi tájában is hang-
súlyozta, hogy az államnak nincs magasabb ér-
deke, mint a polgárok vallási érdeke és — nagy 
történeti előlegzéssel — azt is kijelentette: 
Magyarország sohasem fog megfeledkezni ar-
ról, hogy a legvallásosabb ember a legjobb 
állampolgár. 

Eötvös gondolata, hogy leginkább éppen ki-
tűnő embereinknek van szükségük a vallásra, 
mert igazán ők érzik emberi elménknek kor-
látait.20 

Széchenyi is, Eötvös is épp azt látták a ke-
resztény hitben nagyszerűnek, hogy olyan egy-
szerű. Széchenyi szerint a keresztény hitélet-
ben mindenekelőtt a r ra kellene ügyelni, hogy 
ne legyünk igazságtalanok semmiféle élőlény 
iránt és minden tettünk alapja a szeretet le-
gyen, szóval hogy szigorúan erkölcsös, erényeB 
életet éljünk.21 Eötvös ezt az állami életre is 
alkalmazza, amikor megállapítja, hogy: jóra-
való ember mindent eltűr, de nem mindent 
tesz hazájáért. Az erkölcsi lehetőségeket nem 
mi magunk jelöljük ki magunknak, s r a j tuk 
túllépni még a hazáért sem szabad. Oly poli-
tika, mely céljainak elérésére erkölcstelen esz^ 
közökkel él, a politika főfeladatával egyenes 
ellentétben áll, amit csak azért nem veszünk 
észre, mert az Ó-világ eszméin alapítva meg 
újabb tudományunkat, még mindig az Ó-világ 
felfogásában élünk.22 Még szerencse, hogy Eöt-
vös is több olyan embert talált életében, akik 
a jóság, mint olyanokat, akik a gonoszság esz-
ményképét közelítették meg ,23 

A halandó, — amint ezt Széchenyi a keresz-
tény perfekciónista erkölcstannak megfelelően24 

már „Lovakrul" című munkájában hirdette, — 

" V. ö. Döblingi Hagyaték, I. kötet, 344. 1. 
17 V. ö.: Gr. Sz. I.: Naplói (Viszota Gyula), I. kötet, 

609. 1. 
18 V. ö. Dobi. Hagyaték, III. kötet, 150. 1. 
10 L.: A nővérek, 18. 1. 
20 L.: Br. E. J . : összes művei, 19. kötet, 10. 1. 
21 L. Döbl. Hagyaték, III. kötet, 152. 1., Br. E. J . : 

összes miűvei, 19. kötet, 176. 1. 
22 L.: Br. E. J . : összes művei, 19. kötet, 176—177.1. 
23 L.: Br. E. J . : összes művei, 19. kötet, 293. 1. 
24 V. ö.: Kornis Gyula: A magyar politika hősei, 

134. 1. 
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• i r tusa i és az esze által mindig magasabbra 
emelheti magát az Istenség felé. Mivel ez a 
belső megújulás előfeltétele a külső reformok-
mak s mivel sa já t tökéletesítésünk az egyetlen, 
ami csak tőlünk függ, dolgozzunk ezen, s a 
többit bízzuk a gondviselésre. 

Eötvösnek ezen gondolatában nem kell „Az 
ember tragédiája" végső kicsengésének vissz-
hangjá t keresni, mert ez sokkal inkább az ő 
magán- és közéletének egy mondatba tömörí-
tett jellemzése veit. Ebben a haladásban látta, 
csak úgy, mint Széchenyi, a boldogság feltéte-
lét. Magunk iránti kötelességünk tehát, hogy 
dolgozzunk és műveljük magunkat.25 

A gazdagság fő élvezetét is abban látták mind 
a ketten, hogy abból bőkezűen jut ta thatnak 
másoknak is. Mélyrelátásuk azonban azt is 
észrevétette velük, hogy a legpazarabb Krőzus 
sem szórhatja kincseit annyiaknak, mint egy 
valóban kitűnő szellem.2" 

Széchenyiben a rendíthetetlen hiten alapuló 
mély vallásosság, emberszeretet és áldozatkész-
ség, elfogulatlanság és türelmesség, magyar-
ságféltés, bonfihűség és szabadságvágy elvál-
hatatlan egységbe forr t a nemzeti függetlensé-
günk biztosítására és politikai önállóságunk 
fokozatos visszanyerésére irányuló törekvés-
sel, mégpedig mind alkati, mind működési te-
kintetben annyira egyéni módon és az átlagos 
emberi méreteket meghaladó arányban, hogy 
azt — más alkalommal —, „valamiféle csodála-
tos Széchenyi-komplexum"-nak neveztem.27 Eb-
ben bírjuk nemzeti életünknek legnagyobb 
rádium-kincsét. S e lelkiségében mindmáig 
eenki sem közelítette meg őt annyira, mint báró 
Eötvös József. 

Eötvöst is, akárcsak Széchenyit, már tanul-
mányaiban is nemes cél vezette. A külföldet is 
ismereteik körének tágítása, tudásuk elmélyí-
tése végett já r ták és felséges elszánással vál-
lalták és végezték a reájuk háruló munkákat 
azon a rögös úton, amelyen előbbrejuttatták a 
magyar nép nemzeti kibontakozását. 

Azt, hogy Széchenyinek sikerült ú j életre ser-
kenteni népünket és Eötvösnek sikerült a nem-
zeti továbbhaladás ú t j á t megalapozni, első-
sorban annak köszönhetjük, hogy Széchenyi is, 
Eötvös is idealista volt a szó objektív értelmé-
ben. Széchenyi az ő mindenségi távlatú és a 
misztikumig magasztosult idealizmusát azon-
ban ellensúlyozni tudta valóságszeretetéből és 
igazságáhításából eredő reál izmusával, vala-
mint angol példákon fejlődött gyakorlatiassá-
gával. Ezért tudott számunkra írásaiban ma-
gyar bibliát28 adni, s ezért volt képes eszmelá-
zas tevékenységében hidegen megfontolt nem-

26 V. ö.: Br. Eötvös József: Naplójegyzetek—gon-
dolatok 1864—1868. Közzéteszi, bevezetéssel és jegyze-
tekkel ellátta: Lukinich Imre, M. T. A., Budapest. 1941., 
133. 1. 

28 L.: Gr. Sz. I.: Naplója, 269. L 
27 V. ö.: Váradi József: Széchenyi nacionalizmusa és 

rnnek neveléstörténeti jelentősége. Magvar Paedagogia, 
1941. máj—szept. (3—4.) szám, 130. és kk. II. 

28 V. ö.: P.—V.: Sz.-Anth. 50. 1. 

zetnevelö munkát végezni, mint Istennek egyik 
leghűségesebb napszámosa. Eötvös viszont „A 
karthausi"-ban kiírta magából i f júságának és 
az akkori kornak szentimentalizmusát, s u tána 
— tulajdon érzése szerint —, már nem volt 
eléggé költő, mert még szépirodalmi műveinek 
alkotása közben sem tudta feledni a szomorú 
valót:29 

„— engem felver nyájas képzetimből 
Komoly valónak súlyos érckara: 
Fajom keserve hangzik énekimből 
Dalom nehéz koromnak jajszava.30 

A falu jegyzőjében ostorozva szemlélteti 
mindazt, amit Széchenyi rendi alkotmányunk-
ról és a megyei életről írt a Staüium-ban. 

Széchenyi minden javító-fejlesztő eljárásban 
első lépésének a való elfogultságnélküli meg-
ismerését tartotta. Ideális, tökéletes prognózis 
csak teljességgel reális diagnózis alapján le-
hetséges. Semmi sem buzdíthat a tökéletesebbre, 
ha sarkalata nem talpigazság, hirdette Szé-
chenyi. Semmi sem károsabb, mintha helyze-
tünket nem ismerjük tökéletesen, ál lapít ja meg 
Eötvös.31 Ha valaki tőlem kérdezné, í r ta ugyan-
csak Eötvös, mi kell ahhoz, hogy jövőnket biz-
tosítsuk, mendanám: világosság és azután: 
ismét világosság és végre: még több világos-
ság.31 így lépett Széchenyi hatására az ekkor 
elterjedt, múltba merengő nemzeti öncsodálat 
helyébe a kérlelhetetlen nemzeti önbírálat. Ezt 
Széchenyi is, Eötvös is nemzeti multunkra és 
történelmi emlékeinkre is kiterjesztette, hogy 
annál biztosabb alapra épülhessen a magyar 
jövő. 

Széchenyit és Eötvöst közéleti működésük 
kezdetétől fogva érdekelte a nemzetiségi kér-
dés is. Érezték és tisztán látták annak magyar 
szempontból való rendkívüli fontosságát. S 
nemcsak állandóan foglalkoztak e megfejthe-
tetlennek látszó problémával, hanem küzdöt-
tek is annak közmegnyugvást keltő megoldár 
sáért. Ezen a területen volt legnehezebb a fel-
adat a fagyos közönyt, valamint az irigységből 
és féltékenységből eredő gyűlölködésnek ve-
lünk szembehelyezkedett, tőlünk ellenségesen 
elzárkózó sötét érdekköreit az egymásrautalt-
ság belátásának fényével áthatni és az együvé-
tartozás érzésének szeretettüzével eltüntetni. 

Széchenyi, a hőslelkű és vitéz volt huszár-
kapitány, ,,Lovakrul" című műve óta — amely-
lyel szinte belopta kortársai közé reformes&-
méit, s amely ennélfogva „trójai ló"-nak bizo-
nyult —, a szellemi haditaktikának úgyszólván 
minden eszközét felhasználta a magyar jövő 
diadalmas kiküzdésére. A nemzetiségi vonalon 
pedig a keresztény erkölcsbölcselet magassár 
gaiból valóságos történetbölcseleti zuhanó-
bombázásokat végzett, hogy eltűntesse elsősor-
ban a magyarság, azután nem-n:agyar a jkú 

29 L. A falu jegyzője, II kötet, 343. 1. 
30 L.: „Én is szeretném", összes művei, 18. kötet, 

52. 1. 
31 L.: Br. E. J . : Napiéjegyzetek—gondolatok (1941.), 

207., 277. 1. 
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honfitársaink közéletéből a kölcsönös meggyő-
zés akadályait. Ebből a hősi küzdelméből Szé-
chenyi a fa j i gondolat és nemzetiség prófétája-
ként került ki, akiben ma már joggal a leg-
nemesebb nacionalizmus világtanítóját látjuk,3 ' 
akit azonban kortársai még nem tudtak kö-
vetni, mert nem értették szavait, nem érezték 
aggodalmait. Még a legkiválóbbak s még a 
hozzá közel állott Eötvös is csak a diadalmas-
nak indult, dicsőséggel végigküzdött szabad-
ságharc gyászos kimenetele után. Ezt érthetővé 
teszi az a tény, hogy 1848 előtt még Deák Fe-
renc sem volt külpolitikailag tájékozott; Eöt-
vös esetében pedig jóval fiatalabb kora s az a 
körülmény magyarázza eltérő álláspontját, 
hogy — míg Széchenyi pártokon kívül állt —, 
ő a negyvenes évek elején a liberális-demokra-
tikus irányzat egyik vezére volt. Később rájött , 
hogy Széchenyi volt az, aki „hazánk ügyeit 
mindig legtisztábban fogta fel'", s nem akarta, 
hogy múlt jánál is búsabb sorsra jusson a ma-
gyar. Eötvös ezt meg is í r ta a döblingi reme-
tének, s az Ausztriával való kiegyezést egyen-
gető közírói tevekenységében, a kiegyezésutáni 
törvényhozói kezdeményezéseiben és miniszteri 
működésében — az ő lágyabb változata szerint 
—, teljes megegyezést mutatot t Széchenyi fel-
fogásával. A „fáklya'" tehát ekkor már valóban 
az ő kezében volt, s Eötvös abban az irányban 
vitte tovább, amelyben Széchenyi már fellé-
pése előtt szeretett volna útmutatóként meg-
indulni, a sürgősebbeknek ítélt tennivalók azon-
ban meggátolták ebben. Így várt Eötvösre az 
a dicső művelődéstörténeti szerep, hogy — sok-
sok lelkes tervezgetés után — közoktatásügyünk 
törvényhozási rendezését s magát a megszer-
vezett nemzetnevelői munkát megindítsa,33 

Széchenyit annyira megfélemlítették a kora-
beli liberalizmus tömegizgató módszerei,34 

hogy — rengeteg tennivalója közepette és an-
nak ellenére, hogy ettől a tervétől igyekeztek 
őt barátai eltéríteni —, megírta a „lélek-
ha rangénak szánt „Kelet Népe" című könyvét. 
Ettől kezdve lett egyéni sorsának nagy tragé-
diájává a nemzet sorsa. 

Világviszonylatban is pá r j á t ritkító vitaira-
tával sikerült megteremtenie a magyar nem-
zeti közvéleményt, de ugyanakkor azt maga 
ellen is fordította. 

Széchenyinek különösen rosszul esett, hogy 
„Kelet Népe és Pesti Hírlap" címen Eötvös is 
Kossuth Lajos védelmére kelt. Ez a védelem 
azonban tulajdonképen inkább védekezés volt; 
mert hiszen a Széchenyitől időelőttiségük 
miatt kifogásolt indítványok közül a börtön-
javítást, a kisdedóvást és a hasznos ismereteket 
terjesztő társaságokat éppen ő sürgette, s azok 
érdekében sokat is fáradt. Mind egyéni törek-
véseiben, mind akkori pártállásában megbán-

32 L.: Váradi József, i. m. Mag}-. Paed. 1941. évf. 
143. 1. 

33 V. ö.: Imri Sándor, i. m., 3. 1. 
34 V. ö. Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána 

következik, 134. L 

tottnak érezvén magát, nem tudta eléggé fi 
gyelemre méltatni azt, amihez Széchenyi ebben 
a könyvében Istentől kért erőt. Ahhoz, hogy a 
legfintosabb, legszentebb tárgynak, a végre 
felébredt magyarság neveléséről való gondos-
kodásának útjával-módjával is minél előbb elő-
állhasson. 

A nevelés tárgya — írja36 —, nagy nemzeti 
sakkjátékunk ama húzásának mutatkozik, 
amelynek — józan logika szerint —, minden 
más húzást alá kellene rendelni. Bajaink leg-
főbb oka ugyanis tán az, hogy nincs hazánk-
ban — mint mondani szokás — elég, gátra 
való, alkalmas legény. Nevelésünk egészen el-
hibázott, s ezért úgylátszik, mintha semmi sem 
lehetne sürgetőbb, mint ennek minél előbb való 
rendezése. De azért a nevelés tárgya mégsem 
a most teendő legelső húzás. Legfőképen azért 
nem (pedig az akkori ellenzékiek ezért, közü-
lök sokan főképen ezért sürgethették), mert e 
tárgynak idővesztés nélkül való s talpraesett 
rendezése nem függ egyedül magunktól. (Bécs-
ben t. i. felségjognak tekintették.) 

A várni tudásra vonatkozó intelmét még 
Ady Endre is csak annak küldhette, aki érti...3* 
Tény az, hogy a politikai — vagy művelődési 
demokrácia elsőbbségének „tyúk vagy tojás"-
lcérdésrben a többség akkor az utóbbinak 
előbbrevalósága mellett nyilatkozott meg; a 
bekövetkezett eseményekben azonban Széchenyi 
okfejtése bizonyult helytállónak. A nevelés-
ügyről való törvényhozási gondoskodás csak 
1848-ban — vagyis a politikai jogok kiterjesz-
tése után —, indult meg37 és akkor is —, ugyan-
csak politikai okokból —, csak kétévtizedes 
kényszerszüneteltetés után folytatódott. , 

Amint Eötvös Széchenyi részéről érezte ma-
gát megbántottnak, ugyanúgy fáj la l ta Szé-
chenyi Eötvösnek vele szemben való kiállását. 
Pedig abban az esetben, ha érzékenysége — ép-
pen ettől az időtől kezdve — nem fokozódott 
volna, hogy 1848-ban tragikussá fajuljon, észre-
vette volna a támadás tövisei közt a rózsákat 
is: tetszett volna neki Eötvös férf ias kiállása, 
és atyai jóleséssel élvezhette volna Eötvös tör-
ténelmi előlegzés számba menő elismeréseinek 
hála-illatát. A mi szempontunkból az is fontos, 
hogy mindezt Széchenyiről „Sine ira et studio" 
azaz a védekező-támadó részeket harag, a mél-
tatásokat pedig elfogultság nélkül ír ta Eötvös. 
Nem tenni mást — olvassuk éppen tőle—, mint 
amit akarunk s nem akarni mást, mint amit 
meggyőződésünk szerint jogunknak vagy köte-
lességünknek ismerünk, ez az, mitől a férfiú 
nak becse függ. Csak azon hatalom, melyet az 
akarata tette s meggyőződése akarata fölött 
gyakorol, alkotja minden férfiú nagyságának 
való mérlegét. S mennyire széchenyies Eötvös-
nek ez a gondolata is: A szilárd akarat—hata-

36 V. ö.: Kelet népe, 400. 1., F.—V., Sz.-Anth. 440. 
és kk. 11. 

36 L.: összes versei, 423. 1. 
37 V. ö.: Kornis Gyula: A magyar művelődés esz-

ményei. I. kötet, 526. és kk. II. 
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lom, de csak akkor, ha egyszersmind józan is 
és a lehetőségek körében maradva, erejét le-
győzhetetlen akadályok ellen nem fecsérli el. 
És vájjon nem Széchenyi szellemével folytatott 
eszmecserét ebben a megnyilatkozásában: Nem 
kell magunkat elragadtatni érzelmeink által, 
sőt éppen midőn szívünk leginkább vonzódik 
valamihez, akkor leginkább szükséges, hogy 
eszünkhöz folyamodjunk. A tanács jó, csak-
hogy amit szívünkre nézve mond, eszünkre 
nézve is áll, s hogyha szívünket csak úgy kö-
vethetjük biztosan, ha azt, amire az vonz, előbb 
eszünkkel fontoljuk meg: úgy eszünk is csak 
akkor biztos kalauz, ha mielőtt tanácsait követ-
jük, előbb szívünket kérdezzük meg.38 Mire 
klasszikus görög kórusként Széchenyi szavai-
val hozzátehetjük: Ha együtt j á r szívünk és 
eszünk, bizony áldás lesz abból és sohasem kár. 

Az ész és szív együt t j árasának biztosítására 
mindketten igen alkalmasnak találták a napló-
írást. Széchenyi világviszonylatban is legkivá-
lóbb képviselője az önellenőrző'-önnevelő napló-
vezetésnek. ,,Ha vannak . az emberi szellem 
nagyságát és hatalmát dokumentáló Emberi 
Okmányok, Széchenyi naplói valóban azok."39 

Eötvös nem írt rendszeresen naplót; de már 
„A karthausi"-ban a naplóírás mesterének bi-
zonyult. „A nővérek"-ben pedig egy édesanyá-
val tétetett tanúságot ennek haszna mellett. 
„Csak mióta naplóját olvastam, — azóta tudom, 
mennyit szenvedett a szegény gyermek"40 — 
mondja Dárdayné Margitról. 

E mellett ifjúkora óta fel-feljegyezgette kis 
zsebkönyveibe azokat az ötleteket és gondola-
tokot, amelyek munka vagy séta közben tá-
madtak benne. Sokat használt fel belőlük mű-
veiben, 1864-ben pedig külön kötetben is kiadta 
azokat. 

Egyfelől szükséges óvatosságból, másfelől 
bölcs tapintatból azonban több feljegyzést to-
vábbra is elzárt Eötvös a nyilvánosság elől. 
E feljegyzéseit, — az 1864 után leírt gondolatai-
val és ugyanebben az évben, ötvenegyéves ko-
rában megkezdett naplójával együtt —, 1941-
ben bocsátotta közre a Magyar Tudományos 
Akadémia.41 Most már kezünkben van báró 
Eötvös József valóságos naplója is, amelyet szin-
tén olyan részletesen vezetett, mint Széchenyi. 

Eötvös naplójegyzetei alapján az eddiginél 
is határozottabban állíthatjuk, hogy politikai 
tevékenységének legfőbb rugója mindig a ma-
gyar föld és a magyar fej iránti ntgy szere-
tete volt." 

Eötvös naplójában is sokat foglalkozik a ne-
velés kérdéseivel. Akárcsak Széchenyi, ő is 
rendületlenül bízott az emberi tökéletesedés 

38 Br. E. J . : összes miíívei, 19. kötet, 301., 302. és 
303. 1. 

39 Komis Gyula: A magyar politika hősei, 131. L 
10 L.: 500. 1. 
41 Közzétette, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: 

Lukinich Imre, a M. T. A. r. tagja. 
12 L. Naplójegyzetek, XXI. 1. 
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lehetőségében. Hiszem, — í r ja 4 3 — hogy az em-
beri nem oly haladásra képes, melyről még fo-
galmunk sincs és a jólétnek és szellemi hata-
lomnak oly fokára emelkedhetik, mely legvér-
mesebb reményeinket felülmúlja. Csakhogy az 
emberek nagy része jelenleg még nem emelke-
dett intelligens lénnyé és hogy mielőtt társa-
dalmi és politikai helyzetünkben a nagy hala-
dást remélhetjük, nagy haladást kell tennünk 
a civilizációban. Ennek emelése a fődolog. A 
többi játék. 

A jó kormányzás lényegét Eötvös az ügye-
ket helyesen vezető jó igazgatásban látta, ami-
hez, — az ő megállapítása szerint — „nem sok 
ész kell, de igen sok rend."44 Ennek a rendnek, 
vagyis az ő esetében az alapos közoktatásügyi 
igazgatás biztosítására irányuló egyéni törek-
vésének, s egyben miniszteri feladat-tudatá-
nak, valamint tá rcá ja körében való alapos tá-
jékozottságának meggyőző bizonyítéka az, a 
naplókötet végére került töredék, amelyben 
,,tanmegyék" szerint feljegyezte magának köz-
oktatásügyünk akkori állapotát. 

Széchenyi is, Eötvös is nem szakszerűen, 
hanem mint kultúrpolitikus elmélkedett a ne-
velésről. Az ő eszméik hatására és tevékenysé-
gük nyomán olyan fordulat következett be 
köznevelésünkben, hogy Fináczy Ernő szerint 
az 1914 ig számított XIX. század neveléstörté-
netét Széchenyivel és Eötvössel a nagy nemzet-
nevelőkkel fejezhetjük be. Széchenyivel aki 
kijelentette, hogy „inkább magyarid meghalok, 
mint máskép éljek",ib és Eötvössel, akinek meg-
győződése szerint „ha von elv, melyhez a p li-
tika meze jen minden időben és körülmények 
között teljes következetességgel ragaszkodnunk 
kell, ez csak az: nem válni el soka nemzetünk-
től."46 

E megkapó vallomásokból kitűnik Széchenyi 
és Eötvös nagyságának t i tka: „Nem az, kinek 
sok eszméje, de kinek egy meggyőződése van, 
az válhatik nagy emberré.47 

Velük foglalkozni, őket megismerni, s őket 
megszeretve, meggyőződésükkel a magunkét 
szilárdítani nem rozsdakedvelő emlékezés, nem 
fájó-siránkozó visszaszomorkodás, nem is csak 
külső-meddő tiszteletadás; hanem ünnepélyes 
tisztelgés: Széchenyi előtt, 

„ . . .k i által lettünk és vagyunk"; 

Eötvös előtt, aki által meg is maradunk, ha 
példájukat követve színigazságokkal folyton 
telítjük, nemes érzelmekkel állandó mozgásban 
ta r t juk lelkünket és tiszta szándékkal visszük 
tovább a gyermektől az ifjúságig, az if jútól és 
hajadontól minden honfitársunkig az irány-
mutató, jövőbe vezérlő szent szövétneket. 

43 L. Naplójegyzetek, 310—311. L 
14 L . : Naplójegyzetek, 310. 1. 
4 j j-,. >_.. x.. jjes^éuei, 315. 1. 
46 L. : Br. E. J . : Gondolatok, £48. 1. 
47 L. : Br. E. J . : Gondolatok, i.64. 1. 
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Két Robotos . . .* 
(Eötvös és Széchenyi emlékünnepélyén elmondta a Szerző, 1942. február 2.) 

A magyar lélek száll Istenéhez, 
Ünnípi dala szerte csapong! 
Zsolozsmájában jövőnk reménye, 
Nemzeti létünk harangja kong. 
Mosolyba hull a jajoknak könnye, 
Csillag gyúl ki a magyar égen, 
Hiszen a nagyok munkája nyomán 
Virág fakad a magyar réten!... 

Két nagy Robotos indult az útra, 
A Géniusznak szent nyomdokán, 
Mind a kettővek a jöiőt féltő, 
Nagy gond borongott a homlokán!. 
Egyik a sűrű ködöt fúrta át, 
Mert a láthatár még sötét volt, 
Másik a szikkadt ugaron szántott 
S a mocsárból is szikrát csiholt!... 

Egyik vajúdva, szent, nagy erővel, 
Égre to'ta a magyar Napot! 
ős szellemének lángkévéjével, 
Megelőzte a nagy nyugatot! 
Mugot hintett az ősi rögökbe 
8 életbe szökkent a tespedés! 
Tör ténye örök, magyar piramis, 
Arany betűkkel: „Nepnevelés"! ... 

Másik önmagát darabolta szét, 
Tdemarékkal szórta agyát! 
Sziklát döngetett, bozótot vágott 
S most simogatjuk minden szavátI 

Mikor lehullott utolsó szava 
És egy áldott szív nem dobogott, 
Akkor támadott örökéletre, 
Az a legnagyobb, magyar halott!... 

Szkiink vérébe mártott ecsettel, 
Megfestették a szebb holnapot, 
Lelkűkből rakták körül gátakkal, 
Hogy táioltartsák az iszapot!... 
Bekiáltották a nagy világba, 
Hogy egy évezred még nem halott! 
S hol a sanda vágy, már hullát látott: 
A feltámadó magyar van ott!!... 

Eötvös, Széchenyi állnak a vártán, 
Bár ércbeöntve, néma csendben, 
De némaságuk harsogó szava, 
Visszhangként lüktet a szilünkben!... 
Ha az időknek örök jelenje, 
Utat mutatia, jövőbe int: 
Mosoly kél a két ércszobor ajkán 
S mindkettő áldva, körültekint... 

Eszmék és vágyak beteljesültét 
Hirdesse ma az emlékharang! 
S a jövendőnknek végtelen útján 
Kísérjen ez a giling-galang! ... 
A lantos pedig, ki róluk dalol, 
Vidám dalt zengjen, ne szomorút! 
S a hála örök virágaiból 
Tegyen lábukhoz egy koszorút!... 

Pusztai Károly. 

* Ezt a költeményt a szerző a Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapjának emlékünnepélyén szavalta el. 

A TAUTÍTÓWÖ 
írta: N A G Y M É D A 

)NT áll a katedrán, nem azért, 
hogy elkülönüljön, hanem, hogy 
mindenki lássa. Arca, mint száz 
más dolgozó nőé, kicsit fáradt, 

két ránc a száj körül: a hajszolt munkáé; 
kettő a homlokon: az örökös éber figyelemé. 
Munkaköpenye egyszerűen és alázatosan öleli 
körül kicsiny alakját, oldalról nézve bolti-
lánynak hinnéd, aki véletieniil tévedt be a 
zsivajgó tanterembe, de, amint szembefordul 
és különös, széptekintetű szemét rádveti, egy-
szerre olyan érzést kelt benned, mintha na-
gyon régen ismernéd, mintha mindazt, amit az 
élet írt a szivedbe, az ő pillantásán vált volna 
felismerhetővé. Soha élőbb és ajándékozóbb 
6zemeket nem láttál az övénél, — úgy érzed. 

Lassan jön eléd, kicsit csodálkozón, hogy 
miért nyitottál rá ajtót, hiszen már megkezdő-
dött az óra, már megindult az a különös áram, 
amely tanítót és tanítványt összekapcsol s 
amelyet egy idegen jelenléte teljesen fölborít-
hat. A gyermekek feszesen állnak, nagy, fé-
nyes szemükben várakozás: miért tolakodtál 
be a szentélybe? Ki ne jönne zavarba hatvan 

kérdő és szinte felelősségre vonó szempár előtt, 
akadozva mendom: 

— Ha megengedné, hogy itt maradjak az 
ó r á j á n . . . cikket szeretnék í r n i . . . az igazgató 
úr megengedte. . . ha nem zava rom. . . 

Már mosolyog, hirtelen nyú j t kezet és rög-
tön az osztály felé fordul: 

— Hallottátok? Az újságba fognak írni ró-
lunk! Most aztán jók legyetek és figyeljetek, 
az osztály becsülete forog kockán. 

Mély, megilletődött csendben ülnek le, majd 
egy intésre tíz is fut, hogy széket hozzon ne-
kem. De ezzel be is fejeződik a vendéglátás 
művészete. A tanítónő nem törődik velem, 
végzi a munkáját, mintha ott sem lennék, a 
gyermekszemek ráirányulnak, csak néhány 
fészkelődő vet néha-néha felém is egy rejtet t 
pillantást. 

A külvárosi iskola bélyege ott van a kicsi 
arcokon: sápadt, vézna apróság a legtöbb s ru-
hácskájukból a nedves lakások áporodott 
penész-szaga árad. És mennyien vannak! Hat-
vanan! Hatvan kócos, kis fej egymás mellett 
és mögött, a kicsi teremben oly sok ez így egy-
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szerre, ennyi figyelő szempár, hogy önkénte-
len képzettársítással Assisi Szent Ferenc jut 
eszembe, amint a tengerből kibukó töméntelen 
sokaságú halnak prédikál. De mennyivel köny-
nyebb dolga volt a szentnek, mert az ő hall-
gatósága nem kérdezősködött, mint ez a kis 
sisere-had. Mennyi kérdés! A kis u j jak min-
dig fönt viharzanak a levegőben, izgatottan, 
szólásra készen. És mennyi türelmes felelet! 
Szinte föllélekzek, amikor megszólal a csengő, 
mintha csak én beszéltem volna annyit, mint a 
tanítónő. 

A gyerekek az ajtóhoz tódulnak, a tanítónő 
fáradtan megsimítja a homlokát, aztán hozzám 
lép: 

— Most már szívesen rendelkezésére állok, 
— mondja és mellém húzza a székét, hogy 
megpihenjen. Akkor veszi észre, hogy két kis-
lány ott topog az asztal körül. — Ja j , a tíz-
órai! — s már ugrik is, a fiókból kést vesz elő, 
kenyeret és hétfelé szeli. — Most aztán ki 
gyorsan a többiek után! 

Kérdésemre elpirul, mint egy iskoláslány, s 
arca megszépül a zavar lángolásában: 

— Nem, nem az iskola ad ja ezt a tízórait. 
Most tavasz felé nagy a nyomor erre mifelénk. 
Néhány héttel ezelőtt elájult ez egyik tanítvá-
nyom, a gyerekektől tudtam meg, hogy az éh-
ségtől. Tizenegy óra volt akkor és még reggel 
óta nem evett semmit. Akkor a többit is fag-
gatni kezdtem, hogy ki jött el reggeli nélkül? 
így került a hét kis éhes elém. Előbb zsem-
lyét hozattam nekik, de azután az egyik bátor 
megkért arra, hogy azon a pénzen inkább ke-
nyeret vegyek, abból nagyobb juthat mind-
egyiküknek. Így lettek ezek az én kis koszto-
saim. 

— Ezt bizonyára máshol takarékoskod ja el? 
Rám nevet kedvesen, bizalmasan: 
— Mennyire eltalálta! Bizony nem vagyok 

a pénz bővibe. Egyetlen szenvedélyem a könyv-
gyűjtés. De most lemondtam arról is, a köl-
csönkönyvtárhoz folyamodtam helyette. De 
azóta nem ájul el senki az osztályomban és ez 
csak fontcsatb a holt be tűné l . . . 

— Szeretném tudni, hogy mire vágyik, mit 
szeretne elérni? 

Összekulcsolja a kezét az ölébe, néhány pil-
lanatig hallgat, aztán hirtelen rám veti sze-
mét: 

— Hogy mire vágyom? Nem olyan könnyű 
erre felelni. Elsősoiban arra, hogy ne legye-
nek ennyien -egy osztályban. Akkor jobban 
tudnám adni önmagamat, akkor nevelhetnék. 
De így? Ez csak tömegmunka, valójában 
egyik lelkéhez sein tudok férkőzni, hiszen mire 
megismerném őket, már el is szállnak a ke-
zem alól. Ha harmincan volnának egy osztály-
ban, vagy legfeljebb harmincötén, akkor le-
hetne hinni a munkám eredményében. De így 
bármennyit dolgozom, bárhogy töröm magam, 
mindig azzal a kielégítetlen érzéssel búcsúzom 
évvégén tőlük, hogy nem tettem eleget értük. 
Pedig csak a számokban van a hiba. 

— És, ha az iskolát kikapcsoljuk, akkor . 
mire vágyik? 

— Az iskolát nem lehet kikapcsolni, — néz 
rám mosolyogva — még sokszor éjjel, álmom-
ban is azzal foglalkozom, hol sietek, hol elké-
sem j3 olyankor boldogan ébredek, hogy csak 
álom volt. Aztán a sok füzet, vázlat mind ott 
magasodik szobám asztalán, az még este is kí-
nál ta t ja magát. 

— A szerelem egészen kimaradt az életé-
ből? 

Most másodszor pirul el, de azért szembe 
néz velem: 

— Aki szeretett, az nem vehetett feleségül. 
Csak a gyermeket sajnálom. Igaz, kaptam he-
lyette száz mást, de ez mégsem elégíti ki az 
ember szívét. Pedig nagyon szeretem a gyere-
keket, még a csintalan, rendbontókban is ta-
lálok kedvességet, de az emberi természet 
olyan furcsa, kell számára mégis egy, külön, 
aki mindegyiknél kedvesebb. Én is kiválasztok 
magamnak egy ilyen édes kis szelídet mindig, 
amikor újabb osztály kerül a kezem alá, de 
nagyon kell vigyáznom, hogy a többi észre ne 
vegye. Hányszor szeretném megsimogatni, ma-
gamhoz ölelni a titkos, kis kedvencet, de a 
vége az, hogy talán még szigorúbb vagyok 
hozzá, mint a többiekhez. És tudja mi f á j leg-
jobban? Amikor végigmegyek az utcán és meg-
ismerem a nagy lánnyá nyúlt tanítványaimat, 
— mert, ha a nevet el is felejtem, de az arcot 
soha — és c e k úgy mennek el mellettem, 
mintha nem ültünk volna négy évig szomközt 
egymással. Ez a hálátlanság a legégetőbb seb. 

— Azok bizonyára csak a sértett, rossz ta-
nulók közül kerülnek ki? 

— Ne higyje. Éppen néhány nappal ezelőtt 
történt velem, hogy a villamoson találkoztam 
egy régi, nagyon kedves tanítványommal. Ott 
ült az első padban, mindig áhítattal ragyogott 
felém a szeme, az első volt az osztályban és 
akkor a szívemben is. És nem ismert meg. 
Hetyke kis kalapja gúnyosan csúcsosodott a 
fején, egy fiúval beszélgetett, szembe ült ve-
lem és nem köszönt. Néhányszor lopva figyel-
mesen megnéztem: talán mégis én tévedtem? 
De finom kis orra mellett ott húzódott az az 
ismerős sebhely és ha arcemlékezetem csalt 
is volna, az a kis jel árulkodott, hogy a 
szeretet sokszor egyoldalú és viszonozatlan. 

— Nem, nem — mondom sietőn, megnyug-
tatón —, a szeretet mindig szeretetet szül. Én 
csak egy óráig voltam itt az ön osztályában, 
de biztosan tudom, hogy a legtöbb rajongva 
szereti, láttam a szemekből. 

Elmosolyodik és felém nyú j t j a a kezét. Az 
osztály visszatódul a tanterembe, én búcsú-
zom. 

Néhány hétig halogattam a cikk megírását, 
valahogy nem ment, valami hiányzott. Akkor 
találkoztam ú j r a vele, egészen véletlenül. Egy 
szőke kislányt vezetett kézenfogva. 

— A kislányom, — mondta büszkén és úgy 
tartot ta kezében a kicsi kezet, mintha védelem 
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lett volna az egész világ ellen. — Nem, nem 
mentem férjhez, csak örökbefogadtam. Alig 
néhány nappal az ön látogatása után történt, 
hogy ennek a kicsinek meghalt az édesanyja 
a kórházban, lelencházba akarták adni. Nein 
engedtem. Le akartak beszélni mindenáron, 
hogy megszólnak érte, hogy azt fogják hinni, 
hogy leánylétemre valami titkos szerelem 
gyermeke. De én nem bánom akármit beszél-
nek ... , vagy maga is úgy gondolja, hogy rosz-
ezul tettem? 

Megfogtam a kezét és megszorítottam: 
— Az Isten áldja meg érte! Aztán halkan 

hozzá tettem: — Mennyire szeretnék én is a 
tanítványa lenni: jóságban. 

— Ne túlozzon — mosolygott rám két me-
legtekintetű szeme —, ez inkább önzés, higyje 
el. 

Sokáig követtem szememmel a tömegben el-
tűnő, kicsi, ringó alakját és arra gondeltam, 
hogy a kis névtelenek között nagyobb hősök 
vannak, mint a magas polcokon. 

A F I M LOTTA-SZERVEZET 
írta : DROZDY GYULA 

OST, hogy Fanni Luukkonen, a 
f inn Lotta-Svárd-szervezet elnök-
nőjét Magyarországon köszönt-
hettük, egyik olvasónk levelében 

a r ra kért, hogy í r junk valamit a finn lották-
ról, mert bizonyára sok nevelési gondolat rej-
lik a lotta-szervezetben. 

Kartársnőnk szíves kívánságát annál is in-
kább örömmel teljesítjük, mert ezzel alkalmat 
adott arra , hogy, habár csak nagy vonásokban, 
de mégis megismertethetjük a magyar tanító-
sággal ezt a bámulatos finn női szervezetet, 
mely gondolkozásra késztethet minden nemzet-
nevelőt. 

A Lotta-szervezet célját röviden így foglal-
hat juk össze: a finn nőknek cselekvő hazasze-
retetre való nevelése. S ezt a szervezetet a finn 
nők magukr" teremtették meg ós ta r t j ák fenn. 
Az állam egyetlen fillérrel sem támogatja 
őket, de segítségül h ívja és felhasználja, 
valahányszor a hazának szüksége van a lot-
tákra. A szervezetnek mintegy 150.€Ü0 tagja 
van, ami bámulatosan nagy szám, ha figye-
lembe vesszük, hogy Finnországnak alig 4 mil-
lió lakosa van. 

A f inn leánykák már hétesztendős korukban 
belépnek a piku-lották szervezetébe, de erre 
senki sem kényszeríti őket. A belépésre legfel-
jebb a szülői ház sugalmazza az erősen haza-
fias gondolkozásra való neveléssel. Habár a 
szervezet az iskolától különálló intézmény, az 
iskola mégis a lehető leghathatósabban támo-
gat ja , amennyiben a leánykákat, a családdal 
összhangban, lotta-szellemben neveli. Vezető-
jük igen, sokszor a tanítónőjük, akit munkájá-
ban a falu vagy város valamennyi asszonya 
támogat. Sok helyen azonban a község vala-
melyik lelkes asszonya vezeti a piku-lották 
csoportját . Valamennyi finn asszony ügyel 
arra, hogy a kis lották valóban lotta-szellem-
ben nevelkedjenek. És ezt ott mindenki termé-
szetesnek ta r t ja , mert hiszen maga a finn köz-
oktatásügyi politika legfőbb jellemvonása, hogy 
elsősorban finneket akar nevelni nemcsak a 
fiúkból, hanem a leányokból is, mégpedig spár-
tai módon, a test és a lélek összhangjával. 
A finn iskolákban csak finn irodalmat, csak 

f inn történelmet, finn néprajzot, f inn népze-
nét, f inn népszokást, szóval f inn lelkiséget ta-
nítanak, erre nevelnek. 

A kis piku-lották a szülői házban, az isko-
lában és az ő szervezetükben elsősorban enge-
delmeskedni tanulnak. S ezt odáig fejlesztik, 
hogy a leánykák ne parancsra, kényszerből, 
hanem örömmel, belső meggyőződésből enge-
delmeskedjenek, s engedelmességüket mindig a 
finn nemzetre, a finn hazára való gondolás 
hassa át. S az engedelmességre való neveléssel 
kapcsolatban megtanulnak dolgozni, önállóan 
cselekedni, a mindennapi életbe belekapcso-
lódni, katonásan viselkedni, ha kell harcolni, a 
hazáért meghalni. 

Már a piku-lották szervezetében is ott van a 
sok testedző és az életre nevelő gyakorlat : a 
munka, a maga legteljesebb komolyságával. 

Tizenhétévés korukban lépnek Le a tulaj-
donképeni Lotta-szervezetbe, mégpedig ide is 
minden kényszer nélkül, önként, sa já t akara-
tukból. 

Azt mondottuk, hogy a lottákat senki sem 
segélyezi. De hát akkor miből tar t ják fenn 
magukat? — kérdezhetjük. A felelet: sa já t 
munkájukból. Az egyszerű szürkeruhás lottá-
kat ott lát juk a finn élet minden megmozdulá-
sában, a gyakorlati élet minden vonatkozásá-
ban. Varrnak, fonnak, szőnek, vendéglőt, ke-
reskedést vezetnek, háziipart űznek. Háziipari 
központjaik vannak, amelyet a finn nép szinte 
kötelességszerűen támogat. Ók nem kérnek, 
ingyen kapni semmit sem akarnak. Ök csak 
adnak, amit csak tudnak a finn népnek, a finn 
hazának. De nemcsak háborúban, hanem béké-
ben is. A lották hazaszeretete a békében sem 
üres szólam, szónoklat, felvonulás, hanem al-
kotó munka a finn nemzet javára. 

De a lották mégis csak a háborúban mutat-
ják meg, hogy mit tudnak, hogy n ik ők, mire 
készteti őket a hazaszeretet. Ott találjuk a lot-
tákat mindazokén a lie'yeken, amelyeket fér-
fiak helyett nők is betölthetnek. Dolgoznak a 
katonai szabómühelyekben, ott vannak a tábori 
távíró-, távbeszélőgépek mellett, vezetik a tá-
bori konyhákat, őrségben állnak, megfigyelő-
szolgálatot teljesítenek, a harctéren kötözik, a 
kórházakban ápolják a sebesülteket, s ha kell 
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fegyverrel a kezükben állnak szemben s har-
colnak az ellenséggel. 

A lották hősiességéről legendák születnek. 
Egyet maga Fanni Luukkonen mondott el. 

Két fiatal finn leány őrszolgálaton volt egy 
erdőben, amelyben megfigyelő-őrtorony volt 
fából építve. Ebből a magányos erdei meg-
figyelő-toronyból lesték az ellenség minden 
mozdulatát, s mindazt, amit láttak, távbeszélőn 
közölték a finn katonai parancsnoksággal. Az 
ellenséges repülők azonban felfedezték az őr-
tornyot. Bombákat dobtak rá. Az őrtorony 
már düledezett, de a lották kitartottak, s mind-
ezt távbeszélőn jelentették a parancsnokság-
nak. Egyszer csak egy nagy csattanás, robba-
nás és a telefon elhallgatott. A parancsnoksá-
gon szinte bizonyosra vették, hogy a két lotta 
az erdei őrtoronyban vesztette életét. Rövid idő 
múlva azonban a távbeszélő ismét megszólalt. 
A két lotta jelentkezett. Jelentették a parancs-
noknak, hogy az első bombák annyira megron-
gálták az őrtornyot, hogy az már düledezett, s 
közben a telefonhuzal is elszakadt. Gk lekúsz-
tak a düledező faalkotmányról, összekötötték a 
telefonhuzalt, felmásztak egy közeli magas fe-
nyőfa tetejére, s most már onnan jelentik az 
ellenség mozdulatait. Az orosz repülők bizo-
nyára azt hitték, hogy a lották az összelőtt 
erdei őrtoronyban lelték halálukat, azért to-
vábbálltak. 

Ehhez hasonló számtalan hőstettet sokat je-
gyez fel majd a finn történelem. 

S a finn nők résztvétele a háborúban nem 
pillanatnyi lelkesedés, fellobbanó szalmaláng, 
avagy utolsó kétségbeesés szülte cselekedet 
A lották alapos felkészültséggel állanak csata-
sorban és éppen olyan hazaszeretettel, kemény 
öntudatossággal harcolnak, akárcsak a férfiak. 
S ennek a hazaszeretettől indított férfias rész-
vételnek indítója, i rányítója: a Lotta-szervezet, 
melynek irányítója Fanni Luukkonen. Neki 
köszönheti a finn haza a finn leányok, asszo-
nyok önfeláldozó hazaszeretetét, kemény küz-
delmét a finn haza szabadságáért. 

A testvér finn nép most vívja élet-halálhar-
cát. Ott mindenki érzi, tudja, hogy a finn nem-
zet sorsa évszázadokra, vagy talán örökre en-
nek a háborúnak végétől függ. A finn mindig 
hazát, szabadságot szerető nép volt. (Ez is bi-
zonyítja, hogy vérrokonok vagyunk.) S a lét 
vagy nem lét tudata most megsokszorozza, em-
berfelettivé növeli erejüket. Valóban egyember-
ként harcolnak nemcsak a férfiak, hanem a 
leányok, asszonyok is. S ennek az egyetakarás-
nak eredményeit máris bámulja a világ. 

S mikor mi a finn lottákra gondolunk, az 
egri legendás, hős nők jutnak az eszünkbe. 
Nekünk is voltak lottáink, hisszük, hogyha 
kell, ott lesznek a magyar leányok és asszo-
nyok is, ahová a haza rendeli. 

A SZÓRVÁI Y-MAGYABSÁC} BEIUKOLÁZÁSA 
ír ta: Dr. KISS ZOLTÁN 

jZ ÜJ KOR népi kultúrája, a szo-
ciális és fa j i gondolat felkeltettea 
figyelmet a szórványmagyarság 
gondozása, beiskolázása iránt. A 

szórvány az egész világon aktuális probléma, 
sőt mondhatnánk talán van itthon is olyan 
nemzetiségi hely, ahol a magyarság, mint szór-
vány jelentkezik s mint ilyen kulturális fel-
adatokat tűz ki. 

Én egy speciális anyagop, a franciaországi 
magyarságon keresztül, ismertem meg a szór-
ványmagyarságot, mint amely kulturális gon-
dozást, — ú j nemzedéke pedig beiskolázást igé-
nyel. Az alábbiakban röviden ismertetem azt a 
módszert, amit a franciaországi második nem-
zedék beiskolázásánál követtünk s ismertetem 
a munka közben tapasztalt észrevételeket. 
Franciaországba főként a világháború után 
kezdtek a középeurópai népfeleslegek kiszivá-
rogni. A világháborúban elvérzett f rancia 
munkások helyét lengyel, magyar, román stb. 
munkások pótolták. A magyarok jórésze csak 
átmenetnek akar ta tekinteni a franciaországi 
kivándorlását, innét Amerikába igyekezett 
volna, ha a bevándorlási nehézségek ebben 
nem akadályozzák. 

A lengyeleknél a kivándorlást a kormányuk 
is segítette. Úgylátszik így akarta szövetsége-
sét az iránta való lojalitásáról biztosítani. 

A franciaországi lengyeleket kormányuk 
úgy szociális gondolkozásával, mint kulturális 
védelmével igyekezett megtartani a lengyel 
államhűség számára. 

A francia iskolaszervezet által kiadott le-
hetőségek alapján sok helyütt tág autonómiá-
val megalakultak a lengyel tanítók működése 
mellett a nemzetiségi iskolák. I t t az oktatás 
lengyel nyelven folyt s a vendéglátó nép nyelvét 
mint idegen, kötelező nyelvet szerepeltette 

A magyar kormányoknak nem nyilt annyi 
lehetőségük, — azt hiszem, hogy mondanom 
sem kell, hogy miért. — A francia „boche" 
megjelölés minket magyarokat is magába fog-
lalt. 

Mindamellett már korán történtek kezde-
ményezések a magyarság kulturális megmen-
tésére, gondozására. Egyházi részről indult el 
a kezdeményezés. A kikerült ösztöndíjas róm. 
kat. lelkészek és az ösztöndíjas ref. teológusok 
a maguk elég egészséges elgondolásánál igye-
keztek a második nemzedéket a magyar kul-
túrába belenevelni. Nekik akkor még köny-
nyebb dolguk volt, mert a kezük alá került 
gyermekek még otthon kezdték meg iskoláikat. 
Sokkal nehezebb dolgunk volt nekünk, akik 
azt a nemzedéket kaptuk kézhez, amelyik a 
magyar nyelvet már csak otthon, a szülői ház-
nál hallotta: az utcán, az életben csak francia 
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nyelven hallott beszélni. 1931—32-ben kezdő-
dött meg az első kísérletezés a csütörtöki is-
kolaszünet idején tartandó magyarnyelvű ok-
tatásra. Párizsban már előbb is. 

Most már képzett, hivatásos, Magyarorszá-
gon végzett tanárok, tanítók láttak munkához. 
Kár, hogy a vidéki telepeken a csüggedés és a 
tervszerütlenség szárnyát szegte a munkának. 
A kimaradt 1—2 évi szünet azután nehezen 
volt pótolható. A vidéki gyárvárosokon és 
bányatelepeken többedmagammal végeztünk 
először tapogatódzó, később rendszeres mun-
kát. 

Munkánk tanúságaiként meg kell állapíta-
nom, hogy a külföldi szórványmagyarság má-
sodik nemzedékének magyarnyelvű beiskolá-
zása nagyon hálás, szép és tanulságos munkát, 
sokat igérő feladat volt számunkra. 

I t t csak a franciaországi tapasztalataimról 
szólok, ami nem jelenti, hegy az csak a francia 
viszonyokra alkalmazható. 

Nekünk, s általában minden hasonló fog-
lalkozású kollégánknak az első nehézsége a tá-
jékozatlanság. Nem könnyű megismerni a kör-
nyezetet, annak szociális, kulturális alkatát. 
Ez nagyon fontos annak, aki eLből a köinye-
zetlől ki akar ja emelni a magyar fajú, magyar 
szülőktől született, de már ebben az ú j kör-
nyezetben élő gyermeket. A szórványmagyar-
ság tanítója kényszerítve van arra, hogy maga 
kutassa ki a lehetőségek területét s ehhez al-
kalmazza az általa, illetve nemzete kulturális 
elgondolása szerint elsaját í t tatásra alkalmas-
nak vélt anyagot. 

Mi szembetaláltuk magunkat a francia for-
radalom szellemében, illetve még annak ha-
tása alatt működő francia népneveléssel. En-
nek a kultúrának egészen mások voltak a 
jegyei, mint a mi kultúránknak. A liberaliz-
mus diadalát ülte nevelői elgondolásában; a 
vallási nevelés, sőt egy bizonyos fokig a nem-
zeti nevelés is száműzve volt az iskolából. A 
nemzeti gondolatnak a vendéglátó nép által 
történő elhanyagolása munkánkat legtöbbször 
csak nehezítette és a laikus morál a gyerme-
keink erkölcsi fejlődésére nem volt kedvező. 
Ezeket a tényeket tudomásul véve. meg kel-
lett kezdeni mindenekelőtt a növendékek 
egybegyűjtését. Ez volt a munka legnehezebb 
része. Volt gyermek, aki 10 kilométerről jött, 
hogy a magyar nyelvet megtanulja s látogassa 
a magyar iskolát. 

I t t egy alapot gyűjtöttünk, amelyből a 
messze telepekről bejáró gyermekek autó-
költségét fedeztük. 

De még így is lehetetlennek látszott néhány 
város szórványmagyarságának a beiskolázása. 
Volt olyan város, amely negyven kilométerre 
volt az első magyar iskolától. Ide egyik-egyik 
kollegámat küldtem ki s esténként, a francia 
iskola után, foglalkoztunk a magyar nyelv ta-
nításával. 

Néhány szempontot akarok kiemelni, amit 
külföldi tapasztalataim alapján a magyar is-

kolák megszervezésénél szem előtt kell tar 
tani. 

Az első mindenekelőtt a magyar kultúrába 
való türelmes, de biztoskezű bevezetése az ú j 
nemzedéknek. A napokban olvastam egy folyó-
iratban, hogy mennyire megéreztetik külföl-
dön még a második nemzedékkel is, hegy ő ide-
gen. Az idegen néphez való tartozás kisebb-
rendűségi érzéssé fejlődhetik, ha nem lesz egy 
öntudatos nevelő, aki ezt kiváltságnak s a 
magyar fajhoz való hozzátartozást pedig büsz-
keségre jogosító valaminek állítja be. 

Egy francia bírósági tárgyaláson vettem 
egy izben részt, ahol egyik magyarunk ügyét 
védtem. Az emberi jogokra s a méltányosságra 
való hivatkozással kértem a magyarom fel-
mentését, minthogy az a kiutasító rendelet el-
lenére sem hagyta el Franciaország teiületét. 
Az ügyész, aki abban a meggyőződésben volt. 
hogy német vagyok, kijelentette, hogy már 
azért sem ajánlható, hogy minket egyenlő el-
bánásban részesítsen a francia törvény, mert 
mi (értsd németek) még külföldön, kisebbség-
Len is, elsőbbrendű fajúnak tar t juk magunkat 
a tölbi nép fölött. Sajnos, az ügyésznek nem 
volt franciaországi vonatkozásban ránk (értsd 
magyarokra) igaza, de engem gondolkozóba 
ejtett. Mindjárt leszűrtem a magyar kultúrába 
való megtartás első alapszabályát: Minél na-
gyolbfokú nemzeti öntudatot, nemzeti büszke-
séget kell felkorbácsolni a második nemzedék-
ben, mert csak úgy ágyazzuk meg az alapját 
a speciális magyar kultúrának. 

A második célkitűzés pedig a nemzeti nyel-r 
és kul túia tervszerű elsajátíttatása. 

Ennek a célnak elérésére a következőkre 
lenne szükség: 

Speciális tanterv. Tehát nem egy általános, 
minden országra érvényes; mint sokan állít-
ják. Legalábbis a végrehajtásnak országonként 
másnak és n.ásnak kellene lenni. 

Milyennek kellene lenni ennek a tanterv-
nek? Az első kelléke az legyen, hogy a lehető-
ségekkel vesstn számot. Volt kollégám, aki 
mindent akart és alig ért el eredményt. Keve-
set tehát inkább, de jól 

A tanterv második kelléke kell, hogy az le-
gyen, hogy a nyújtandó anyagot világnézeti 
neveléssel karöltve adja. Legyen ebben föld-
rajz, természeteden Magyarország földrajza. 
Legyen benne történelem, Magyarország tör-
ténelme. De mindenekelőtt legyen benne iro-
dalmi és vallásos nevelés. A magyar irodalom-
nak azokat a gyöngyeit kellene kiválasztani, 
amelyeken keresztül legszebben árad a ma-
gyar lélek, világít a magyar géniusz. 

Fontos a tanítók kiválasztása is. Ide kül-
földre csak kiváló tanítókat lenne szabad ki-
küldeni s a kiküldötteknek olyan javadalma-
zást kellene biztosítani, amiből a külföldi igé-
nyeknek megfelelően meg is tudnának élni. 

A legfontosabb azonban mindenekelőtt és 
mindenekfelett az ellenőrzés tervszerű kiépí-
tése lenne. Az ellenőrzésen természetesen i t t 
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inkább a jóindulatú irányítást, mint a basás-
kodást értem. 

Befejezésül megemlítem a filantropisták is-
mert kísérletét, amit én szintén alkalmaztam: 
a magyarnyelvű színdarabok betanítását. 

A francia iskolák versenyekre készítenek elő. 
Úgyszólván hiányzik a formális képzés, hiá-
nyoznak az iskolai ünnepélyek. A gyermeki lé-
lek viszont a szereplés, a színjátszás, a mese, a 
léleknevelés ezen csodálatos eszközein keresz-
tül nagyon is könnyen megközelíthető. A gyer-
mek szerepelni szeret. Örömmel tanul meg 
magyar szöveget, csakhogy ezt örömkönnyek-
kel rátekintő szülei előtt, színpadon elmond-
hassa. Örömmel tanul meg magyar dalokat, 
csakhogy azokat édesapja előtt elénekelhesse. 
Szívesen játszik a gyermek magyar játékokat 
is ott, s szívesen énekel magyar játékdalokat. 

A körforgás megindul. A gyermeken keresz-
tül a szülőt édesgetjük magunkhoz s a szülőn 
keresztül megszerezzük a gyermeket. 

Befejezésként hadd mondjak el egy epizódot 
kinti munkámból. 

Év végén vizsgát tartottunk. A gyermekek 
számot adtak arról, hogy mit tanullak a ma-
gyar iskolában. Ragyogó arcú, magyar nem-
zetiszínű szalagokkal kiékesített 60 gyermek 
énekelte a szózatot. Egy baloldali gondolkozá-
sáról ismert magyar sírni kezdett a hátulsó 
padban ülő szülők között. Mondanom sem kell, 
hogy a történetnek áldásos visszhangja lett. 

A külföldi magyarok gondozásának egyik 
sarkköve az iskola s ha ezt hozzáértéssel szer-
vezzük meg (esetleg autonom magyar iskolá-
val) a magyarság legfontosabb elemét ment-
jük meg fajunknak és hazánknak. 

DEBRECENTŐL A SZOVJET NÉPISKOLÁID 
Irta: BERTALAN FERENC karp. őrm., nagyvárad áll, tanító, körzeti iskolafelügyelö 

Oroszország, 1942. év január havában. 
Tábori posta 31/29. 

tanító nem tagadhatja meg ön-
magát. Negyedik hónapja já r juk 
az orosz földet. Katona vagyok, 
mégis sokszor rajtakapom magam, 

hogy levetettem a feszes zubbonyt és újból 
fölibém került a pedagógus. E sivár orosz föl-
dön nyitott szemmel járok mint katona, mint 
ember és mint magyar tanító. Ügy érzem, nem 
lesz érdektelen, ha az otthoniaknak elküldöm 
beszámolómat Oroszországban szerzett benyo-
másaimról és vele a szovjet iskolarendszerről. 

Még nyíltak a virágok, de már színes lomb-
koronát öltöttek a fák, amikor, mint késői ván-
dormadarak, mi is búcsúzni készültünk szép 
Magyarországtól. Nem a gólyák útját vettük 
iránynak, hanem az ismeretlen, méreteiben fé-
lelmetes Szovjetoroszországot. 

A menetkészültség elérésének időpontja kü-
lönös érzéssel te íti a katonaleikeket, de a 
hozzátartozókét talán még inkább. Ilyenkor a 
magáramaradt feleség, az édesanya és a gyer-
mekek minden gondolata, sok sóhaja a hadba-
vonuló felé száll. A otthonn aradottak lelke 
megtelik fájdalommal, örömmel, büszkeséggel, 
bizakodással; keserűséggel, féltéssel s csak egy 
tekintet kell és a sokféle érzés megindítja a 
szemekből a könnyek áradatát. 

I t t a nagy hidegben jól esik utijegyzeteim 
fölé hajolni, aztán elmerülni, lelkem megfü-
röszteni a kedves emlékekben. Egyik helyen ezt 
olvasom: 1941. október 7. „E nap választott el 
Julikától. A szép őszi reggel felkelő napja be-
aranyozta arcát. Szemét talán az tette csillo-
góbbá. Könnyei mögül rámtűző tekintete szebb 
•ol t mint máskor. Búcsúcsókjában, meleg öle-

lésében benne volt a pár já t vesztő feleség, 
gyermekeit féltő édesanya szerelme." — Isten 
vezéreljen! — Visszavárlak! És a debreceni ka-
szárnya vasrácsos kapuja bezárult e lő t te . . . 

Mire az őszi éjtszaka csillagokkal kirakott 
sötét harangjával beborította a kivilágított vá-
rost, a hosszú szerelvény megmozdult és a fe-
kete gőzös hangos szuszogása, a vasúti sinek 
egyhangú kattogása altatót parancsolt a sok 
magyar honvéd fáradt szemére. A következő 
éjtszakán már a mélyben rohanó Tisza vezetett 
bennünket, hogy el ne tévedjünk a csillagokkal 
ölelkező Máramarosi bércek fenyvesei között. 
A vad sziklák még sokáig pajtásként vigyáztak 
reánk. A Tatárhágó tetején egy mély sóhaj, 
egy néma tisztelgés a világháborús sírok előtt, 
még egy tekintet 6zép hazánk felé és már gyors 
iramban rohantak velünk a gépkocsik le a ge-
rincről, hogy ne érkezzünk visszanézni a szov-
jet-lengyel földről. Aztán madárszárnyon siet-
tek felettünk a napok, hetek, míg egy hónap 
nem lett belőlük. Az idő kereke végigvitt ben- • 
nünket a háború minden pusztításán. Felrob^ • 
bántott hidak, szétbombázott és felperzselt há-
zak. Lakatlan épületek, síró viaduktok, dög" 
lött bombák, fegyverek, harckocsik, szétdobált 
gázálarcok, a föld belsejét kémlelő „Ráták", az 
utak mentén ránktekintő hősi sírok egy titok-
zatos világba vezettek el bennünket. A régi 
orosz-lengyel határon húzódó Zbruc másik ol- ' 
dalán az ó kort utánzó, méreteiben hatalmas 
oszlopcsoport várt bennünket. A t á j képéhez 
sehogysem illő oszlopsor fölött a vastag cirill 
betűk a világ proletárjait szólítják egyesü-
lésre. Míg elhaladunk mellette, a kíváncsiság 
százféle gondolata teszi érdekessé vonulási 
utunkat. E mögött volt lezárva 23 éven át a 
titokzatos „Szovjetparadicsom". 

Amikor a Zbruc baloldalán húzódó lanká-
kon bajtársaink rohamsisakos fejfáira esik te-
kintetünk, szivünkbe marcangol egy mély fájda-
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lom, egy bizonytalan jövő. De aztán az ú j adott-
ságok, a szovjet jellegzetességei, más irányba 
teielik a komor gondolatokat. Kilométerköve-
ket kell lehagynunk, inig egy egy búza- vagy 
cukorrépa-tábla másik o.daláig át jutunk A szov-
jet nyomorúság, a szenny, a szegénység, még 
a háború borzalmait, pusztításait is ellio-
mályesít ja előttünk. A hó már nagy pelyhek-
ben hull s temeti az őszi vetések zöldjét, de a 
hadvezetőség előrelátásától gondosan belakart 
búzaasztagok százai, a cukoriépa kúpok ezrei, 
a vasvillával felforgatott buigonyaíészkek, a 
cséplőgépek búgása a magyar szemnek mind 
olyan érdekesség, ami e késő őszi hónapban fe-
lejthetetlen képet rajzol tisztán látó lelkébe. 
A „kolhosz" ok majorjai , a kisebb-nagyobb falvak, 
rendezetlen városok sokasága után éikeztünk 
el egy százezer lakost számláló tekintélyes szov-
jet-ukrán városba. Itt készültünk fel az orosz 
télre. Egy ilyen nagyobb szovjet település 
majdnem minden vonatkozásban hasonlíthatat-
lan a mi hazai városainkhoz. Szembetűnő ér-
dekességei köziil csak néhányat sorolok fel: Az 
utcákat végigtömbölő rádióhangszóró, n.elyelc 
a helyi adóállomás műsorát ingyen sugározták 
a nép szórakoztatására. E mikrofonokra időn-
kint a magyar katona is felfigyel, an ikor a 
honvédség haditudósító századának magyar mű-
sorát közvetítik. Ilyenkor talán a dermesztő hi-
deg is melegebbé változik, mert a széles utcán 
messzehaugzó magyar szó, magyar nóta. ú j erőt 
önt a hazavágyó honvédekbe. Különböző ka-
tonai alakulatok gépkocsijainak százai rohan-
nak az utcákon. Mindnek sietős az út ja . Csak 
a német „Frontbuchhandlung" hatalmas ko-
csija türelmes, sokszor napokig is várakozik, 
hogy a helyi és átvonuló német katonáknak és 
nekünk magyaroknak, könyv utáni vrgyát 
kielégítse. Már megszokottá váltak a felper-
zselt épületek üszkös falai, vagy pedig az 
ablak és ajtó nélküli zsidó lakások szennyes 
odúi. Kerítést csak valahol találunk. Udvaro-
kon. kerteken át szabad az átjárás. A magán-
épületeknél talán még fellelhető a kívánatos 
európai rend. Az utcák népesek. A sok polgár 
közé elvegyül a német, magyar és szlovák ka-
tona s bár egymás nyelvét nem értik, mégis 
megértéssel igyekeznek társalogni. Mikor aztán 
leszá'l az est, színház, mozi, Békebeli hangula-
tot kölcsönöz e nagy városnak. Feledtetni 
akar ja , hogy ez ország másik oldalán 30—40 fo-
kos hidegben dúl a háború életre-halálra. 

• 

Amikor pedig a frissen esett hó fehérre 
meszeli a tájat, ú j képet ölt az utca. Az újjongó 
sok szovjetgyerek szinte megbénítja a szabad 
közlekedést. Jellegzetesen orosz sí-talpakon, 
korcsclyákcn, ródlikon keresztül-kasul rohan-
nak a járdán, az úttesten, magukénak vallják a 
szabad térség minden kihasználható helyét. A 
háború már túl van raj tuk, a borzalmak percei 
elmultak s így a tél örömei itt is oly kedvesek, 
mint otthon a mi gyermekeinknél. A reggeli 
órák azonban ezeknek a vidám gyerekeknek is 
méltó komolyságot parancsolnak, mert az újjá-
születő ukrán iskolák kapui vár ják őket. Egyik 

decemberi reggelen — mint ős pedagógus —szí-
vesen vegyültem a gyorsan mozgó kis gyerekek 
közé. Németül szóltam a 10—12 éves kis ukrá-
nokhoz s így sikerült ledöntencm a bizalmat-
lanság magas falát. Hamarosan mint megértő 
paj tás álltam közöttük. Másnap már iskolájuk 
vörösre festett komor épületét vizsgálgattam. 

Messze nyúlik az iskola hatalmas kerítés-
nélküli udvara. Ra j ta szétboml ázott tank és 
ge'pkocsironcsck hevernek, körülöttük éppen 
úgy játszanak a kis idegenek, akárcsak az ott-
honi iskolák tízperces szüneteit látnám. Játszó-
udvaruk folytatásaként gyümölcsös terjeszke-
dik a Búg felé siető patak part ján. Ez a gazda-
sági gyakorlóterük. 

A nagyméretű épülettömb 22 tanerős — 5 
férfi , 17 nő — I—X osztályú iskola. Folyosó-
ján, mint valami káplár „veto"-t int az iskola-
szolga, ő igazítja el a jövő-menőket és eg>ben 
a gyerekek fogasokra akasztott holmija felett 
őrködik. Az iskola igazgatójához csak külön 
titkári bejelentés út ján juthattam be. Igaz-
gatónő kezdetben bizalmatlan, de amikor sike-
rült vele megértetnem, hogy nem ellenséges 
szándék vezetett hozzá, szívélyes lesz és a több 
napon át tartó látogatásom alatt készséggel 
nyúj t felvilágosítást. Meglepő kedvességgel 
kalauzolt végig iskoláján, valamint az egyes 
tanítási órákon. 

Érthető, hogy érdeklődéssel figyeltem a szov-
jet iskolarendszert és a benne folyó életet, a 
munkát. 

A német megszálló katonai parancsnokságok 
a szovjet idején működő iskolarendszert érin-
tetlenül hagyták. Természetesen a benne folyó 
szellem már nem szolgálhatja a szovjet érdeke-
ket, hanem az kizárólag ukrán nemzeti irá-
nyúvá lett. 

Napok, sőt hetek teltek el, amíg a szovjet 
bonyolultnak látszó iskolarendszeréről meg-
nyugtató képet formálhattam magamnak. Meg 
kell vallanom, hogy célratörésemben igen jó 
szolgálatot tett Kulcsár bácsi, a világháború-
ból ittrekedt magyar hadifogoly, aki örömmel 
sietett nyelvismeretével segítségemre. Nehéz 
volt megértenem, hogy itt nincs külön népis-
kola, gimnázium, reáliskola, stb., hanem I—X. 
osztályú iskola: a „SKOLA". A tankötelezettség 
Oroszországban most is, mint Sztálin uralma 
alatt, 8 éves korban kezdődik. Faluhelyen az 
I—IV. osztály, városban pedig a VII. osztály 
látogatása volt kötelező. A X. osztályú iskolá-
ból az I—IV. osztály a mi népiskoláink! oz ha-
sonlítható, az V—VII. osztály az úgynevezett 
ném teljes középiskola és aki az I—X. osztályt 
elvégezte, az ki járta a teljes középiskolát. A 
VII. osztály elvégzése után nyitva áll az út az 
I—III., illetőleg I—IV. évfolyamú technológiák 
felé (építészet, gépipar, bányászat, stb.), a IX. 
osztályból pedig a 2 éves tanítóképzőbe léphet-
nek át a növendékek. Az orvosi pályára készü-
lők a X ik osztályból mehettek az ötéves egye-
temre. 

A szorgalmi idő a mi hazai iskoláinktól elté-
rőleg oszlik meg. A tanítás valamennyi iskolá-
ban szeptember hó l ével kezdődik. Az I—III. 
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osztály azonban már május 17-én bevégzi mun-
káját, a IV—VII. osztály június 20-án és a 
VIII—X. osztályosok pedig pontosan 10 hónapig 
tanúinak, vagyis június hó 1-én vizsgáznak. 

Az alsó négy osztály tantárgyai és azok 
megosztása többé-kevésbbé megegyezett a mi 
tantervünkével, kivéve a vallásoktatást, ami 
ismeretlen fogalommá vált a több mint 2 évti-
zedes uralom alatt. Hitoktatás helyett már az 
első osztálytól kezdve a kommunizmus tanai-
nak ismertetését ír ta elő a tantervük. Ennek 
lénye"ge: a kapitalista országoknak, mint főel-
lenségnek a gyűléletét és a kommunista esz-
mék megalapozóinak és vezéreinek dicsőítését 
beoltani a gyermekekbe. Ezért találkozunk a 
harctéren elszántan küzdő vörös katonákkal, 
akik rendszerük fentmaradásáért fanatikusan 
küzdenek. 

Meglepő a szovjet háborús készülődése. A 
béke éveiben beiratási díjat vagy tandí jat 
stholsem fizettek a növendékek. 19£9-től a VIII . 
osztálytól 150 Rubel (25 pengő) beiratási díj fi-
zetésére kötelezték a szülőket, az egyetemeken 
pedig ennek kétszeresét fizették. Könyveket és 
írószereket a gyerekek vásárolták, úgy mint 
nálunk. Osztott iskolákban az I—II—III—IV. 
osztályt egy tanító tanította. V. osztálytól pedig 
szaktárgyak szerint tanítottak a tanerők, úgy, 
mint a mi hazai középiskoláinkban. I t t jegy-
zem meg, bogy a felsőbb tagozatban, főkép a 
szak- és főiskolákon nagyobbrészt zsidó tan-
erők működtek. 

Feltűnően hatott rám a tanítók és tanítónők 
külső megjelenése. Gyenge ruházatuk, rongycs 
lábbelijük, elhanyagolt külsejükből arra kellett 
következtetnem, hogy nehéz körülmények kö-
zött küzdenek az élettel. Mikor aztrn a fizeté-
sükről is tájékozódhattam, méginkább tisztán 
állt előttem a szovjet-zsidók világcsalása, nép-
ámítása és kemény terrorja. Az I—IV. osztá-
lyos tanítók 2,r0—300 Rubelért (40—48 pengő) 
dclgoztak egy hónapig. Idősei b szolgálati év-
vel bíróknak 8C0 Rubelig (130 P) is felmehetett 
a fizetése. Akik olyan képesítéssel rendelkez-
tek, hogy V. osztálytól felfelé is taníthattak, 
azoknak jövedeln e a leadott óiák számától 
függött, de 1000 Rubelnél (110 P) többet — ere-
jük híján — nem kereshettek. Átlagosan 5—600 
Rubelért dolgoztak. Egy Rubel 17 fillérnek fe-
lel meg. Hogy a hazai viszonyokhoz közelebb 
hozhassam e számokat, meg kell jegyeznem, 
hogy a béke éveiben egy pár jobb női kimenő 
cipőért 350 Rubelt kellett fizetni, tehát egy 
kezdő tanítónő egy hónapi fizetését még 50—160 
Rubellel kellett megtoldani, hegy egy pár cipőt 
vásárolhasson. A szép cipőkért pedig, amit csók 
a kommunista vezetők és hozzátartozóik tudtak 
megfizetni, 5—€00 Rubelt is elkértek. A mai 
háborús viszonyok között e számok még söté-
tebb képet mutatnak. Csak valamivel több fize-
tésért dolgoznak most ezek az idegen kartár-
sak. Ma ledig egy pár női cipőért 1000 Rubelt, 
1 liter tejért 10 Rubelt, 1 kg kenyérért 15 Ru-
belt, 1 kg vajért 140 Rubelt kell fizetniök azok-
nak, akik hozzájuthatnak. E szán.ok világosan 
mutatják, hogy mily nagy boldogság lehetett a 

szovjetparadicsomban. Nagy az örömük az uk-
íánoknak, hogy a német és magyar fegyverek 
súlya alatt összelapul Sztalinnek dőzsöése és 
epedve várják sorsuk végleges rendezését. Mikor 
e sötét kép így tisztázódjtt, mindjárt világossá 
vált előttem a tanítók szánalmas megjelenese is. 

E fizetés mellett alapos munkát kellett vé-
gezni a tanítóknak. Kemény fegyelem alatt dol-
goztak. Tanmenetük egyik példányát az iskola 
igazgatója őrizte. Minden egyes ólára írásban 
kellett előkészülniük. Ha az igazgató észro^ 
vette, hogy valamelyik taneiő megfelelő írás-
beli előkészület híján jött fel az iskolába, nem 
engedte a növendékek elé órájának megtartá-
sára. Egyik alkalommal a 10 perces szünet 
alatt a tanító-szebában a német tanítónővel 
beszélgettem. A szünet végét jelző csengetyű-
szóra a tanítónő félbeszakította mondanivaló-
ját, felállt és bocsánatkérés közben sietett órá-
jának megtartására, bár igazgatója — kéré-
semre — engedélyt adott, hogy szünetét meg-
hosszabbíthassa. E tanítónő eljárását is meg-
értettem, amiker megtudtam, hegy a tanító 
sorsa a gyerekek ítéletétől is függött. Ha a szü-
lők és növendékek általános véleménye az volt, 
hogy tanítójuktól nem kapják meg a megfelelő 
előbbrehaladásukat, akkor a tanítót büntetés-
ből áthelyezték, súlyosabb esetben állásából el-
bocsátották. 

A szovjet az iskolákat szemléltető-eszközök-
kel gondosan felszereltette, de a háború alatt 
a szovjetcsapatok ezek értékesebb részét szét-
rombolták, összetörték, vagy elrabolták. Kivo-
nulásuk előtt a természetrajzi szertár kígyóiról, 
békáiról a spirituszt megitták s azután törték 
össze a drága üvegeket. Hogy mily sokat adott 
a szovjet a szemléltető-eszközök fentosságára, 
muta t ja a helyi trnszerkereskedés, ahol még 
most is a legkülönfélébb preparátumoktól, fizi-
kai, egészségtani és kémiai felszerelésekből 
álló sok-sok értékes anyagot vásárolhat az át-
vonuló katona. Természetesen minden egyes 
darab tömegmunka, — katonanyelven úgy 
mondjuk:, „ez is szovjet". 

Nevelés tefén — mint már előbb is érintet-
tem — Sztalinéknak is megvolt sajátes cél-
kitűzésük: — gyűlöld az ellenséged, szeresd az 
igazi kommunistát és főkép szovjetvezetőidet, 
légy bajnoka az eszméknek, tud j érte harcolni, 
ha kell életed és véred árán is, míg csak vala-
mennyi országot kommunistává nem tettél! En-
nek bizonyságára érdemesnek tartom megje-
gyezni, hegy az egyik tanítóképzőben sok-sok 
gramofonlemezt találtunk felhalmozva. Vala-
mennyi Sztaiin beszédét ordítja a „patefon"-
ban. Utolsó években a katonai- nevelés köré 
csoportosult egész iskolai munkájuk. 

Látogatásom során összesen négy osztályban 
hallgattam végig egy-egy tanítási órát. A druk-
koló tanítónő, a gyerekek, a padok stb. béke-
beli otthoni iskolalátogatásaimat ju t ta t ták 
eszembe és szinte elfelejtettem, hogy katona-
ruhában állok a 8 éves kis gyerekek előtt, akik 
érdeklődéssel tekintenek szokatlan vendégükre. 
A nagy szőrcsizmás, korosabb tanítónéni zavar-
tan mozgott a padok előtt, talán nem a katona 
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jelenléte, hanem inkább igazgatója látogatása 
miatt. A tágas terem rideg, mocskos fehér fa-
lai között 34 elsőosztályos nebuló kandikált rám 
az iskola mély padjaiból. Mindenben az érde-
kelt. hogy vájjon találok-e olyat, amit otthon 
kartársaim munkájában még nem láttam és 
amit gyakorlati értékénél fogva hazavihetek? 
Büszke önérzettel állapíthatom meg, hogy nincs 
szükségünk órákat venni a szovjet-iskoláktól. 
De talán mégis van valami, ami érdekes és 
amit érdeklődéssel figyeltem. A kis elsőosztá-
lyosok széles nyomtávú négyvonalas füzetük-
ben, ahol a betűk irányát is jobbradűlő vona-
lak jelzik, kezdettől fogva csak tintával írnak. 
Decemberre meglepő szépen rójják cyrillbetűi-
ket füzeteikbe, ahol rend és csín van. Minden 
egyes kis növendék tanfelszereléséhez tartozik 
egy mozgatható betűket tartalmazó kis to-
kccska. Ügyes elrendezésben hevernek benne a 
betűk, mindenikből előfordulásuk arányában 
több-kevesebb darab. A hatóságok a szülőket 
kötelezték ezeknek megvásárlására. A tanítónő 
kérésemre ennek célszerűségét és könnyű ke-
zelhetőségét be is mutatta. A télről fogalmaz-
tatott tanítványaival egy rövid mondatot. Fel-
hívására a kis gyerekek örörrmel kutatták elő 
cyrillbetűs dobozkáikból a mondat kirakásához 
szükséges kartonra nyomtatott betűket és 
6zinte egyszerre repültek a kinyújtott tenyerek 
a magasba, jeléül annak, hogy alkotásukat 
vizsgálja meg tanítónénijük, örömmel és érdek-
lődéssel szemléltem a közös munkát. 

Betűtanításnál nem ismerik a fonomimikát, 
a betűket nem származtatják, inkább csak rá-
fogás ú t ján ismertetik. Mint érdekességet meg-
említem, hogy a kis gyerekek jelentkezésnél 
nem a két uj jukat mutat ják, hanem kinyújtott 
tenyerüket dobják a magasba. A gyerekek írá-
sánál élesen előtűnik, hogy nem 6, hanem 8 éves 
korban kezdődik az iskolai élet. Hogy munkái-
kat összehasonlíthassam a mienkével, meg kell 
állapítanom, hogy füzeteikben sokkal több 
csint találtam, mint a mi első osztályosainknál, 

'ezt az előnyüket azonban a 2 éves korkülönb-
ségre kell visszavezetni.. Ábécén kívül az első 
osztályosok számtankönyvet is használnak. Ér-
dekesen szemlélhetik benne a különböző termé-
szetes és mesterséges számképeket, azonkívül 
repülőgépek, bombák, töltények, katonák képei 
teszik látványossá könyvüket. E helyen meg-
lepetéssel állapíthatom meg, hogy az iskolaév 
első háromnegyed részében csak összeadás és 
kivonással végeznek számolási műveleteket és 
csak tavasszal térnek át a szorzás és osztás is-
mertetésére. Az első osztályosok 100-as körben, 
a második osztály 1COO es és a harmadik osztá-
lyosok pedig milliós körben számolnak. Figyel-
met érdemel, kezelhetőség szempontjából isko-
lai nagytáblájuk. Két hatalmas lábon nyugszik 
a téglalapalakú táblakeret. A táblakeret alsó 
és felső oldalának középső részébe illeszkedik 
bele a rögzített függőleges tengely körül for-
gatható fekete tábla. Ilyen megoldással a leg-
kisebb gyerek is könnyen átfordí that ja a tábla 
vonalas oldalát a kockásra és viszont. 

A harmadik osztályba a német órára veze-
tett be az igazgatónő. Szőke tanítónőjük a gye-
rekek eddig szerzett ismereteit mutatta be. Idő-
szakhoz mérten szépen írtak, olvadtak, de min-
dent csak füzetből, mert könyvük még nincs, 
mivel a német nyelvet ez osztályban a háború 
fergetegénck elvonulása óta vezették be, vagyis 
csak a folyó iskolai évben. Haladási naplójuk 
a miénktől annyiban tér el, hogy a tanítóknak 
a házi feladatokat is minden esetben be kell 
vezetniök. 

A hetedik vegyesosztályban 37 növendék 
várta a tanítás kezdetét. Tanítónőjük tipikusan 
ukrán egyéniség. Fekete haja, fekete szeme 
tekintélyt parancsol magas alakjának. Biztos 
fölénnyel forgolódik az iskola padjai előtt. Kü-
lönösen szép és megnyerő a hanghordozása, 
ahogy gyerekeihez szól, vagy mikor ú j anyag 
tárgyalását végzi. E tanítónő ajkáról tudtam 
meg először, hogy az ukrán nyelv is szép, zeng-
zetes. Előzőleg már három tanítónő foglalko-
zott növendékeivel és mégis névsorolvasással 
ellenőrizte tanítványainak jelenlétét. A tizen-
ötperces számonkérése alatt gyerekei közvetle-
nek, látszik, hogy az anyag birtokában vannak. 
Nyugodt, folyamatos feleletükből arra követ-
keztettem, hogy nem bemagolt leckét felelnek, 
hanem az órán tanultakat a könyvből és jegy-
zeteikből egészítették ki. Tanítónőjük feleletü-
ket azonnal osztályozza, legjobb jegyük az 5-ös. 
Üj anyag tárgyalásánál célkitűzését a táblára 
í r ta a tanítónő. Amerikáról tanított. Térképet 
nem használt, emlékeztető szavakat nem írt, 
térképet nem rajzolt, csupán a földgömbön 
szemléltetett. Munkája inkább előadás volt, 
mint tanítás. Órája végén a megtanulandó 
anyagot tollbamondás út ján íratta le a gyere-
kek füzetébe. A növendékeknek 300 oldalas 
cyrillbetűs vaskos könyvük együttesen tünteti 
fel a földrajzi és történelmi anyagot. A gyere-
kek füzete a mi fiaink mindenesfüzetéhez ha-
sonlítható. A rákról, pókról, kagylóról, az em-
ber csontvázáról részletekig menő, inkább bonc-
tanilag értékes rajzokat találtam. 

A kilencedik osztályba ukrán nyelvtani 
órára vezetett be az igazgatónő. A tanítónő biz-
tos a fölényében. Rendszeres előkészületét bi-
zonyítja a sokféle füzete, könyve, amit akta-
táskájából szedett elő. Mielőtt tanításához fo-
gott volna, gondosan áttanulmányozta -vala-
mennyit Sevesjenko-ról, a nagy ukrán Petőfi-
jükről. Előadó részébe időnkint növendékeit is 
bevonta. Általában az az érzésem, hogy jegyze-
teit a régi szovjet tankönyvekből állította 
össze, kihagyva azt a részt, amivel az ukrán 
nemzeti érdekeket nem szolgálhatta. Tanítvá-
nyainak felelete itt is meglepő, bátor, lendüle-
tes, határozott tudásukra lehet következtetni. 
Cyrillbetűiket formásán írják, úgy a diktnndó-
füzetükbe, mint az iskola nagytáblájára. Több-
nek átvizsgáltam a füzetét. Sehol egy tintafolt, 
lehúzgálást, vagy rendszertelenséget nem ta-
láltam. Az itteni állapotokat figyelembe véve: 
öltözködésük, tisztaságuk szintén szembetűnő. 
A tanterem éppen olyan rideg, mint a többi. A 
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fehér falak, kép, dísz nélkül tekintenek a gye-
rekekre. De mégis: két térkép bán ul rám. 
Európát ábrázolja az egyik, vörösre festett 
Oroszország képe élesen elnyomja a többi 
európai országokat. Újabb térkép lehet, mert 
hazánkat az erdélyi résszel megnagyobbodva 
tünteti fel. A másik egy történelmi térkép. 
Napoleon vonulási útját, menekülését ábrázolja. 
Ezen a térképen nincs Magyarország, hanem 
helyette Ausztria-Magyarország egyszínre fes-
tett folt ja láthafo. A terem nagy üvegablakai 
egy kivételével papírszalagokkal vannak körül-
ragasztva, hogy a 30 fokos hideg ne sivítson át 
ra j ta . Kályhájuk gyengén fűtött. Ügy a növen-
dékek, mint a tanítónő, télikabátban, nagy-
ke ndőben és legtöbbje vastag szőresizmákban 
didergi végig az ó r á t 

Távozásomkor még sokáig az az érzés kísér-
t e t t hogy a szovjet vezetők tisztában voltak az 
iskola hatalmával és ezen keresztül akarták a 
néptömegeket előbbrevinni, meggyőzni. Iskolái-
kat azonban inkább tudományoskodó jellegű-
nek látom, és nem a nép érdekeit, szükségleteit 
szolgálták, hanem a szovjet önző, egyéni célki-
tűzéseit. 

Egy decemberi reggelen, a nagy orosz tél 30 
fokra nyomta le hőmérőnkben a higanyszálat. 
Az utcán járókelők gyorsan aprózták lépései-
ke t Csikorgott a hó bakancsom alatt. A fris-

sen mozgó idegenek között feltűnően hatott 
rám egy magas, rövidbundás, fehérszőrcsizmás 
nő alakja, aki elgondolkozva, lassú léptekkel 
közeledett felém. Sápadt arcát nem pirosítja 
meg a kíméletlen orosz tél. Mosolyát a fájda-
lom jéggé fagyasztotta. Jewgeniát, a szép uk-
íán tanítónőt ismertem fel benne, amikor sötét 
szemét rám emelte. Megtörten újságolta, hegy 
tüzelőhiány miatt bezárták az iskolájukat 
Gratulációmat fanyarul utasította vissza. — 
Nem öröm nálunk a vakáció — mondta. Nem, 
mert a rendkívüli szünet alatt, amennyiben az 
3 hónapon túlterjed, akkor a fizetésük sem tel-
jes, csak 75%-os. Újabb munkát kell vállalnia 
a szünet alatt, mert aki nem tudja igazolni, 
hogy dolgozik, nem kap kenyérjegyet. Így volt 
ez a szovjet alatt 1933-ban, a búzadömping ide-
jében is. Ügy emlékeznek erre az évre, mint az • 
éhínség esztendejére. Az akkori rendkívüli szü-
net alatt a tanítók fizetésüknek csak 50%-át 
hasznosíthatták. 

Mély nyomot hagyott bennem e vigasztalan 
kép és önkéntelenül is hazagondoltam. 

Aztán könnyei mögül mégegyszer rámtekin-
tett az idegen kartárs, kezét búcsúzóra nyúj-
totta és újból csikorgott lábam alatt a fagyos 
fehér hó. — Eltűnődtem, vaj jen mikor fog ez a 
tanítónő szívből kacagni gyerekei előtt. — 
Talán csak akkor, ha a politikai vétség miatt 
Szibériába száműzött fér jét fegyvereink haza-
segítik . . . 

Magyarország népességének 
alakulása. 

Az 1914. évi népszámlálást a M. kir. Köz-
ponti Statisztikai Hivatal az 1941. január 31-iki 
állapotának megfelelően, tehát még a délvidéki 
területek hazatérése előtt haj tot ta végre. 1941. 
cktóber közepén azután a népszámlálásnak a 
visszafoglalt délvidéki részeken való végrehaj-
tása is megtörtént 

Az ezen a területen fekvő 339 városból és 
községből beérkezett jelentések alapján a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal összeállította a dél-
vidéki népszámlálás előzetes eredményeit. 

A népszámlálás 1941. október 10-ére vonat-
kozó ideiglenes végeredménye szerint a Jugo-
szlávia felbomlásakor visszafoglalt terület né-
pességének a száma 1024.876 fő. Az 1941. jannár-
végi népszámlálás az országnak a délvidéki ré-
szek felszabadulása előtti területén az előzetes 
adatközlés szerint 13 643.620 lakost írt össze; e 
két — nem teljesen egyező időpontú — népszám-
lálási eredmény végösszege alapján a mai Ma-
gyarország népességének összes száma mintegy 
14,668.000 fő. Az 1941. február eleje és október 
közepe közti természetes szaporulat figyelem-
bevételével ez a szám 14,733.000-re emelkedhe-
tett. Az utóbbi adat helyességét és pontosságát 
a népesség időközi vándoráramlása minden va-
lószínűség szerint alig befolyásolja. 

Közvetlenül a trianoni békekötés után, 1920. 
december végén az ország megcsonkított terü-
letén 7,990.000 lakos élt. Mai megnagyobbodott 
hazánkban ennél csaknem 63/4 millióval több 
lakost talált az 1941. évi népszámlálás. Magyar-
ország népereje tehát 1920. és 1941. közt főleg a 
területvisszaszerzések, valamint — bár csak jó-
val szerényebb mértékben — az időközi nép-
gyarapodás következtében igen örvendetes mér-
tékben növekedett meg. 

A népesség száma és tényleges szaporodása 
a visszafoglalt területeken 1910 tői 1941-ig így 
alakult: A vármegyék visszafoglalt délvidéki 
részén a lakosság száma 1910-ben 783.105, 1931-
ben 834.068, 1941 ben 833.130; szaporodás 50.025. 

A törvényhatósági jogú városok népességé-
nek alakulása: Szabadka 1910-ben 94.610, 1931-
ben 100.058, 1941-ben 100.834; szaporodás 6224. 
Újvidék 1910-ben 33.590, 1931-ben 63.935, 1941 ben 
59.155; szaporulat 25.565. Zombor 1910 ben 
30.593, 1931-ben 32.334, 1941-ben 31.757; szaporo-
dás 1164. A törvényhatósági jogú városok ösz-
szesen 1910-ben 158.793, 1931-ben 196.377, 1941 ben 
191.746; szaporulat 32.953. 

A visszafoglalt délvidéki területek népes-
ségének alakulása 1910-ben 941.898, 1931-ben 
1,030.445, 1941-ben 1,024.876; szaporulat 82.978. 

A törvényhatósági jogú városok közül Sza-
badka lassúbb fejlődése ellenére is elérte, sőt 
meghaladta valamivel a százezres szintet. Zom-
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bor lélekszáma alig változott; Újvidéken ellen-
ben az iparosodás, városiasodás üteme igen 
erőteljes volt és ott most 76 százalékkal több 
lakost számláltunk, mint az elszakadás előtti 
utolsó népszámlálásnál. 

Eötvös-emlékünnep. 
Báró Eötvös József halálának 71. évforduló-

ján, február 2-án bensőséges ünnepséget ren-
dezett a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja 
a Magyar 'iuüoniányos Akadémia heti üles-
terméLen. 

Az emlékünnepen az Eötvös-családot Eötvös 
Rolanda bárónő képviselte. A m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium részéről dr. 
Boreczky Elemér min. tan., dr. Nagyiványi Fe-
k( te Géza min. tan., Drczdy Gyula kormány-
tanácsos, a Néptanítók Lapja főszeikeszlője je-
lent meg. A nagyszámú ünneplő közönség so-
rában helyet foglalt: dr. Szilvássy Kornél min. 
tan., Hegedűs István tanügyi főtan., Budapest 
Székesfőváros és vitéz dr. Barnabás István 
tanügyi főtan., Pest vármegye kir. tanfelügye-
lője, Mosdóssy Imre min. tan., Kehrer Káróly 
tanügyi főtan. Kohcnyi Gyula ny. kir. tanfel-
ügyelők, Drégely Dezső főv. polg. isk. igazgató, 
Cioma Zsigmond főv. iskolafelügyelő, törvény-
hatósági bizottsági tagok. Haltcnberger Mii ály 
dr. egy. rk. tanár, a Főv. Ped. Szeminárium ve-
zetője. Havas István a Petőfi Társaság alelnöke. 
Mesterházy Jenő, a Tanítóképzőint. Tan. Orsz. 
Egy. főtitkára. A Magyar Tanítóegyesületek 
Egyetemes Szövetsége képviseletében Berkényi 

\ 
Károly elnök, Moldoványi Gábor alelnök, Su-
gár Béla főtitkár. Az Állami Tanítók Orsz. 
Egyesülete nevében Galla Endre elnök és Ke-
rék Péter főtitkár. Albert Lóránt a Közs. Ta-
nítók Orsz. Egy. főtitkára, dr. Stolmár Lászlá 
a Budapesti laní tótestület elnöke. A Budapesti 
Tanítók és Tanárok Segélyzőegyesülete nevé-
ben Kindlovits Pál elnök és Ferenczy József 
alelnök. Dr. Lux Gyula tanügyi főtan., tcnító-
képzőint. igazgató, Luttor Ignác gimn. igaz-
gató, Adamkovits Bertalan, Dausz Gyula, 
Ekamp Nándor fóv. iskolafelügyelők, Urbányi 
C. József főv. felügyelő igazgató, az Eötvös-
alap elnöksége s még igen sokan a magyar tan-
ügyi társadalom neves tagjai sorából. 

Háros Antal elnök megnyitója után Váradi 
József tanügyi tan., tanítóképzőint. igazgató 
mondotta el ünnepi beszédét. Előadásában egy-
más mellé állította a magyar művelődéstörté-
nelem két nagy vezéralakját: Eötvös Józsefet 
és Széchenyi Istvánt. Az avatott kutató éles-
látásával kereste meg a gondolataikban és cse-
lekvéseikben rejlő kapcsolatokat. A nagyhatású 
előadását percekig tartó ünnepléssel köszönte 
meg a hálás hallgatóság. 

A magasszínvonalú ünnepség hangulatát 
nagyban emelte Pusztai Károly szfőv. igazga-
tónak ez alkalomra í r t „Két robotos" c. meg-
ragadó költeménye, melyet maga a szerző s?a-
v;»lt el mély átérzéssel. 

Az ünnepélyességet teljessé tették a XII . 
ker. Áll. Tanítóképzőint. i f júsági énekkarának 
előadott dalai. A szavalást és a Kisl cnti Barna 
tanár által vezetett énekkar művészi szereplé-
sét hosszantartó tapssal jutalmazta meg a kö-
zönség. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Iskolai ünnepély március 15-én. 
Összeállította: GREMSPERGER PÁLNÉ. 

Az ünnepély műsora: 
1. Szózat. 
2. Ünnepi beszéd. ( í r ta ; Vörös József.) 
3. Gábor Áron ágyúi. (Dal.) 
4. Márciusi kis vitézek. (Irta: Harangi László.) 
5. A márciusi i f júság. (Ir ta: Pósa Lajos.) 
6. Nemzeti dal. ( í r ta : Petőfi Sándor.) 
7. Talpra magyar . (Dal.) 
8. Március van. ( I r ta : Móra László.) 
9. Az öreg honvéd. (Irta: Gárdonyi Géza.) 

10. Kétszólamú dalok. 
11. Toborzótánc. 
12. Kossuth Lajcs azt üzente. (Dal.) 
13. A zászló. (Ir ta: balatonfüredi Varga Jenő.) 
14. Magyarnak lenni. (Ir ta: Móra László. 

Szavalókórus.) 
15. Himnusz. 

Az ünnepség lefolyása. 
1. Szózat. 
K r ó n i k á s : Állítsuk meg az óramutatót 

s az idők végtelenségébe rohanó kerekét for-
dítsuk vissza képzeletben a r ra a pontra, ahol 
94 évvel ezelőtt állott. Hallgassuk meg áhítat-
tal mi történt 1848. március 15-én, amely napról 
Petőfi Sándor ezt í r ta : 

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, 
Te a népek csillaga! 
Megvirradt, fölébredt a föld, fut 
a hajnaltól a nagy éjszaka. 

2. Ünnepi beszéd. (Irta: Vörös József.) 
Iskolánk épülete zászlódíszbe öltözött. Ezt a 

zászlódíszt láttátok ma minden magyar házon. 
Ti is ünneplőben álltok itt előttem s szívetek 
fölött látom a háromszínt. Ünnepelünk ma! 

Szeretném, nagyon szeretném megértetni, át-
éreztetni veletek mai ünneplésünk okát. Ha ezt 
meg akar juk érteni, vissza kell szállnunk a 
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múltba, majd száz esztendőt, mert amit elmon-
dok nektek, olyan régen történt, hogy erre még 
a ma élő legöregebb emberek sem emlékeznek. 

Ha abban az időben a jó Isten akaratából 
honalapító első fejedelmünk, Árpád fel támadt 
volna ismeretlen sírjából, furcsa dolgokat ta-
pasztalhatott volna a magyar földön. Nagyot 
csodálkozott volna a s ír ja körül épült Óbuda 
kőházain; látva, hogy utódai már nem sátor-
házakban laknak. Bizonyára megkérdezte volna 
az első út jába kerülőt: hol lakik, hol ta lá lhat ja 
mostani utódját , a minden magyarok fejét, ve-
zetőjét. Összeráncolta volna homlokát, mikor 
tapasztalja, hogy 30—40 embert is hiába szólít, 
mert azok előtte érthetetlen, német nyelven fe-
lelnek. Talán azt gondolta volna, hogy nem is 
Magyarországon jár. Mikor aztán végre talált 
volna egy olyant, akivel szót ér tet t s aki azt 
felelte volna, hogy a mostani magyar király 
nem itt, hanem Bécs városában lakik és Fer-
dinánd névre hallgat, elpirult volna az arca a 
haragtól. Pest-Buda utcáit végigjárva, nagyon 
idegennek érezte volna magát s vágyakozón 
indult volna neki a nagy alföldi síkságnak ke-
resni az ő büszke, szabad magyar népét. 

Aztán lát ta volna, hogy a büszke, szabad 
fa j t a helyett rongyokba takart , munkában 
agyonhajszolt, még jóllakni sem tudó sanyargó 
nép tengeti itt az életét. Büszke sasszeme szik-
rázott volna a haragtól, mikor lát ja, hogy a 
szittya utódok minden lépését, szavát osztrák 
csendőrök, katonák figyelik. Aztán elindult 
volna a déli végek felé: hátha ott végre meg-
talál ja Lehel, Bulcsú és Tas és a többiek dél-
ceg ivadékait. S ekkor lá that ta volna, hogy 
azok, akiket keresett, mint hazátlan, földön-
futók. Égő, lerombolt házaikból síró-rívó gyer-
mekeikkel kar jukon menekülnek egy ordító, 
vérbeborult szemű, félrevezetett horda elől. 

— Hova rohantok, én véreim? — kérdezte 
volna. 

— Menekülünk, mert akiknek évszázadokon 
át menedéket adtunk s akiket testvérként fo-
gadtunk: az oláh, a szerb, a horvát ki aka r j a 
pusztítani még a fa j t ánka t i s ! . . . 

Ezt már a kősziklánál is erősebb lelkű 
Árpád sem bírta volna ki. Odaállt volna az 
Ür Isten elé s így szólt volna: 

— Oh, Uram! Nem bírom tovább! Vagy add 
alám fehér paripámat, kezembe villogó kardo-
mat s add mellém az ősi puszták bátor, harcos 
népét, hogy ú j r a hazát adhassak annak a nép-
nek, melyet Te általad vezettem ide, — vagy 
engedj vissza jeltelen síromba s bocsásd rám 
ú j r a az örökálmot, hogy ne tudjak semmit az 
itt történtekről! 

Azt hiszem, így tett volna első fejedelmünk, 
ha száz évvel ezelőtt felébredt volna. 

Valóban, úgy látszott, Magyarország örökre 
megsemmisül. 

Ám, ha ez lett volna a kegyelmes Űr Isten 
szándéka, be is teljesedett volna. De nem ezért 
vezérelt ide bennünket. Nem ezért tar tot t fenn 
bennünket évszázadokon át legvéresebb ziva-
tarok közepette is. Velünk célja volt, van és 
lesz még az Istennek! 

Mikor legnagyobb volt már a megpróbálta-
tás, elküldte hozzánk megváltó segítségét. Tör-
ténelmi őseink lelkét küldte le egymásután. 
Árpád lelkét kapta egy Kossuth Lajos nevű 
magyar, Zrínyi lelkét egy Görgei Ar thur nevű 
ember örökölte, s egy, kit Petőfi Sándornak 
hittak abban az időben, Balassa vitéz lelkét 
kapta örökségül. S így ment ez tovább. 

Petőf i ezen a napon, 1848. március 15-én 
egy költeményben végigsivított az országon: 
„Talpra magyar!" — „Sehonnai bi tang ember, 
ki most, ha kell, halni nem mer!" — „A ma-
gyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk." Kossuth Lajos megfú j ta a riadó-
kürtöt s nyomában Mátyás király feketeserege 
elevenedett meg honvédruhában. A nemzet ki-
rántot ta a villogó kardot, megsuhintotta azt a 
pengét, melyre egy félvilág bámult rettegés-
sel — és csodákat művelt. A lázadókat meg-
fékezte, az osztrák zsarnokság katonáit min-
denütt megverte s ezeket a győzelmeket a vi-
lág új jongó öröme kísérte, mert tudta, hogy 
velünk az igazság. 

S mikor már ott álltunk a győzelem kapu-
jánál, elbuktunk. A megrémült osztrák segítsé-
get koldult az oroszoktól. Negyedmillió friss, 
dúsan felszerelt orosz katonát küldött az oro-
szok cárja, a majdnem két éve nélkülözve 
küzdő, agyonfáradt , sokkal kisebb számú hon-
védseregre. Nem volt választás. Világosnál le-
tettük a fegyvert az oroszok előtt. Ezt a szo-
morú látványosságot osztráknak még csak 
nézni sem volt szabad. A fegyverletétellel egy-
időben szerződést ír tak alá, melyben minden 
honvéd szabadságát, életét biztosították. Ám 
ez a szerződés hitvány rongyot ért, mert mi-
kor az orosz seregek elhagyták Magyarország 
területét, legjobbjainkat összefogdosták, százá-
val hurcolták börtönbe s 1849. október 6-án a 
hősök hősei közül 13-at hi tványul kivégeztek. 

Elbukott ez a szabadságharcunk is, mint el-
bukott Rákóczié. Nem ok nélkül kérdezhetné 
valaki: Miért kellett hát ezeket a harcokat 
megindítani? Nem volt kár a sok kiontott 
drága magyar vérért? 

E kérdésre így felelhetünk: 
Nem volt kár. Bűnösek lettek volna őseink, 

ha nem teszik, amit tettek. E hiábavalónak 
látszó harcok nélkül Magyarország ma már a 
múlté lenne. Csak írnának rólunk, hogy ott, 
ahol a Duna—Tisza folyik, élt egyszer egy nép, 
melynek lelkéből kihamvadt a szabadság és a 
hazaszeretet tüze, gyáván, meghunyászkodva 
hagyta ősi örökségét — s magyaroknak hívták 
őket. 

Ezek a szabadságharcok vetések voltak, ahol 
a szabadság magja i t hintették el, Tiogy legyen 
miből táplálkoznunk, a késői nemzedékeknek. 
Ha ezek a szabadságküzdelmek nem ékesíte-
nék nemzeti történelmünket, nem lett volna ki-
tar tásunk olyan soha el nem múló szeretettel 
gondolni a Trianonban tőlünk elszakított sok 
millió testvérünkre. Nem lett volna mai honvé-
deinkben annyi lendület és erő, mint amennyit 
Bácska visszavételénél megmutattak. Rákóczi, 
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Kossuth múl t ja s a szebb jövőbe vetett hit lel-
kesítette őket. 

Ez lelkesítsen Benneteket is! 
3. Gábor Áron ágyúi. (Dal.) 
K r ó n i k á s : Mi, gyerekek a jövő remény-

ségei, a szép tavasz zászlóhordozói, fogadjuk 
meg, hogy derék magyar ember lesz belőlünk 
s méltók leszünk a márciusi ifjakhoz. 

4. Márciusi kis vitézek. (Irta: Harangi László.) 

Márciusi friss szelek 
Dalolnak keményen. 
Lengessük a lobogót 
Kikeleti szélben. 

Mi vagyunk a szép tavasz 
Zászlóhordozója 
A jövendő reménység 
Dalos hírhozója. 

Még csak gyermekek vagyunk 
De keményen állunk, 
Tudjuk, hogy kicsinyen is 
Nagy munkát csinálunk. 

Mindent, amit tenni kell, 
Egész szívvel végzünk, 
Mindig minden dologban 
Kivesszük a részünk. 

Derék magyar gyerekekből 
Lesz a derék ember, 
Nosza testvér, rajta fel! 
Friss tavaszi kedvvel. 

Leszünk vidám öröme 
Apának, anyának, 
Munkás kis vitézei 
Az édes hazának. 

5. A márciusi ifjúság. ( I r ta: Pósa Lajos.) 
Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak 
Kibontották összegöngyölt 
Zászlóját az igazságnak. 
Minden szavuk égzengés volt, 
Végig döngött hazánk felett... 
Koporsói mély álmából 
Felkeltette a nemzetet. 

Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak! 
Virág termett a nyomukban, 
Mint a meleg napsugárnak. 
Fönt lengették a lobogót 
Egy csöpp vér se hullott rája... 
És kihajtott egy nap alatt 
A szabadság rózsafája. 

Áldott legyen emléke a 
Márciusi if júságnak! 
Az érzések, gondolatok, 
Mint a sasok, szállva szálltak. 
Föl az égbe, le a földre, 

Eget-földet csókolgattak ... 
És leverték egy kis dallal, 
A sajtónak vas lakatját. 

Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak! 
Madárdalos, friss tavasz fut 
Ormaira ős Budának. 
Fölpattant a börtönajtó 
Hullott a lánc összetörve... 
Dicső nevük, haló poruk 
Dal övezze, virág födje! 

K r ó n i k á s : Hallgassuk meg Petőfi Sán-
dor gyönyörű „Nemzeti dal"-át, amelytől lángra 
gyúlt az egész magyar nemzet s lelkesítsen 
minket is ez a láng, hogyha kell, mi is úgy 
tudjunk halni a hazáért. 

6. Nemzeti dal. (Ir ta: Petőfi Sándor.) 
7. Talpra magyar. (Dal.) 
8. Március van. (Ir ta: Móra László. Szaval-

ha t ja öt tanuló.) 

Nagy Petőfi! — égő lelked 
Szálljon ma be minden házba 
És legyen úgy, miként akkor: 
Légy lángoló magyar fáklya! 
Légy fergeteg, légy zivatar 
S kiáltsd annak, aki alszik: 
Talpra magyar, talpra magyar! 

Nagy Petőfi! — égő lelked 
Minden lángja szívbe szálljon 
S hirdesd, hogy éjtszaka van 
Túl a síró jaj-határon... 
Légy szivárvány, légy zivatar 
S kiáltsd annak, aki alszik: 
Talpra magyar, talpra magyar! 

Nagy Petőfi! — örök lelked 
Világítson be a ködbe! 
Hirdesd most is, hirdesd újra 
Lelkesítve, mennydörögve: 
Boldog hajnalt, aki akar, 
Esküdjék a régi szókkal: 
Talpra magyar, talpra magyar! 

Nagy Petőfi! — örök lelked 
Hirdesse, hogy szent az eszme! 
Ha egy a szív, egy a nemzet, 
Semmi sincsen még elveszve! 
Győzni tud az, aki akar 
S ez a két szó cseng szívében: 
Talpra magyar, talpra magyar! 

Nagy Petőfi! — örök lelked 
Szálljon ma be minden házba 
És legyen úgy, miként akkor: 
Légy lángoló magyar fáklya! 
Légy szivárvány, légy zivatar 
S kiáltsd annak, aki alszik: 
Március van! Talpra magyar! 

K r ó n i k á s : Kegyeletes áhí tat tal gondol-
junk rá juk s emlékezzünk meg a negyven-
nyolcas honvédekről. 
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9. Az öreg honvéd. (Irta: Gárdonyi Géza.) 

Öreg honvéd, fakó panyókás sipkában 
Ballagdál az utcán csöndes egymagában 
A szakálla fehér, a keze remegő 
Meg-megáll s kitér, hol sok a járókelő, 
Botra támaszkodik s néz szomorúan. 
Oly idegen köztük, oly fáradt bágyadott! 
...Ha öreg honvéddel találkozol, fiam, 
Térj ki és emeld meg szépen a kalapod. 

Lásd ez az öreg is gyermek volt hajdanán, 
Eleven, mint te vagy s tekintete vidám. 
Orcáin a tavasz rózsái virultak; 
Szólíták öcsémnek, fiamnak, ifjúnak. 
Haj, de zivatar jött az ő tavaszára: 
Megrendült az ország s ő kardot ragadott... 
Ha öreg honvédnek pillantasz arcára, 
Emeld meg fiacskám szépen a kalapod! 

s 

Egy öreg bácsinak fiatal korában 
Gyulladt ki nagy lánggal az ország határa, 
S dőlt ránk a sok gyilkos rabló vad haragja; 
Fejünkre megkondidt a halál harangja. 
A hazát menteni előállt a bátor, 
S hej, sok mező ivott piros vérharmatot... 
— Ha öreg honvéddel találkozol bárhol, 
Emeld meg fiacskám szépen a kalapod! 

Bizonnyal volt egy ház, ahol az ő nevét, 
Esténként térdelve, könnyezve rebegék. 
„őrizd meg jó Isten a harcban Apánkat." 
S ő is imádkozott: „őrizd meg hazánkat!" 
— Ki tudja, hogy fakó, régi atillája 
Hány mély sebet takar, mit honért kapott!... 
— Kegyelettel nézz a honvéd arcáia 
S emeld meg fiacskám szépen a kalapod! 

Tudod-e mit jelent Isaszeg, Branyiszkó, 
Kápolna, Segesvár, Budavár, Nagysarló? 
Ez az öreg honvéd beszélhetne róla! 
De hallgat ő. S hallgat a zöldelő róna. 
S tudod-e mit jelent Nejgebájde s Arad, 
Kufstein és Jósefstadt? — Jobb is, ha nem 

[tudod... 
Mikor eléd kerül egy ily rokkant alak. 
Emeld meg fiacskám szépen a kalapod! 

Lásd, az öreg ember olyan, mint az árnyék, 
Melynek napja lement, de valámit vár még: 
Nem tőlünk, nem is a nemzet királyától 
Csak a halált várja Istentől magától. 
— Ha nem is ismered, sohasem is láttad, 
Köszönj neki fiam, mint öregapádnak, 
Akár jó ruhát hord, akár koldusbotot... 
Emeld meg fiacskám szépen a kalapod! 

10. Kétszólamú dalok. 
Béggel korán... (Kétágú síp.) 
Vörössipkások... (Elemi isk. énekt. ped. 128.1.) 
A jó lovaskatonának. (Énekes ABC. 126. 1.) 
Katonasors. (Elemi isk. énekt. ped. 121. 1.) 

11. Toborzótánc. (Magyarruhások.) 
A szép fényes katonának c. dalra. 

12. Kossuth Lajos azt üzente. (Dal.) 

K r ó n i k á s : Megállunk előtted zászló (a 
zászló előtt), hogy hármas színed betöltsön 
minden hű magyar szívet. Lobogj előttünk s 
mutasd az utat, amelyen haladnunk kell. 

13. A zászló. (Ir ta: balatonfüredi Varga Jenő.) 

Lobogj, lobogj, szép büszke zászló, 
Dicsőséged hirdesse száz szó! 
Hármas szined: piros, fehér, zöld, 
Minden magyar hü szívet betölt! 

Ott voltál sok csatában, vészben, 
De miénk vagy tisztán, egészen! 
A golyó sebzett, vagy rongyra tépett, 
Mindig újnak látunk mi téged! 

Lobogj, lobogj, szép, tiszta zászló 
S célod legyen sújtó, alázó; 
Ellen ha jő s ránktörve harcol: 
Kapjon ki a bátor magyartól! 

Bád esküszünk s dicső hazánkra, 
Tartsd meg szívünk a régi lángba?! 
És ha e Hon úgy menthető meg: 
Bondj fölénk hű szemfedőnek! 

14. Magyarnak lenni... I r t a : Móra László. 
(Szavalókórusra.) 

Soló: Magyarnak lenni: II. kar : örökös panasz. 

Soló: Magyarnak lenni: I. kar : fény nélkül 
[tavasz. 

Mind: És mégis, mégis, drága Nemzetem. 
Te vagy az áldott, a szép, u szent nekem. 

(erősítve) 
Soló: Magyarnak lenni: I I . kar : Örök bünte-

[tés, 
Soló: Magyarnak lenni: I. kar: Vérző szen-

[vedés. 

Mind: És mégis, mégis, drága Nemzetem, 
Te vagy az áldott, a szép, a szent nekem! 

Soló: Magyarnak lenni: I. ka r : Örök álmodás. 
Soló: Magyarnak lenni: II . kar : örök kárhozás. 

Mind: És mégis, mégis drága Nemzetem: 
Te vagy az áldott, a szép, a szent nekem! 

Soló: E szó: magyar! szívemre tapad 
Mind: Megvérzett lelkemnek nyugalmat ad. 

Soló: E szó: magyar! a legszentebb nekem! 
Mind: E drága szó a hitem, fegyverem. 

Soló: E szó magyar: szívemre rátehet... 
I. kar: S a szívem halkan multat ünnepel. 

Soló: E szó magyar: a szívemre tapad... 
Mind: E nélkül szívem megáll, megszakad! 

15. Himnusz. 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző-Intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének Folyóirata. 
Szerkeszti: Molnár Oszkár. A folyó évi február 
havi szám vezető helyen részletesen foglalko-
zik Péterfy Sándorral születésének 100. évfor-
dulója alkalmából. A nagynevű pedagógus éle-
tének minden részletére kiterjedő szép tanul-
mányt Mesterházy Jenő írta. Az „Akik Elmen-
tek" rovatban dr. Szilágyiné Puska Piroska 
meleg nekrológot szentel Jur icskay I rma nemes 
emlékének. Az „Egyesületi Élet"-ben a decem-
beri tagértekezletről olvasunk tudósítást, majd 
gazdag irodalmi rovat következik, amelyben 
dr. Szakái József, Nagy Vilmos, Árpássy Gyula 
méltatják és ismertetik a mai pedagógiai iro-
dalom időszerű kiadványait. A „Hírek" rovat-
ban változatos híreket olvasunk. 

Tanítók Lapja. Az Országos Református 
Tanító Egyesület Hivatalos Közlönye. Felelős 
szerkesztő: Ormós Lajos. A február hó 1-én 
megjelent szám vezető helyén Ormós Lajos, a 
„Tanítók Lapja" felelős szerkesztője melegen 
köszönti az ú j tiszáninneni ref. egyhákerület 
püspökét dr. Enyedi Andort. Vitéz Nyitray Ká-
roly a felekezeti iskolák fontosságáról és jelen-
tőségéről ír tartalmas és érdekes tanulmányt. 
Részleteket közöl a lap Harsányi Pál békésbá-
náti esperesnek az országgyűlés felsőházában 
mondott beszédéből. Gyulai Sándor ref. kántor-
tanító a tananyagbeosztásról értekezik. Somor-
jai Lászlótól a testnevelésről olvasunk cikket, 
majd közli a lap az ORTE főtitkárának jelen-
tését. Pályázati hirdetményeket és változatos 
híreket olvasunk még a „Tanítók Lapja" leg-
utóbbi számában. 

Nógrádi Kultúra. Felelős szerkesztő: Kör-
nyei József. A felemelt családi pótlékról, a ki-
segítő iskolák létesítésének tervéről, az Orszá-
gos Nép- és Családvédelmi Alapról, a Nógrád-
vármegyei Törvényhatósági Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottság közgyűlésének lefolyásáról 
olvasunk a Nógrádi Kultúra legutóbbi számá-
ban tartalmas cikkeket. A Nógrádi Kul túra 
régi hivatásos cikkírói dr. Zemplényi Imre és 
dr. Chikán Pál ebben a számban is értékes gon-
dolatokat vetettek fel. „Hivatalos Rész" és 
„Hírek" rovat teszik változatossá a legutóbbi 
számot, mely minden magyar tanító érdeklődé-
sére számíthat. 

Jász-Nagykún-Szolnokvármegyei Népműve-
lés. Felelős szerkesztő: Cscntos Sándor. Kováts 
János tanügyi tanácsos az év elején meleg sza-
vakkal köszönti tankerületének tanítóságát és 
pedagógusait. Dr. Maday Páltól találunk még 
a lapban érdekes cikket „A jogérzet fejlődése 

a gyermek lelkében" címmel, továbbá Kiskun 
József „A népiskola niűlielykönyvéből" címmel. 
A téli sport hatásairól, a tiszaföldvári pedagó-
giai szemináriumról, a Vármegyei Népművelési 
Bizottság közgyűléséről olvasunk még tudósí-
tást. A „Hivatalos Rész" rovatban a kir. tan-
felügyelő rendeleteit, a „Hírek" rovatban 
pedig meleg nekrológot találunk' Hannauer 
Istvánról elhúnyta alkalmából. 

Evangélikus Népiskola. Az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesület Folyóirata. Szerkeszti: 
Somogyi Béla. Kedves és tanulságos vissza-
emlékezéseit közli az Evangélikus Népiskola 
most megjelent számában özv. Kiszely Já-
nosné, aki nyugdíjbavonulása alkalmából közli 
gondolatait a szerkesztővel. Olvasunk még az 
osztatlan nyolcosztályos népiskola eredmé-
nyességének alapfeltételéről, az ú j iskolatípu-
sokról (Knábel Vilmos) továbbá vitéz Kálmán 
Béla tanügyi előadó délvidéki megfigyelései-
ről. 

A „Műhelyünkből" rovatban Penicsán Gyula 
történelemtanítását találjuk a VII. a részére. 
Bakó József í r t a lapba „Mese a tanítvá-
nyaimnak" címmel ügyes verset. A „Kántori 
Rovat"-ban a közének intonálásáról dr. Gár-
donyi Zoltán ír t értekezést. Változatossá teszi 
még a lap legutóbbi számát az egyházzenei 
krónika. 

A Magyar Szemle január i számának vezető 
cikkében Sinkovics Is tván a Temesvidék ma-
gyar múlt járól rajzolt plasztikus képet. Scheff-
ler János az erdélyi magyarságot ritkító ritus-
változtatások dolgát elemzi nemzeti és egyház-
jogi szempontból. Az amerikai magyarság lelki 
válságáról Kosáry Domokos, az amerikai ru-
szinok magyar vonatkozású politikai szerepé-
ről Kontratovics Irén ír avatott tollal. A leg-
modernebb fegyvernemről, az ejtőernyősökről 
Balássy Miklós értekezik, míg Parisiensis a 
mai francia életről rajzol hangulatképet és az 
ú j francia munkatörvényt ismerteti. Kálmán 
Béla egy nem egykéző határmenti magyar falu 
népszaporodásáról fest megnyugtató képet. Kü-
lön tanulmány emlékezik meg a jubiláló Ra-
vasz László és a napokban elhúnyt Herzog 
József emlékkönyveiről. Gogolák Lajos mindig 
tanulságos külpolitikai szemléje egészíti ki e 
tar talmas számot. A Magyar Szemle februári 
száma vezető helyén Jánosi József részletosen is-
merteti a pápa nagyjelentőségű karácsonyi be-
szédét. Neubauer Gyula a drágaság időszerű kér-
désével foglalkozik. Simontsits Elemér a százéves 
Kereskedelmi Bank múlt járól emlékezik. Kü-
lönös érdeklődésre tar that számot Fejes György 
tanulmánya az indiai függetlenségi törekvé-
sekről és a háború következtében előállott ú j 
ázsiai helyzetről. Almay Béla a páncélos fegy-
vernem fejlődését és a mostani háborúban be-
töltött szerepét muta t ja be a kérdés kiváló 
szakértőjének tollával. Baranyai Erzsébet köz-
életünk egyik szomorú tünetét, a protek-
ciót vizsgálja társadalomlélektani szempontból. 
Harsányi Is tván a sárospataki gimnáziumnak 
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a népi tehetségek kiválasztása és felkarolása 
érdekében kifej tet t munkásságát ismerteti igen 
érdekes és tanulságos cikkében. Radocsay Dé-
nes Budapest szobrait tanulmányozva, a mű-
vészet magasabb követelményeinek érvényesí-
tését sürgeti. Gogolák Lajos napjaink világ-
eseményeiről számol be az érdekes külpolitikai 
szemle rovatában. Számos könyvkrit ika egé-
szíti ki a Magyar Szemle tar ta lmas februári 
számát. 

Magyarosan (1941. 5. füzet). Tíz esztendeje 
immáron, népszerű mozgalom indult meg a ma-
gyar nyelv védelmére. Nemcsak élő szóval, 
vagy alkalomadtán közzétett cikkekkel igyekez-
tek lelkiismeretünket ébresztgetni, hanem vál-
tozatosan szerkesztett, eleven folyóiratot adtak 
az érdeklődők kezébe. A „Néptanítók Lapja" 
mindjár t kezdetben megértéssel s lelkesedéssel 
üdvözölte a nemes törekvést. 1932-i évfolyamunk 
8. számában hosszabb cikket szenteltünk a 
nyelvvédelem ügyének, s jelentőségének meg-
felelően méltattuk a Magyaroson c. folyóirat 
megindulásának fontos eseményét. Akkori cik-
künk megállapításai ma, tíz évvel később, is 
időszerűek. Ma sem árt, ha egy-egy figyelmez-
tetését megismételjük. Az idegen szavak — 
mondottuk annakidején — ijesztő mértékben 
veszélyeztetik nyelvünk tisztaságát. A műszaki 
tudományoknak, a találmányoknak, a tested-
zésnek népszerűsödésével csak úgy omlanak be 
hozzánk. Használatuk nemcsak tarkává teszi 
eredetileg kristálytiszta nyelvünket, hanem az-
zal a veszedelemmel is jár , hogy nyelvkincsünk 
egyre szegényedik.. . Veszedelmesebb azonban 
ezeknél is a sajátos szerkezeteknek, magyaros 
észjárásra valló nyelvi használatúknak elhomá-
lyosítása. Kevesen tudják, hogy a törvényeket 
helyesen meg kell tartani, s kerülni kell a ma 
általános kifejezésmódot, amely szerint a ren-
deleteket, törvényeket betartják. Valósággal 
tobzódnak az emberek a le igekötő szertelen al-
kalmazásában. A gyanús embereket nem iga-
zoltatják, hanem Zeigazoltatják, a színész nem 
szerződik, hanem Zeszerződik, a könyvvezető a 
tételeket Zeösszegezi, az újság a cikket Zeközli, 
hogy az újdonsült Zeépítésről ne is beszéljünk... 

A folyóirat legújabb számában, a cikkek 
élén Zolnai Gyulának Nyelvérzék és helyesírás 
című tanulmánya második közleményét talál-
juk. A tudós szerző érdekes példákkal világítja 
meg, hogy olykor még íróknak is milyen bi-
zonytalan a helyesírási érzékük. Komoly sajtó-
termékekben ilyesmiket olvashatunk: hangya-
boj, pujka, sejp, sikoj, vájog. Találkozunk azon-
ban ennek az írásmintának ellenkezőjével is. 
Vannak olyan írók is, akik elfoZj/tott sírásról 
s m e g f o j t o t t emberről tesznek említést. Töb-
ben megrótták már a szavak összeírásával el-
követett sok szertelenséget. El szokott feled-
kezni, meg akar ja várni, ezeket a felületes em-
berek írásmódjában ilykép is lá that juk: elszo-
kott feledkezni, megakar ja várni. Az efféle 
nyelvi hibákat nemcsak a helyesírásnak, hanem 
a nyelvérzéknek bizonytalansága is okozza. 
Tóth József Az idegen Budapestről szóló cik-

kében a cégtáblák, hirdetések idegennyelvű szö-
vegét kárhoztatja. A szabó előkelően tailor-nek, 
a borbély coiffeur nek nevezi magát. A cseme-
geüzletben delicatesset árusítanak, a csecsebe-
cséket bijouterie-ben lehet kapni. Az idegen el-
nevezések ily módon való használata semmi 
más, mint a magyar szó lebecsülése. Hnrugos 
Sándor Viszont című cikkélen arra hiv.ia fci 
a figyelmet, hogy a legújabb nyelvhasználat 
milyen szertelenül alkalmazza a viszont kötő-
szót. Értelem nélküli divatszóvá vált. Loványi 
Gyula helyteleníti, hogy a harctér szó helyett 
az idegen észjárásra valló hadszintért terjesz-
tik. Tanulságos közleményeket olvashatunk 
még az érdekes állandó rovatokban is. Magya-
rosan nép.-zerű füzetei továbbra is eredménye-
sen szolgálják a helyes magyarság eszméjét. A 
népiskola ez. tán r? bizalommal fordul meghitt 
s immáron tizenegyedik évébe lépő nyelvi ta-
nácsadójához. 

A Családi Kör, Pettkó-Szandtner Aladár 
folyóiratának legújabb számában vezető he-
lyen dr. Ágoston Jul ián í r t mélyszántású ve-
zércikket „Űj világ küszöbén" címmel. Helye-
sen hangsúlyozza ki, hogy a kiművelt emberfő 
a minőség forradalma a tömeggel és tömegem-
berrel szemben és hogy a legkollektívebb élet-
formában is az egyéni érték a döntő. Különös 
figyelmet érdemel még Sz. Weress Jolán írása 
a hős 'finn asszonyokról, a világhírű Lotta-
Svard Egyesület csodálatos önkéntes női szol-
gálatával kapcsolatban, továbbá Hajós Elemér 
minden szülőt és nevelőt egyaránt érdeklő ki-
tűnő nevelési i rányú közleménye a hiúságról, 
mely lehet öröklött és szerzett tulajdonság, de 
mindenképen le kell küzdeni. Nagyon idő-
szerű táplálkozási cikket olvasunk még „A há-
ború és házinyúl" címmel Földváry Valéria 
tollából, és meg kell emlékeznünk Ámon Ág-
nesnek „Bibliát olvas az anyám" című pompás 
verséről is. A füzetet ezúttal is bőséges Egész-
ségápolás, Otthonunk, Udvar és kert rovatok, 
valamint Gyermehbokréta gazdag mesegyűjte-
mény melléklete B. Czeke Vilma kitűnő szer-
kesztésében, művészi rajzokkal egészítik ki. 
A Csuládi Kör egészévi előfizetési díja 4 P. 
Megrendelhető a kiadóhivatalnál: Budapest, 
XI., Horthy Miklós út 16. Egyes számok az 
IBUSZ-pavillonokban is kaphatók. 

Külügyi Szemle (XIX. évfolyam 1. sz.). A 
Külügyi Szemle legvjabb szán ában, az első 
közlemény Tasnády Nagy András az Anjou-
serlegvacsorán mondott beszéde. A rövid fel-
szólalás az eiedeti gondolatoknak, eszméknek 
egész sorát tartalmazza. Egyik érdekessége a 
magyarság külpolitikai képességeinek hangoz-
tatása. Megszívlelni való figyelmeztetést hallat 
a szónok a nemzedékek egymásba kapcsolódó 
munkásságának szükségességéről. Koncz Antal : 
A román külpolitika kettős irányáról ír érde-
kes tanulmányt a múltra való visszatekintéssel. 
Somogyi József cikke Japán és az Egyesült 
Államok címen ugyancsak történelmi előzmé-
nyeivel ismerteti a jelenkori helyzetet. Váli 
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Ferenc: Az amerikai semlegességi törvény ku-
darcáról ír szakavatottan. Rámutat Washing-
ton szózatának teljesen elavult voltára, mely 
az elszigetelődést Amerikának elkülönített és 
távoli helyzete következtében ajánl ja . Eötte-
vényi Olivér tanulmánya: 18i8-i kísérlet Ma-
gyar- és Németország közt, szövetség kötése 
címet viseli. Tulaj donképen Szalay László 

ytörténettudósunknak a szövetség érdekében, 
F rankfur tban folytatott munkásságát ismerteti 
a kiváló szerző lenyűgöző érdekességgel s gaz-
dag tanulsággal. Élénk világot vet egyszers-
mind a tanulmány az 1848 ik esztendő nemzet-
közi küzdelmeire, valamint az első magyar fe-
lelős minisztérium nehézségeire. Szalay László 
működésének ismertetéséből láthatjuk továbbá, 
milyen kiváló képzettségű államférfiak vállal-
ták a szabadságharc idején, a magyar nemzet 
külföldi képviseletét. Thim József Magyar-
ország és a balkáni konföderációk címen közöl 
időszerű tanulmányt. A tudós író a magyar 
nemzetiségi mozgalmak történetét is érdekes 
világításba helyezi. Rámutat pl. az 1868-i nem-
zetiségi törvény keletkezésének rugóira. A ta-
nulmányok sorát Szekula Ágnes fejezi be, A 
Népszövetség 19í0-íl-ben c. közleményével. A 
tar ta lmas füzetet a megszokott rovatok teszik 
mos t ' is változatossá, tanulságossá. Drucker 
György folyóiratának minden száma több olyan 
cikket is tartalmaz, amelynek ismerete a nép-
iskola munkájá t is gazdagabbá, értékesebbé 
teszi. 

Német tanügyi lapokból. 

A tanítóság bírálata. 
címmel, melyhez még e mellékcímet fűzi: Ko-
moly szó a szülőkhöz —, igen időszerű, szemre-
hányó alaphangú cikket olvasunk a West-
falisclier Beobachter-ben. Arról szól, hogy a 
német nemzeti szocialista tanítószövetség biro-
dalmi lapja, a Der Deutsche Erzieher sokat 
foglalkozik az iskoláról és a német tanítóról 
elhangzó kritikával. Azt í r j a a cikk, sohasem 
hallottunk arról, hogy a szolgabíróról, vagy a 
katonatisztről vagy a postaigazgatóról általá-
ban olyan kar ika túrá t rajzolnának, mint a ta-
nítóról. Fölmerül a kérdés, honnan van ez és 
ki a hibás abban, hogy mindig a nevelőt, taní-
tót támadják. A cikk szerzője azt feleli rá : 
Nagyrészt mi vagyunk az okai, val l juk meg 
őszintén — mi szülők! 

Hogyan alakul ki a vélemény és ítélet a ta-
nítóról1? Ha a mi Pis tukánk azt mondaná az 
ebédnél: „Micsoda komikus egy alak az az 
X. szolgabíró!" vagy: „Sohse láttam bolondabb 
embert ennél az Y. postaigazgatónál!" vagy: 
„Milyen csodabogár ez a Z. kapitány!" — az 
apja ugyancsak keményen rácsördítene a fiacs-
ká já ra és azt mondaná: „Fiatal kölyök létedre, 
hogy merészelsz ilyen becsmérlőleg beszélni?" 
De ha ugyanaz a Pis tuka azt mondaná: „Milyen 
nevetséges ember ez az X. tanügyi tanácsos!", 
akkor az egész család mohón meghallgatná, 

hogy milyen csodálatos dolgokat tud ez a Pis-
tuka mesélni arról az úrról. Pis tuka egyszeri-
ben tekintély lenne, akinek hitelt adunk, aki-
nek ítéletében megbízunk! És akkor fölmerül-
nek az emlékek sajá t gyermekkorunkból, — 
egyik vagy másik tanító hirtelen megjelenik 
az apának vagy anyának lelki szemei előtt és 
eközben éppenséggel nem ébrednek tudatára 
annak, hogy ez az ő i f júkor i ítéletük éretlen 
emberek ítélete volt. 

Melyik foglalkozási ágban nem akadnak 
furcsa emberek? Van azonban egy nagy kü-
lönbség. Az életben senkivel sem vagyunk oly 
sokáig és tartósan együtt, mint az iskolában a 
f iatal ember és a tanító. A postaigazgatóval 
csak alkalmilag vagy esetleg van dolgunk, ép-
pen úgy a szolgabíróval vagy a katonatiszttel. 
I f j a i n k azonban naponkint több órán át nyolc 
vagy még több évig vannak együtt ugyan-
azzal a tanítóval. Hogy ekkor különösebben 
feltűnnek bizonyos sajátságok, az magától ért-
hető. És hogy a felnőtteknek ezek a tulajdonsá-
gai a f iatalkorúaknál könnyen a groteszkig 
fokozódhatnak és eltorzulnak, az éppen olyan 
könnyen érthető. Természeti törvény, hogy az 
i f júság mindent túloz. Ez az első forrás, mely-
ből a tanítóról szóló kedvezőtlen ítélet szüle-
tik. És minthogy a tanítónak ez a képe legelő-
ször a szülői házban kerül szőnyegre, a szülők-
nek kell előrelátóbbaknak és óvatosabbaknak 
lenniök s az éretlen emberek ítéletét elhárí-
taniok. 

A cikkíró nyomatékosan rámuta t a tanító-
hiány nagy veszedelmére, mely felé közele-
dünk. ha ez a megsemmisítő ítélet a tanítóról 
továbbterjed a sajtóban, irodalomban és mozi-
ban. Ne mondja senki, hogy egy nagyszabású 
toborzás elegendő arra, hogy ismét megnövelje 
a tanítói pályára való tódulást. De váj jon 
vannak-e olyan tanítók, aminőkre szükségünk 
van? Egyetlen más foglalkozásnál sem oly szük-
séges és fontos a belső elhivatottság, mint a 
tanítónál. Egyetlen más hivatásra sem áll az 
— a „poéta non fit, sed nascitur" szállóige min-
t á j á r a —, ami a taní tóra: tanítóvá nem lesz, 
hanem születik az ember! Bizonyos, hogy a ta-
nítónak sokat kell tanulnia, mielőtt jó tanító 
lesz belőle, a legjavát azonban magával kell 
hoznia hazulról: hivatása szeretetét és az i f jú-
ság szeretetét! 

Hát valóban olyan csodabogarak vagyunk 
mi tanítók mind? Hogy német népünk egészen 
különleges eredményeket ért el a tudomány és 
technika, a kereskedelem és közlekedés terén, 
a polgári és katonai erényekben, az a mi büsz-
keségünk és elvitathatatlan tény. Mi tanítók 
mondhat juk: Német népünk nagyra jutott, 
mindent elért, mert jó iskolán ment át! Azért 
nagy gondunk az, nem rendítjük-e meg egész 
népi életünknek szilárd és biztos alapját , ha 
oly mértékben, mint eddig, elvetőleg nyilatko-
zunk a nyilvánosság előtt a német tanítóról? 
Nem a tekintélyünkért és állásunkért érzett 
aggodalom áll előtérben, mikor erre gondo-
lunk, hanem magatar tásunk annak a magas 
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színvonalnak megmaradásáért , melyet a német 
nép kiválóságával eddig elért. 

Legyen szabad hozzáfűznünk a német cikk-
hez Phaedrus egyik meséjének tanulságát: Ró-
lad is szól a fabula, kedves magyarom! 

Amerikai tanügyi lapokból. 

A számtan a szociálpolit ika 
szolgálatában. 

A második osztály tanulói elhatározták, 
hogy egy nélkülöző családnak egy ebédre való 
élelmiszert juttatnak, a szükséges pénzt pedig 
sütemények eladásából szerzik meg. Négy ta-
nuló édesanyjának közreműködésével megsze-
rezték a hozzávalókat; a'z összes tanulók rész-
vétele mellett elkészítették a süteményeket és 
elmosogatták a használt edényeket. 

A tanulók plakátokat készítettek, amelyen 
az iskola növendékeit meghívták a sütemény-
vásárra. Négy VI. osztályos tanulót kértek fel, 
főképen annak ellenőrzésére, hogy az eladók a 
pénzből helyesen adnak-e vissza. A vásáron az 
osztály minden tanulójának volt alkalma sü-
teményt árulni és az érte járó pénzt kezelni. 
A sütemények darabját egy centért adták, de 
egy vevő öt darabnál többet nem vehetett. 
Összesen 1564 darab süteményt adtak el, tehát 
a bevétel 15 dollár 64 cent volt. Levonva a 
4 97 dollár kiadást, maradt tisztán 10 dollár 67 
cent. A kapott sok aprópénzt nemek szerint 
összerakva a bankban bankjegyekre váltották 
be. 

A nélkülöző háromgyermekes családot a 
helyi szociális társulat jelölte ki. Az osztály 
elhatározta, hogy a pénzből egy 9 kilós puly-
kát, egy zacskó narancsot, borsót, három csomó 
sárgarépát, kelkáposztát, burgonyát, 45 deka 
vajat , 1 liter tejet, 24 tojást, vegyes zöldséget, 
finom lisztet, cukrot, kenyeret és süteményt 
vesz. A táblára is felírt ezen cikkek vásárlá-
sát ligy osztottuk fel az osztály 21 tanulója 
között, hogy mindegyik tanuló több cikket vá-
sárolt. Valamennyi tanuló a közeli fűszer-
üzletben vásárolta meg a papír lapjára felírt 
árut. A papírlapokra pedig a kereskedő fel-
jegyezte az áruért fizetett összeget. Az élelmi-
szerek összesen 10 dollárba kerültek. A mara-
dék 67 centen az osztály részére egy könyvet 
és az osztály kanár imadara részére eleséget 
vásároltak. 

A vásárolt élelmiszert négy dobozba rak-
ták és két tanuló édesanyja vitte el a nélkü-
löző családnak. Másnap szép köszönő-levelet 
kaptak a családtól, amit a tanító a küldő ne-
vének elhallgatása mellett felolvasott. Ez 
mindegyik tanulóban a jó tett érzését ébresz-
tette fel. 

A tanév folyamán többször megismételt 
ezen tevékenység az iskola és a közösség kö-
zötti kapcsolatokat mélyítette, míg a tanulók-
ban a gazdasági és szociális problémák iránti 
megértést nagymértékben fokozta. A hang; 
súly a szociális érzés fejlesztésén volt, míg a* 

mindennapi életben szükséges számolási kész-
ség gyakorlása csak a cél elérésének egyik 
eszközéül szolgált. 

Education (Boston) 1941. április hó. 

TUDOMÁNY, IRODALOM,MŰVÉSZET 

Missuray-Ivrug Lajos: Rónavíz. A költőnek 
tizedik könyve a Rónavíz cím alatt kiadott 
verseskötet. A benne lévő költemények igaz, 
nemes szívből jövő- dalok, telve közvetlenség-
gel, hittel, hazaszeretettel. í rójuk kiforrott 
költő, aki gondolatait, érzéseit a szeretet finom 
szálaival körülfonva adja az olvasók lelkébe. 

Missuray-Krug Lajos nem keresi a tárgyat, 
amiről dalolni akar. Dalai a lélek legmélyé-
ből jönnek, önmaguktól születnek. Indítójuk a 
költő végtelen finom lelke, amely a környezet 
jelenségeit felfogja, lelkén átszűri, azokat köl-
tői szemmel jellemzi, értékeli,' szelídszavú 
dalba önti. Az élet jelenségeit bölcseséggel ér-
tékeli, ügyesen vázolja. Csengő-bongó rímekbe 
szedett leírásai földöntúli szépségbe öltöztetik 
a természetet. Meglátásai egyéniek és mélysé-
gesen átérzettek. Dalai színesek, gondolatokat, 
érzelmeket keltők. Könnyedén játszik a húro-
kon és a szívből a szívekhez szól. Gondolatai 
egyszer mélyek, máskor egyszerűen közvetle-
nek, de mindig szépek, művészi formába ön-
töttek. Tud szeretni, bánkódni, rajongani, két-
ségbeesni és felemelkedni. Költő, aki önmagá-
nak dalolgat, de másokat is gyönyörködtet. 

Missuray-Krug Lajos könyvét melegen 
ajánl juk Kartársaink szíves figyelmébe. 

B. Czeke Vilma: A bánya apródjai. Az 
Egyesült Női Tábor kiadása. Bányavölgyben 
évszázadok óta békésen dolgozott és élt a bá-
nyásznép. A bánya azonban évről-évre keve-
sebb aranyércet adott, mert Sunyi Tóbiás a 
bánya vezetője, olyan irányba vezette a 
bánya kiaknázását, amerre már kevés volt az 
aranyérc. Azokat az ércereket, amelyek dúsan 
ontották volna az aranyat, eltorlaszoltatta. 
Azokat a munkásokat, akik tudták, hogy merre • 
van az aranyat dúsan adó érc, mindenféle 
üi üggyel elbocsátotta a munkából. Mindezt 
azért tette, hogy a társulat hagyja abba a bá-
nyászást s ő a lezárt bányát olcsón eladhassa 
egy dúsgazdag bankárnak, aki a régi bányász-
népet szülőföldjéről szélnek eresztette volna s 
a máshonnan hozott ú j bányászokkal aknáz-
tatta volna ki a gazdag aranyércet. 

Sunyi Tóbiásnak gonosz szándékát azonban 
néhány bányász sejtette. Ezek mindent elkö-
vettek, hogy a bányatulajdonos-társaságnak 
bebizonyítsák, hogy rengeteg arany van még 
ott a föld niélyében. Hiába, Sunyi Tóbiás oda-
vezette a dolgot, hogy a társaság lezáratta, 
már-már el is adta volna a bányát, míg végre, 
az utolsó percben, megbukott a gonoszság s 
győzött a jóság. 
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B. Czeke Vilma ebbe a felnőtteknek való 
eseménybe állí t ja be Bányavölgy gyermektár-
sadalmának megkapóan szép történetét, mely-
nek liőse Árva Palkó, akit a bányászcsaládok 
nevelnek. Igazi gyermekideál. Olyan már, aki-
ből a tökéletes férf i bontakozik ki. Ez az Árva 
Palkó védelmébe veszi a kicsit, a gyengét s 
minden tettét igazi lovagiasság jellemzi. Le-
ventemódra megszervezi a bányatelep gyerme-
keit. Azokat szórakoztatja, dolgoztatja, s be-
csületes gondolkozásra, fegyelemre neveli. És 
ez az Árva Palkó által szervezett kicsi társa-
dalma menti meg a bányát, mert a gyermekek 
egy öreg bányász útmutatása szerint dolgozva, 
fel tár ják azt az aranyércréteget, amelyet Sunyi 
Tóbiás mindenáron el akart titkolni. 

Ha B. Czeke Vilma i f júsági regényét pe-
dagógiai és irodalmi szempontból nézzük, meg 
kell állapítanunk, hogy ez egyik legkiválóbb 
i f júsági regényünk. Jó volna, ha A bánya ap-
ródjait minden magyar gyermek, minden ser-
dülő elolvasná, mert ez szórakoztat, egyben 
nevel, tanít és helyes cselekedetekre késztet. 
(Megrendelhető az „Egyesült Női Tábor"-nál. 
Budapest. IV., Eskü-út 6. szám. III . 14/a.) 

Ruhakötés — horgolás. Kézimunka-szak-
könyv. (II. kiadás. í r t a : E. Könczey Sarolta.) 
Pára t lanul értékes, és valósággal nélkülözhe-
tetlen azok számára, akik hasznos ruhadarab-
jaikat maguk akar ják megkötni vagy hor-
golni. Női szakiskolák és leányiskolák oktatói-
nak nemkülönben kincset jelentő segítőtárs. 

A szerző ú j módszerével mindenki könnyű-
szerrel készíthet felfejtés, sokszor próbálgatás 
nélkül, pontosan testére szabott, jól álló, ízlé-
ses ruhadarabot. 

A szerző előadási módszere igen egyszerű; 
magyarázatai világosak, magyarosak. 

A gonddal összeválogatott szabásrajzok, a 
kötési és horgolási fényképminták, — ame-
lyekkel igazán nem fukarkodott Könczey Sa-
rolta — még az első látásra bonyolultnak hit t 
megoldásokat is könnyűekké teszik. 

A könyv magyar könyv. Ezen a téren út-
törő és teljes értékű. Elismeréssel adózunk a 
szerzőnek. Értékes művét szeretettel a jánl juk 
a tanító- és tanárnőknek, testületeknek, if jú-
sági csoportok vezetőinek. 

Ára fűzve 6 P, kötve 8 P. Kapható a szer-
zőnél: Egyedi Andorné, Budapest, XII., Pery 
Oszkár-utca 34. I. 1. Postatakarék csekkszámla 
száma: 36.138. Távbeszélő: 166—363. 

Szentmihályiné Szabó Mária: Magvetők. 
Egy ember nemesen ívelő élete tárul elénk a 
regény lapjairól s ezen az egy emberen keresz-
tül fellángol egy egyszerű család színektől 
vibráló élete. 

Visontai Mihály az az ember, akinek az éle-
tét megismerjük a regényből. Egyszerű, job-
bágyi sorba süllyedt, bocskoros nemesi csa-
ládból való, de a dédapja pap volt, református 
pap, az igét hirdette s hintette a magot, amely 
néha kősziklára hull, máskor elburjánzott 
dudva közé kerül, de van úgy, hogy porhanyó 
televény fogadja magába s akkor százannyit 

hoz. Visontai Mihály lelkében felmuzsikál a 
dédapja fénylő papi hivatása. A Kupa vezér 
földjéről, Somogyból szakadt papi ivadék Deb-
recenben diákoskodik. S pap lesz belőle, Kőrös-
tarcsa nagytudományú, magvető lelkésze. Hit-
vese, Zsuzsika, méltó pá r j a lesz a papi férj-
nek, valósággal szociális hivatást tölt be ez a 
törékenytestű nagyasszony: vezetője a falu 
asszonyainak. Két gyermekük közül egyik 
nagyratörő, merész álmokat hordozó i f jú , aki 
nyugtalan lobogással keresi önmagát. Másik 
fiúban alázatos földmíves-ősei öröksége virág-
zik ki, a nagyműveltségű fiatalember vissza-
hajlik a földhöz: a magyar földnek lesz örök 
szerelmese. Magvetők ők valamennyien, a szó 
nemes és valódi értelmében, mert a mag. amit 
elhintenek, az elkövetkezendő nemzedékekben 
hoz százannyit. 

A regény háttere mélyen-izzó, nyugtalan 
kor, a tizenkilencedik század első fele. Vison-
tai Mihály diákéveiből megismerjük a század-
eieji deoieceni diákéletet, találkozunk Buday 
Ézsaiás és Kiss Sámuel professzor uraimék-
kal, a két fiú diákéletében pedig már benne 
orgonál a forradalmi viharok előszele 

Hatalmas, gyönyörű, mélyen-szántó munka 
Szentmihályiné Szabó Mária könyve. Igazi 
összefogó mű, igazi nagy alkotás. A több mint 
ötszázoldalas regényben nincs egyetlen zök-
kenő, de nincs egyetlen durva, natural is ta ki-
törés se. Éppen ez a tiszta, nemes csillogás, ez 
a belső, szinte előkelő fény teszi nagy alko-
tássá a könyvet. Jellemek bontakoznak ki előt-
tünk s ezek a jellemek mindenkor emberiek, 
élettől-duzzadók. Sorsok, emberi életek s egy 
kor lobogó hangulatának nemes, párat lan 
összjátéka ez a mű. 

A regény minden sora színpompás, mélyen-
muzsikáló, gyönyörű magyar nyelven szól hoz-
zánk. Kemény, frissen-csattogó ez a nyelvezet, 
mégis lágyan-omló, színes és csillogó, az olva-
sónak szinte jólesik rábíznia magát a széles, 
áradó, hömpölygő mondatok forró ri tmusára. 

Szentmihályiné Szabó Mária könyvét azzal 
a jóleső örömmel tesszük le, hogy olvasása 
közben lelkünk nem mindennapi örömben für-
dött. 

Selmeci László: Marci Hevesen. A szerző 
dr. Szepes Márton tanársegéd életéből mutat 
be egy-két évet, mikor az i f j ú történész peda-
gógiai munkássága közben küzd a teljes bol-
dogságért, amit egy helyes, szerény leányka 
szeretetében, a házasságban vél feltalálni. 

Először az egyetem komor falai között ta-
lálkozunk a főhőssel, majd egy véletlen sze-
rencse ju t ta t ja br. Tarnóczy Gábor heves-
megyei birtokára. 

Professzora — ismervén a fiatal tanár his-
tóriai és stílusbeli érzékét — őt küldi le az ősi 
birtokra, hegy barát ja kérésére í r j a meg a 
Tarnóczyak őseinek történetét. „Marci" He-
vesbe utazván, komoly kutatások segítségével, 
a családi levéltár anyagának, valamint egyéb 
dokumentumok felhasználásával minden tudá-
sát beleveti a monográfia megírásába, hogy 
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kiérdemelje professzora bizalmát és az öreg 
báró megelégedését. Munkája előrehaladásának 
mozgató rugója az ottani tanító leánykája 
Magdus, aki méginkább serkenti őt kutató-
munkájában. Mire a Tarnóczy-ősök történeté-
nek megírása véget ér, addigra az ő szerel-
mük is a boldog házasságban nyer befejezést. 

Az események hol szomorú, hol derűs jele-
netei üde fénnyel sugározzák be az egész 
könyvet. Megkapóan kedves, fiatalos, magával 
ragadó gondolatokat rejtő értékes lapjai t min-
denki gyönyörködve forgathatja. 

Somogyi József: Fajiság és magyar nemzet 
(Kir. Magyar Egyetemi Nyomda). Korunk 
egyik legnagyobb horderejű problémájának, 
a fajkérdésnek magyar vonatkozásait vizs-
gál ja a kitűnő tudós legújabb könyvében. 
Igyekszik az egyes problémákat a ma divatos, 
népszerű, de sokszor egyoldalú természettudo-
mányi irányból átvezetni szellemtudományi 
területre. Foglalkozik a vérrokonság, a szüle-
tésvédelem és a népi asszimiláció kérdésével, 
tisztázza az alapfogalmakat, rámutatván arra, 
hogy e fogalmak nem valamilyen merev, vál-
tozhatatlan adottságokat, hanem élő, fejlődő és 
így változásra képes emberi közösségeket je-
leznek. Vizsgálja a népi és nemzeti fogalom 
lelki tar talmát és jelentőségét, nemzeti létünk 
feladatát és szerepét. Keresi azokat az okokat 
és erőforrásokat, amelyek bennünket magya-
rokat egyesítenek és összetartanak, ami a ma-
gyarságot nagyobbá és egységesebbé teszi. Kü-
lönös értéke a könyvnek, a tudós hozzáértő 
tárgyilagos hangja és tisztult, építőerejű szem-
lélete. A könyv a Balassa Bálint Könyvtár 
sorozatában jelent meg. Ára: 180 P. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Josef Beeking: Das Geheimnis der christü-
chcn Erziehung. (A keresztény nevelés titka.) 
Einsiedeln, 1940., 116 lap. 

A keresztény öntudat ébredése jelentkezik 
a. nyugati népeknél, nemcsak ott, hol a hit ke 
mény életküzdelmeknek van kitéve. Ez azt je-
lenti, hogy a mostani ráeszmélés a kereszténv 
valóságra nemcsak külső érdekből ered, nem-
csak vasárnapi hangulat és templomi ünnepi 
órák ügye. A kereszténység azokra nézve, kik 
isteni sugallat folytán valóban keresztény ön-
tudatra ébredtek, a felsől b hatalmat, a Krisz-
tus által való ú j életet jelenti, amely az egész 
en beri létet, az ember minden cselekvését, ér-
zését, alkotását, ú j magasabb síkra emeli, ú j 
erővel áthatja, magasabb célokra i rányí t ja és 
megvalósulásra vezeti. EbLe az ú j keresztényi 
ráeszmélésbe azonban mindenekelőtt azokat a 
feladatokat is bele kell vonni, melyeket keresz-
tény felelősségérzettel embertársaink szolgála-
tában teljesítenünk kell. Idetartozik elsősöm 
ban a keresztény nevelői munka, mint élő szol-

gálat a fiatal ember keresztény érzületének 
kifejlesztésében. Ezért a keresztény öntudat 
kialakításához kiváló módon hozzátartozik a 
keresztény nevelés belső természetfölötti át-
érzése, vagyis vallási titka. Ezt az annyira 
jelentőségteljes feladatot kívánja szolgálni az 
előttünk levő könyvecske azzal, hogy a k&-
resztény nevelés t i tkát óhaj t ja föltárni és 
munkaközösségek részére kitűnő útmutatást 
ad a fontos részletkérdések feldolgozására. 
Főfejezetei a nevelés lényegéről, a keresztény 
nevelés tárgyáról, a keresztény személyiségről, 
a keresztény nevelőről és eszközeiről szólnak. 

Josef Beeking: Grundfragen der erzieheri-
schen Fülirung. (A nevelői irányítás alapkér-
dései.) Einsiedeln, 1940., 94 lap. 

Miután évtizedeken át, sőt még régibb idő 
óta a nevelői munkában minden tekintetben a 
„képzettség", az ismeretközvetítés és a merő-
ben értelmi kiválóság állott előtérben, a mi 
korunk ismét ráeszmélt a „nevelői irányítás 
föltétlen szükségességére és felelősségteljessé-
gére. Ha azonban a nevelői irányítás a keresz-
tény valóság életterében lehetőleg tökéletesen 
akar ja nagyszerű hivatását teljesíteni, akkor 
az erre a feladatra hivatottaknak a nevelői 
irányítás benső lényegéről és lényeges céljá-
ról, szükségességéről és munkaterületéről, s 
nem utolsó sorban vallás-erkölcsi alapelveiről 
az eddiginél mélyebben kell elmélkedniök. En-
nek a feladatnak kíván szolgálatot tenni az 
előttünk levő könyvecske. Azért az idevágó 
kérdésekről lehetőleg alaposan, lehetőleg átte-
kintően és egyúttal lehetőleg tömören törek-
szik szólani. Az egyes fejezeteknél az idevágó 
irodalom repertóriumát is közli további elmé-
lyedés lehetővé tétele céljából. Első részében 
a nevelői irányítás lényegét és célját s főleg 
a keresztény i f júság vezetésének fogalmát tár-
gyalja, a második rész az idevágó munka 
szükségességéről és hatásköréről szól, a har-
madikban pedig a nevelői irányítás vallás-
erkölcsi alapjairól. Végül a nevelő három tí-
pusát: uralkodói, vezetői és apostoli lelki vál-
tozatát jellemzi. Tételes stílusa jó áttekintést 
biztosít a tárgyi fejtegetések gazdag sorozatá-
ban. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Változások a francia közoktatásügyben Pétain 
marsall szellemében. 

A francia népoktatás ú j tantervek ú t ján 
Pétain marsall céljainak értelmében ment át 
gyökeres változásokon. Az alsóbb osztályok-
ban különös hangsúly van a legfőbb egyéni és 
családi erényeken (principales vertus indivi-' 
auelles et familiales). A történettanításnak az 
összes francia kormányformák egységes tö-
rekvését kell kidomborítani, melyek Francia-
országot megteremtették, fönntartották és 
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újjáalkották. Azonkívül a lielyi földrajzot és 
történelmet fokozott mértékben kell ápolni és 
tanítani. 

A középoktatásban is változások mentek 
végbe. Jövőben csak a 6. osztálytól a 3.-ig lesz 
egységes oktatás klasszikus szellemben, a la-
tin és görög nyelv kötelező tanításával. Csak 
a 2. osztálytól kezdve ágazik el a tanítás két 
csoportra, egy modern nyelvi (reálgin.ná-
ziumi) és egy klasszikus (gimnáziumi) tago-
zatra. A jövendő tanítók, kik a népiskolából 
jőve a 2. osztályban lépnek be a középiskolába, 
az ú j tanulmányi tagozatot a , baccalaurea-
tus"-ig, vagyis az érettségiig látogatják. Sok 
átmeneti intézkedés van tervbe véve, úgyhogy 
az ú j rendszer csak 1943-ban lesz teljessé. 

Egy kormányrendelet alapjában megváltoz-
ta t ta a francia tanítóképzést is, mely eddig az 
.,École primaire supérieure"-ökben történt. 
Ezeket a tanítóképzőket megszüntették. Az ú j 
tanítóképzés a középoktatással szoros kapcso-
latban van szervezve. A jövendő tanítók a 2. 
osztályba vétetnek föl a középiskolába s az 
ottani tanulókkal együtt kell résztvenniök a 
francia baccalaureátus (érettségi vizsgálat) 
első részében. Azután azonban nem kell e 
vizsgálatnak második részére is késziilniök, 
hanem különleges pedagógiai iskolákba utal-
ják őket, hol szakképzést nyernek, melyet 
testnevelés és kézimunka egészíti ki. Ezekkel a 
rendszabályokkal akar ják a hirliedt „esprit pri-
mairo"-t (alsóbbfokú szellemiséget) leküzdeni 
és kiirtani. 

A norvég népfőiskola 75 éves. 

A múltévben ünnepelte a norvég népfőiskola 
fönnállásának 75-ik évfordulóját. Az ünneplésben 
résztvettek Dánia, Svédország és Finnország 
népfőiskoláinak kiküldött képviselői is. Az első 

'norvég népfőiskola 1865 végén alakult meg 
I lamar városában. Alapítói Hermán Anker és 
Olaus Arvesen voltak. Az előbbi a híres 
Wedel-Jarsberg nemesi nemzetségből szárma-
zott, az utóbbi parasztszülők fia volt. A nor-
vég főiskola is Grundtvignak, a nagy dán nép-
nevelőnek szelleméből született meg. Ez is azt 
a feladatot tűzte ki maga elé, hogy elsősorban 
a parasztnak való iskola váljék belőle. A nor-
vég népfőiskola sem akarta a parasztot tudás-
sal megtömni, „felvilágosodottá" tenni, hanem 
a maga helyzetéből kifolyóan a maga népéleti 
feladatában irányítani. A norvég népfőiskola 
alapításától kezdve végtelenül áldásthozó volt 
s a norvég paraszti i f júságnak valódi erőfor-
rásává lett. Hogy a norvég paraszt oly jelen-
tős szerepet játszik hazájának politikájában és 
kultúrájában, az nagyrészt a népfőiskolának 
érdeme. A népfőiskola ma már messze szét-
ágazó szervezet s mintegy 30 iskolára terjed 
ki, melyek az egész országban szét vannak 
osztva. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Űj német iskolai otthonok szervezése. 

Németországban számos szülő, kiknek gyer-
mekei középiskolába járnak, a hadsereg tag-
jai, államhivatalnokok, a párt és a gazdasági 
élet alkalmazottai és mások, ezidőszerint oly 
helyeken kénytelenek lakni, ahol nincsenek 
középiskolák, pl. az ú j keleti területeken, vagy 
pedig sűrűn ismétlődő áthelyezéseknek van-
nak kitéve, úgyhogy gyermekeik a gyakori 
iskolaváltoztatás következtében nem nyerhet-
nek állandó iskolai nevelést. Minthogy a biro-
dalomban létező iskolai otthonok már nem 
elégségesek, hogy az említett helyzetbe jutó 
szülők minden gyermekét befogadhassák, a bi-
rodalmi nevelésügyi miniszter a hadsereg fő-
parancsnokságának javaslatára rendelkezett, 
hogy a szükségletnek megfelelően elegendő 
számú iskolai otthonok szerveztessenek. Ezek 
az iskolai otthonok gimnáziumok vagy főreál-
iskolák lesznek, melyek a többi középiskolától 
semmiben sem különböznek. Szükség esetén 
egy ú j iskolai otthonnal bíró felső leányisko-
lát is állítanak. Az otthonok feladata az lesz, 
hogy a gyermekeknek zavartalan nevelést és 
képzést biztosítsanak és adott esetben a kép-
zés hiányait, melyek előző gyakori iskolavál-
toztatás folytán keletkeztek, pótolják. Ez ott-
honok nevelési költségeit lehető alacsonyra 
szabják. Az ú j iskolai otthonok számára való 
alkalmas épületek kiválasztását máris meg-
kezdték (Bayerische Ostmark). 

Az első csíki pedagógiai szeminárium. Csíkjenőfalván, 
„Csíkországnak" ebben a jellegzetes székely falujában folyó 
évi január hó 25 én tartották meg az első pedagógiai sze-
mináriumot. A mostanában mindig élen haladó erős székely 
község állandó színhelye a népművelődési mozgalmaknak. 
Ide költözött át a karcfalvi gazdasági tanfolyam is, amely 
itt meleg fogadtatásra talált. Párhuzamosan működik itten 
baromfitenyésztési tanfolyam, munkaszervezet, népművelési 
tagozat, leventeegyesület, „Kalot" és „Kaláka". Az ál'ami 
iskola igazgatója: dr. Földes Zoltán és Kozma János, 
jenőfalvi kórz. felügyelő, valamint a lelkes tanítótestület 
irányítanak és vezetnek minden megmozdulást, hathatósan 
támogatja a két falu közszeretetben álló papja, Erdély 
András plébános. 

Nem csoda hát, ha i t t kezdődtek meg a csíki szemi-
náriumok! 

Az elsőre felvonult a közeli Felcsík tanítósága. A vár-
templomban reggel 8 órakor ünnepi szentmisét mondott 
Erdűy András plébános, azután a jenőfalvi iskola díszes 
épületében Miklós Gergely kir. tanfelügyelő elnökletével 
megkezdődött a pedagógiai szeminárium. Jegyzőnek dr. 
Földes Zoltán áll. ig.-tanítót kérték fel. A tartalmas el-
nöki megnyitót Kozma János körz. felügyelő ismertetése 
követte az új Tanterv és Útmutatás I. kötetéről. Lendü-
letes bevezetőjében a keresztény nemzeti megújhodás szük-
ségességét hangoztatta. Az értékes ismertetésben leszögezte 
a tantervben megnyilatkozó új, haladó szempontokat. Rá-
világított a kultuszkormány hazafias célzatú elgondolá-
saira. Végül bejelentette, hogy a tanítási vázlat — meg-
újult formában — megint felszínre került. Néhány hozzá-
szólónak aggodalmai voltak, hogy az ezerféle munkát és 
esti, sőt folytonos éjszakai elfoglaltságot jelentő népműve-
lési tanfolyamok, analfabétakurzusok, leventei, munka-
szervezeti és Vöröskereszt-munkálatok, a folyvást sürgetett 
iskolaszövetkezetek és előszámlálni is sok egyéb teendő 
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mellett hogyan tudja elkészíteni — minden napra — az 
agyonstrapáit népnei elő a tanítási vázlatait 4—5, osztat-
lan iskolánál 10—14 tanításegységből? A kir. tanfelügyelő 
igyekezett megnyugtatni a kedélyeket azzal, hogy „a leg-
fontosabb: a tanitás sikere"... A vázlatkészítés — akár-
hogy forgatjuk — mégis csak kötelezően el van rendelve. 
A tanítóság erősen hisz és bízik a mérlegelő bölcseségben. 
Az iskola díszítéséről Frölich Margit jenóialvi tanítónő ér-
tekezett igen élvezetesen. A díszítés elemei között említette 
— igen helyesen — a helységről felvett szép tájképeket is. 
Miklós Gergely kir. tanfelügyelő a virágdísz, a virágkul-
túra beillesztését javasolta. Kiemelte — egy kedves epi-
zód kapcsán — a „muskátli, e szép magyar virág" jelen-
létének igen kedves voltát a tantermekben, hivatalos helyi-
ségekben. Orbán Árpád áll. tanító tapaszta'atokra valló 
hozzászólása után Bara Ignác szenttamási áll. tanító be-
szélt a „Daloljunk együtt!" mozgalomról. Kis parázs ének-
próbát is rögtönzött a jelenlevőkkel, ami felfrissítően ha-
tott . A Tanterv és Ütmutatások III. kötetét ismertette 
Ráduly Ilona jenőfalvi áll. tanítónő, az azokban megnyilat-
kozó nemzettársadalmi fegyelemre vezetés erélyes apostola-
ként mutatkozva be. 

Végül Miklós Gergely tanfelügyelő gyakorlati útmuta-
tásokkal szolgált. Hangoztatta a tanítótcstvériség eszmei 
szépségét. „Valósuljon meg a gondo'at a lelkek mélyén és 
nyerjen külső kifejezést a rideg .magázás' kiküszöbölésé-
v e l . . . A kir. tanfelügyelőtök is egybeforr veletek, test-
véreim, a kartársi atyafiságos szeretetben." A tanfelügyelő 
szavait nagy lelkesedéssel ünnepelték. 

A Délvidék első pedagógiai szemináriuma Óbecsén. 
Az óbecsei tanügyi körzet tanítósága f. évi január hó 
9-én óbecsén tartotta a Délvidék első pedagógiai szemi-
náriumát, melyen óbecse, Bácsföldvár és a járás tanító-
ságán kívül megjelentek dr. Pálinkás Sándor tanügyi fo-
galmazó, az újvidéki I. fokú tanügyigazgatási kirendelt-
ség képviseletében, lloriáth Gyula m. kir. főhadnagy, já-
rási leventeparancsnok, Berecz Gyula közs. főjegyző, 
özv. dr. Maácz Jánosné polg. leányisk. igazgató, a ta-
nári kar élén, dr. Zelenay Miklós kir. közjegyző, dr. vitéz 
Hódy Istvánná a MANSz. óbecsei fiókjának elnöke, 
Kolárov Dimitrije gör. kel. hitoktató. A magyar Hiszek-
egy eléneklése után dr. Pálinkás Sándor tanügyi fogal-
mazó elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy a 
szeminárium megtartására mily nagy szükség van nem-
csak a tanítóság munkájának megkönnyítése és fokozása 
céljából, hanem a Délvidék és az anyaország szellemi, 
lelki összekapcsolása terén is. 

Bálint Ignác óbecsei áll. népisk. igazgató az „Iskola-
igazgatás, ügyirat és formai ke'.lékek" címen tar to t ta 
meg előadását, melyben az iskolaigazgatás három ténye-
zőjének, a tanítónak, tantestületnek és igazgatónak is-
kolaigazgatási munkáját vázolta, majd a három tényező 
vezető, ellenőrző és irodai munkáját integette. Szaniszló 
Elemérné óbecsei áll. népisk. tanító élvezetes gyakorlati 
tanítást mutatot t be az olvasás-írásból, majd Berecz 
Sándor óbecsei áll. népisk. tanító a tanítás módszerét is-
mertette nagy hozzáértéssel. Milyácsky Mária óbecsei áll. 
népisk. tanító számolás és mérésből mutatot t be nagy-
sikerű gyakorlati tanítást, melynek módszeres ismerteté-
sét Andrási Mária óbecsei áll. népisk. tanító, szerzetes-
nővér élvezetes és nagy szaktudásra val ó előadásban 
tár ta a hallgatóság elé. Gadányi János óbecsei áll. nép-
isk. tanító az új Tanterv és Ütmutatások alapján igen 
értékes előadásban ismertette a népiskola célját és fel-
adatát. Elnöklő dr. Pálinkás Sándor tanügyi fogalmazó 
a szemináriumon elhangzottakat összefoglalva, a tanító-
ságot lelkes munkára és összetartásra buzdítva, az elő-
adóknak köszönetet mondott, mely után a Himnusz el-
éneklésével végetért a jól sikerült és sok értéket felmu-
tató Délvidéki első pedagógiai szeminárium. 

Megtartatott az újvidéki tanítók első pedagógiai sze-
mináriuma. Üjvidék város, az újvidéki, titeli és zsablyai 
járások tanítósága f. é. január hó 28-án ta r to t ta első 

pedagógiai szemináriumát. A szemináriumi előadások 
előtt a tanítóság, vezetőivel együtt, szentmisén vett 
részt. Istentisztelet után a tanítók a Beltéri római Kato-
likus-Kör nagytermébe vonultak, ahol a Nemzeti Hiszek-
egy eléneklésével kezdetét vette az első pedagógiai sze-
minárium. 

Dr. Fekete Tibor tanügyi s.-titkár, az I.-fokú tan-
ügyigazgatási kirendeltség vezetője, keresetlen meleg sza-
vakkal köszöntötte a megjelent vendégek soraiban főtisz-
telendő Siraka Ferenc esp. plébánost, mint a kör elnö-
két, Várady Kálmán főgimn. igazgatót, Szilágyi János 
tanítóképezdei igazgatót, Müller István tanügyi fogal-
mazót, ki a II.-fokú tanügyi hatóságot képviselte, és a 
tanítóképezde felső osztályos növendékeit, kik tanáraik 
vezetésével jelentek meg a szemináriumon. Ezután vázolta 
a pedagógiai szeminárium célkitűzéseit: 23 év mulasz-
tását kell pótolnunk. Rendszeresen felépített pro-
grammunkba a népiskola egész munkakörét tel vett ük. A 
magyar népiskola története, adminisztrációja és bolső 
élete hónapról hónapra a tanítóság érdeklődésének közép-
pontjába kerül. Rávilágítunk a magyar tanítóra, a ma-
gyar iskolára. Bemutatjuk a magyar iskolát és annak 
belső életét. Előadásaink nyomán minden tanítónak 
éreznie kell, hogy ő a nemzet magvetője. Lelkes és önzet-
len munkája nyomán a tanítványok szívében a magyar 
haza iránt meleg szeretet nemes virágai fakadnak, köte-
lességtudó példás tevékenységét Isten áldása és az egész 
nemzet hálája kíséri. 

A megnyitó elhangzása után Szabó Gyula újvidéki, 
Apponyi utcai áll. népiskolai ig.-tanító tar to t t előadást: 
Iskolaigazgatás, ügyirat és formai kellékei — címen. Elő-
adása teljesen kimerítette tárgykörét. Szabó Gyula, aki 
maga a pontosság és lelkiismeretesség, előadásában be-
mutatta hogyan dolgozik a magyar iskola igazgatója a 
törvények és rendeletek intenciói szerint. Rávi ágított a 
különböző hivatalokból elinduló akták útjára. Bemutatta 
az akták külső formáját és leírta az irattár kezelését. 
Szép és derék munkáját a tanítóság élénk tapssal hono-
rálta. 

Balassa Rezső áll. tanító, az első osztályban gyakor-
lati tanítást tartott . A nagy „K" betűt ismertette. A 
tanításban követett módszeres eljárásról Antal Jánosné, 
áll. tanítónő olvasott fel. Ezen felolvasásában mindenek-
előtt az ideá'is magyar kultúrfeladatokról szólott, majd 
kiemelte Balassa Rezső előadásának szabályszerű mód-
szeres felépítését, valamint Antal Jánosné alapos ké-
szültségre valló dolgozatát. Néhány szóban a pedantéria 
fontosságáról is szólt. Szűcs Vilmos áll. tanító, a taní-
tásban követendő eljárások lélektani alapjaira hívta fel 
a hallgatóság figyelmét. Ember György áll. tanító az 
írva-olvasás és a magyar nyelvtanítás fontosságáról szólt 
a volt magyar kisebbségi iskolákban az elmúlt 23 év 
alatt. Birinyi József áll. ig.-tanító a szemináriumi kör-
zet vezetője, összefoglalójában röviden, de élesen körvo-
nalazta a gyakorlati tanításban követett eljárásokat. 
Szakszerű észrevételeivel rávilágított a tanítás alapos ké-
szültséget kívánó menetere. Felhívta a tanítóság figyel-
mét a cselekedetekben rejlő lélektani - motívumok fontos-
ságára. 

Dr. Fekete Tibor tanügyi s.-titkár, elnök, zárószavai-
ban rámutatott, Balassa Rezső tanításában rejlő peda-
gógiai elvekre. Kiemelte, hogy a tanításban nem brillí-
rozni — hanem dolgozni kell —, ahogy i t t is láttuk. 
Nevelési elvek fontosságát hangsúlyozta. Rámutatott a 
kutatási ösztön fontosságára a tanításban. 

A második félidőben Gódor Antónia áll. ig.-tanítónő: 
„Számolás és mérés a népiskola II. osztályában" címen 
tar tot t gyakorlati tanítást. Az 50-es számkörben szo-
roztak a gyermekek. Az egész tanítás átgondolt, gyakor-
lati és meggyőző volt. A gyermekek örömmel és élénken 
kereskedtek az iskolában felállított könyvkereskedésben, 
miközben felépítették az egyszeregyet 50 ig. 

Szűcs Vilmos áll. tanító, a módszeres eljárást ismer-
tette. Alapos, széleskörű pedagógiai, lélektani és didak-
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tikai ismeretekkel megalapozott előadásában ismertette 
a számtantanításban követendő eljárásokat, különösen a 
differenciális lélektan eredményeiből leszűrt pedagógiai 
eUeket. 

Polácsi János áll. tanító, hozzászólásában Szűcs Vil-
mos szé.esköru, módszeres ismertetése es az ei^auas kö-
zötti laza kapcsolatra hívja fel a figyelmet. Kívánatos-
nak tar t ja , hogy a jövőben ez a kapcsolat szo.osabb 
legyen. Az eredmény sikere érdekében fontosnak tar t ja 
a tanításban a tevékenyen dolgoztató pedagógus lendü-
letes munkáját, — mely magával ragadja növendékeit. 

Birinyi József áll. ig.-tanító összefoglalójában a szám-
tantanításban követendő lélektani rugókra mutatott rá. 
Hangsúlyozta a gyermekek önálló tevékenységének fon-
tosságát. 

Dr. Fekete Tibor elnök zárószavai során örömmel álla-
pítot ta meg, hogy mind a gyakorlati tanításokból, mind 
a hozzászólásokból valamennyien tanultunk. Az itt szer-
zett gazdag tapasztalatok remélhetőleg éreztetni fogják 
hatásukat az iskolákban is. 

Kelemen Ferenc áll. tanító: a nyolcosztályos népis-
kola Tanterv és Utasításának: „A népiskola célja és fel-
adata" c. fejezetét ismertette. Előadásában a korszerű 
neveléstani célokat emelte ki. Nem szólt azonban a nép-
iskola céljának változásairól, mondjuk a Ratio óta. Lel-
kes, lendületes felolvasása nem tévesztette el célját. 

Benálc István berendelt tanító, őszinte szeretettel 
sugalt szavakban ecsetelte a tanügyi hatóság céltuda-
tos, példás munkásságát, melynek nevelőhatása a tanító-
ságra máris érezhető. Komoly lelkes munka fenn, köte-
lességteljesítő buzgó tevékenység lenn — ez a siker kulcsa. 

Dr. Fekete Tibor zárószavaiban Isten áldását kéri a 
tanítók munkájára, mely ha lelkes, becsületes és odaadó, 
mindenkor meghozza gyümölcseit a magyar nemzeti kul-
túra terén. Délután két órakor, a Himnusz eléneklésével 
véget ért az újvidéki tanítók első pedagógiai szeminá-
riuma. 

Délben 120 terítékes közebód volt, melyen megjelent 
dr. Pálos Károly kultúrtanácsos is, a tanítók lelkes ba-
rátja. Több felköszöntő hangzott el. 

Pedagógiai szemináriumok a felszabadított Délvidéken. 
Az újvidéki I.-fokú tanügyigazgatási kirendeltség egész 
területén megindult a tanítósás oktatási és n<"'°lMani 
önképző munkája. Dr. Fekete Tibor tanügyi s.-titkár, a 
kirendeltség vezetője egységes rendszer és irányelvek mel-
lett, biztos céllátással szervezte meg a pedagógiai szemi-
náriumokat, hogy módot és alkalmat adjon az idegen 
népoktatásügy területén és szellemi légkörében működött 
tanítóknak a magyar népoktatás szellemének, fejlődésé-
nek, módszerének és eredményének megismerésére s ezáltal 
lehetősiéget biztosítson ön- és továbbképzésükre, s hiva-
tásbeli tevékenységüknek helyes módszerrel, nyugodt lelki-
ismerettel és a jó eredményt biztosító felkészültséggel, 
valamint tanítói tudatossággal való elvégzésére. 

A szemináriumi munka sikerét biztosító minden rész-
letre," feltételre való figyelemmel és a népoktatás iránti 
tudatos szeretettel, és gondossággal végzett szervező 
munkának, s a buzdító példaadásnak első biztató gyü-
mölcse, megnyugtató eredménye az a tíz pedagógiai sze-
minárium, amelyet a kirendeltség területén január hó 
folyamán öbecsén. Zentán. Szenttamáson, Moholon, 
Ókéren, Magyarkanizsán, Szépligeten. Palánkán, Temerin-
ben, s végül, január hó 28-án Újvidéken tartott , körze-
tenként külön külön, a kirendeltség tanítósága. 

Valamennyi szemináriumi ülés Veni Sanctéval kezdő-
dött. Mind a tíz helyen val'ásfelekezetek szerint isten-
tiszteleten vett részt a tanítóság. 

A pedagógiai szemináriumok egységes munkarendje a 
következő volt: Hiszekegy. Megnyitó: tar tot ta a tanügy-
igazgatási kirendeltség vezetője, illetőleg képviselője. Is-
kolaigazgatás, ügykezelés, ügyirat. Gyakorlati tanítás : 
írás-olvasás az első osztályban. A tanítási eljárás is-
mertetése. Hozzászólások. Gyakorlati tanítás: számolás-

és mérés a népiskola II. osztályában. A módszeres el-
járás ismertetése. Hozzászólások. Észrevételek és tapasz-
talatok összefoglalása. A nyolcosztályos népiskola Tan-
terv és Utasításának ismertetése; a népiskola célja és fel-
adata. Zárószó. Himnusz. 

A tanítóság valamennyi szemináriumon lelkes és ko-
moly pedagógiai munkát végzett. Alapos felkészültségről 
tanúskodó, a cselekvő oktatásra példákat adó helyes, 
módszores didaktikai munka folyt le sokszáz tanító 
szeme előtt, s az első havi eredmény sok-sok tapasztala-
tot, didaktikai és pedagógiai értéket ju t ta to t t a szemi-
náriumok hallgatóságának. 

Annál értékesebbnek és gyakorlati szempontból jelen-
tősebbnek kell tekinteni ezt a szemináriumi munkát, ha 
figyelembe vesszük, hogy a gyakorlati tanítást egy-egy 
volt anyaországi tanító végezte, míg a tanítás módsze-
res eljárását ugyanakkor egy jugoszláv szolgálatból át-
vett tanító ismertette, vagy fordítva. Minden tanítási 
egység módszeres feldolgozása e szerint a két tanító kö-
zös munkájaként készült el, s ez a tény már eleve bizto-
sította a gyakorlati tanítás és elméleti fejtegetés közötti 
összhangot. 

Megható és a jövőre nézve biztató pedagógiai ered-
ményeket gyümölcsözött ez a vállvetett tanítói munka. 

Az egyetemes szent célért folyó összhangzato3 munka 
határozott záloga a teljesebb, gazdagabb jövőnek, amely 
a délvidéki iskolai és népnevelés területén egységes peda-
gógiai szellemet teremt egységesen termékeny munka-
kedvre serkent, egységes felkészültséget és eredményes 
módszert biztosít. Ez az egységes népoktatási munka 
nemcsak hivatott, de képes is lesz minden készséggel vér-
tezetten a felszabadított Délvidék magyar népoktatás-
ügyét a nyugodt fejlődés útján előrevinni, s ismeretek-
ben gazdag, a gyakorlati életben helytálló, erkölcsében és 
hitében tiszta és erős, jellemében szilárd, haza- és nem-
zetszeretetében pedig tudatos és tántoríthatatlan hűségű 
nemzedékeket nevelni a magyar életnek. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Megalakult Üjvidék város, újvidéki, titeli és zsablyai 
járás tanítói köre. A fe'szabadult Délvidék Újvidék váro-
sának és három járásának mintegy kettőszázötven tanító-
jának jelenlétében folyó évi január 28 án mega.akult Új-
vidék, újvidéki, titeli és zsablyai járás tanítói köre, mint 
a Bács-Bodrog vármegyei Általános Tanítóegyesület 
egyik legnagyobb tagozata. 

Az egyesületi tagozat mintegy négyszáz tanító tagból 
álló közülete az alakuló közgyűlésen egyhangú lelkese-
déssel Birinyi József újvidéki állami igazgató tanítót vá-
lasztotta meg az egyesület elnökének, megfelelő számú 
tisztikar és huszonöttagú választmány élén. A Délvidék 
ekő tanítói körének megalakulása biztató jele a dél-
vidéki magyar tanítóság egyértelmű és együtemű munka-
vállalásának, áldozatosságának és a jobb magyar jövőbe 
vetett hitének. 

Megalakult az Üjvidék városi és Újvidék járási Alta-
lános Tanítóegyesület. Január 28-án délután 2 órakor ült 
össze Újvidéken a Beltéri Kat. Körben Újvidék város és 
az újvidéki járás tanítósága, hogy megalakítsa az Álta-
lános Tanítóegyesület újvidéki Körét. Az alakuló ülésen 
Szabó Gyula áll. ig.-tanító elnökölt. Megnyitójában is-
mertette az alakuló egyesület célját és feladatait. A meg-
alakulás után felolvasta a jelölőlistát. A megválasztott 
tisztikar a következő: Elnök: Birinyi József ig.-tanító, 
alelnök: Szabó Gyula és Kamerer József (Ó-Futak), jegy-
zők: Mák Aladár és 1 ida Kálmán, vidéki jegyző: Szalay 
István (Temerin), t i tkár: Kelemen Ferenc, másod titkár: 
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Tárnok Lajos, pénztáros: Pásztor Ádám, gondnok: Szűcs 
Vilmos, könyvtáros: Polácsi János, ellenőrök: Andaházy 
Ervin és Berencz Mihály. A választmány tagjai: Gádor 
Antónia, Dietrich Jakab, Helfrics János, Guttson Adolf, 
id. Selypes Ferenc, u j beiyyes ierenc, hoiács Pál, Sztrc-
hárszky János, Budinszky Oszkár, Gőgös Árpád, Szracsek 
Jenő, Schmi'dt József, Kelemen Gyula, Horváth Ferenc, 
Heintz Vilmos, Kern István. A megalakult egyesület kul-
túrmissziót tölt be Újvidéken. A tanítók házában, az 
egyesület hivatalos helyiségein kívül, gazdag könyvtár 
és olvasóterem szolgálja a tanítók továbbképzését. Be-
rendezett vendégszobái a vidéki tanítók elhelyezésére szol-
gálnak. Már meg van vetve a lefektetendő pedagógiai 
tanszermúzeum alapja és egy kísérleti laboratórium első 
kezdete. 

A megalakult tanítóegyesületre szép feladatok vár-
nak. A megválasztott vezetőség máris garancia arra, 
hogy e célokat el is fogják érni. 

H Í R E K 

A „Magyar Tanítók Országos Énekkará"-nak 
hangversenye Kecskeméten. 

Kisalföldi, felvidéki dalostestvéreink ének-
együttesének negyvenedik hangversenyét Kecs-
kemét tanítósága rendezte. A január 19-én tar-
tott dalosünnepen együtt volt a város színe-
java. A Felnőttek Kultúrotthona zsúfolásig 
megtelt. A hallgatóság élén jelen volt dr. Kiss 
Endre főispán, dr. Liszka Béla polgármester, 
dr. Nyúl Tóth Pál h. polgármester, dr. Szabó 
Jenő, dr. Labanc Ferenc tanácsnok, dr. He-
tessy Kálmán, dr. Vass Vince lelkipásztorok, 
Pásthy János, Barcza József, Lett József kö-
zépiskolai igazgatók, Mares Géza árvaházi 
igazgató, a honvédség, a közületek, az iskolák 
népes küldöttsége és a kecskeméti tanítóság 
teljes számban. 

Kováts Sándor dr. városi tanácsnok köszön-
tötte a magyar dal fáradhatatlan szószólóit, 
akik nemcsak az elnyomatás nehéz éveiben 
táplálták az öntudatot, de a felszabadulás után 
is, a magyar tanító hivatástudatával jár ják az 
országot, hogy a dal szikrájával felébresszék 
és tettekre gyújtsák az őrtálló lelkeket. Heck-
mann István karnagy vezetésével egymásután 
zengett fel Halmos, Liszt, Kadosa, Bárdos, Bar-
tók, Kodály egy-egy szerzeménye. Borcs Béla 
alsószeli igazgató-tanító, a „Magyar Tanító" fő-
szerkesztője , Dolgozzál és dalolj!" című versét 
adta elő igen nagy hatással, majd beszámolt 
az énekkar múltjáról, missziójáról. Az elszakí-
tás ideje alatt Szenctől Beregszászig a Fel-
vidék valamennyi kultúrközpontját felkeresték, 
s ahol elleneink már az élő beszédet is elnémí-
tották, ott a magyar dal csodálatosan „haza" 
találó üzeneteivel táplálták a testvérek hitét. 
Az ú j r a felhangzó színmagyar műveket, nép-
dalokat a közönség többször megismételtette. 
A melegzengésű szólók, az egész együttes ha-
talmas hangereje, az egyes darabok stílusos 
felfogása, gondosan csiszolt, fegyelmezett elő-
adása művészi élmény volt. önzetlen munkások 

mesteri munkája. Angyal János kir. tanfel-
ügyelő mondott végül záróbeszédet. „Ügy érez-
zük — mondotta — találkozót adott most itt 
egymásnak a Nagy-Alföldnek és édestestvéré-
nek, a Kis-Al földnek meg a zordon Kárpátok 
fenyvesekkel vadregényes tájának közös sorsra 
rendelt lelke. A magyar könnyel és vérrel meg-
szentelt hegynek és völgynek, pataknak és fo-
lyónak, erdőnek és mezőnek visszacsatolását^ 
visszatérését követi a történelem örök törvénye 
szerint az együvé tartozó lelkek visszatérése, 
egyesülése, melyet szorosabbá, bensőségesebbé 
tesz az ajkakon megzendülő, szájról-szájra 
szálló magyar dal. A dalban szárnyra kel 
a lélek: az is, amelyikből fakad a dal, 
az is, amelyik hallgatja és befogadja azt. 
A szárnyaló lelkek pedig lerázzák magukról a 
föld sarát, porát, megtisztulnak, megszépülnek 
s a dallamok fölemelő hullámaiban, muzsikáló 
ritmusában egymásra és Istenre találnak; a 
művészet tiszta levegőjében testvérekké szelí-
dülnek. Úgy érzem, beteljesedett most raj tunk 
a dalnak, a magyar dalnak ez a nagyszerű, ez 
a csodálatos varázsa, Köszönjük Nektek, mesz-
sziről jött Tanítótestvéreink, hogy dalos szíve-
tekkel, ajkatokkal ünneppé avattátok szá-
munkra ezt a pár órát, amelyben oly jó volt 
testvéreknek érezni magunka t . . . 

Daloljatok hát tovább, szerte az országban 
és ébresszétek föl, rázzátbk föl Kassától Újvi-
dékig. Soprontól Zágonig minden lelket! Segít-
setek a magyar dallal önmagatoknak és ezgr 
mesr ezer tanítótársaknak diadalra juttatni a 
hétköznapi, csendes, de nehéz, küzdelmes, ma 
honvédelemszámba menő tanítói munkát! Az 
lesz ennek a munkának legszebb, legnagyobb 
diadala, ha sikerül nagy, erős nemzeti lélekké 
egyesíteni a Kárpátok koszorújával külsőleg 
úgyis egybefont népeket. Ebben a bensőséges 
találkozásban, ebben a mély egyesülésben kapja 
meg a második évezredet is elbíró, tartós szi-
lárd alapot a jövendő ú j magyar élet." 

A hangverseny után táncestély volt. A har-
mincnégy felvidéki tanítót kecskeméti tartóz-
kodásuk idején tanítócsaládok ebéden, a város 
vacsorán, a tanítói árvaház pedig szállásra 
látta vendégül. 

A tanítói pályán működő testvérek össze-
ölelkezése ünneppé avatta a kecskeméti talál-
kozót. Az egész város ünnepévé. A pompás er-
kölcsi és anyagi siker mellett az volt a legmeg-
kapóbb élmény, hogy az egymást sohasem lá-
tott pályatársak mennyire egyek tudtak lenni, 
mennyire össze tudtak fogni, amikor a magyar 
dal tolmácsolásában a leghatásosabb kultúr-
ruunkát végezték, a nemzet erősítését szolgál-
ták. 

Tanítók jótékonysága. A tállyai (Zemplén 
vm.) róm. kat. egyház Karitász Egyesülete, 
melyben Orosz Antalné igazgató-tanító felesé-
gének vezetése alatt az összes helybeli katoli-
kus úrinők és polgárnők már 12 év óta buzgón 
jótékonykodnak, mint minden évben, most is 
szegények karácsonyát rendezett, műsoros elő-
adással, amelynél közreműködtek özv. Hege-
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düs Béláné, Magyar Mária tanítónők és Galam-
bosi Bertalan tanító. A szegény iskolásgyerme-
kek 144 pengő értékű ruhaanyagban, továbbá 
217 pengő pénzbeli segélyben és szeretetcso-
magokban részesültek. Ínséges felnőtt szegé-
nyek pedig 183 pengő pénzbeli segélyt kaptak. 

Igazgatói kinevezés. Dr. Czapik Gyula 
veszprémi püspök, Veress János balatonszent-
györgyi kántortanítót igazgatóvá nevezte ki. 
Az erről szóló okmányt, az egész egyházköz-
ség jelenlétében, ünnepélyesen adták át az ú j 
igazgatónak. 

Tanítók sikere. Kerek György debreceni gör. 
kat. kántortanító több sajátszerzeményű ma-
gyar nótáival a Múzsa, Magyar Muzsikus, Ma-
gyar Zenealbum nótapályázatain díszoklevelet 
és aranyérmet nyert. Székelyország című in-
dulóját a rádió is előadta. — Lengváry József 
ki tusnádcsányi áll. tanító az Allegro hangver-
senyiroda pályázatán magyar nóta szövegével 
díszoklevelet nyert. Művét j anuár 11-én mutat-
ták be a Zeneművészeti Főiskolán. 

Nemzetvédelmi Kereszttel kitüntetett ta-
nítók. A Kormányzó Ür ü Főméltósága Gál-
falvy János mezőbándi állami népiskolai igaz-
gató-tanítót, Bánhidy' Gyula csongrád-központi 
áll. népiskolai igazgató-tanítót és Köfalvy Ár-
pád borsodnádasdi áll. isk. tanítót a Nemzet-
védelmi Kereszttel tüntette ki. 

A Kormányzó Ür kitüntetett négy kiválóan 
vitéz leventét. A Kormányzó Ür Ö Főméltósága 
négy beremendi levente részére kiváló vitéz és 
bátor magatar tásáér t a Magyar Bronz Vitéz-
ségi Érmet adományozta és odaítélte a Dél-
vidéki Emlékérmet. Mindezen felül mindegyi-
ket külön pénzjutalomban is részesítette. 

A négy beremendi levente: Kajdács János 
kőművessegéd, Krémer György kereskedőta-
nuló, Vajda Béla és Matlieis György cipészse-
gédek a délvidéki terület megszállása során, 
1941. áprils 11-én Beremend község mellett egy 
örsön összekötő- és figyelőszolgálatra kapott 
beosztást. Az Örs harcbakeveredett az ellenség-
gel. A harc során a leventék az ellenségtől 
zsákmányolt fegyverekkel és lőszerekkel fel-
szerelték magukat. Amikor az Örs az első erőd-
vonalat Pa t á rd községben áttörte, a második 
erődvonalnál az örsöt be akar ta keríteni egy 
40—50 főnyi ellenséges csapat. Ez előtt a csa-
pat előtt a négy levente önkéntes elhatározás-
sal rendkívül gyorsan és bátran állást foglalt. 
Élénk tűzharc keletkezett, a négy levente azon-
ban nemcsak elhárította jóleélzott lövésekkel a 
bekerítő mozdulatot, hanem visszavonulásra is 
kényszerítette a túlsúlyban levő ellenséget. 

Tanító irodalmi sikere. Vörös József a hon-
védelmi minisztérium által hirdetett i f j . re-
génypályázatán a „Ne fél j fehér madár" c. pá-
lyamunkájával az elsőfokú díjasok, a 200 P-vel 
jutalmazottak csoportjába került. 

Igazgatói kinevezés. Tullner Is tván tereskei 
r. k. kántortanítót a váci megyéspüspök hit-
buzgó és eredményes munkásságáért igazga-
tóvá nevezte ki. A kinevezést a templomban 
Filá József esperesplébános érdemei méltatása 
mellett és a tanítói munka megbecsülését lélek-
emelő beszéde kíséretében adta át. 

A tanítói munka elismerése. Görgényi Fe-
renc gyula-belvárosi róm. kat. népiskolai igaz-
gató-tanító Békés vármegye törvényhatósági 
bizottságának tag ja lett. 

Ifjúsági pályázat. Az Országos Magyar 
Alkoholellenes Egyesület az i f júság számára 
pályázatot hirdet e tételre: ,Mit tehetünk az 
alkoholizmus ellen?" A 20 pengős „dr. Szöcs 
Elek emlékdíjat" csak budai közép- vagy kö-
zépfokú iskolai tanuló nyerheti el; I. kerületiek 
előnyben részesülnek. A 10 és 5 pengős dí jakra 
minden i f jú pályázhat. Ezenkívül könyvjutal-
mak is lesznek. A pályaműveket ezévi május 
elsejéig Fodor Árpád egyesületi elnökhöz, Klo-
tildligetre kell elküldeni aláírással, az iskola 
és az osztály jelzésével. 

Doktorrá avatás. Bereczky Zsigmond domb-
rádi kántortanítót a debreceni, Babos Balázs 
csákvári tanítót pedig a kolozsvári tudomány-
egyetemen jogtudományi doktorrá avatták. 

Halálozás. Bagaméri Lajos tiszasasi ref. kántor éa 
igazgató-tanító munkás életének 60. évében, váratlanul 
folyó évi február 5-én elhunyt. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A 25. §. magyarázata. 
A népiskola életét megalapozó és irányító 

jogszabályok között az 1868 : X X X V I I I . t.-c.-et 
a nagy, hosszú, nemes mult és az eszmesugárzó 
tartalom miatt az „alma mater" jelző illeti 
meg. Hatálybalépte (1868. december 7-e) óta 
több törvény (pl. 1876 : VI., 1876 : XXVIII . , 
1893: XXVI., 1907 : XXVII. , legutóbb az 1938. 
évi XIV. t.-c.) átvesz belőle, rendelkezéseket 
vagy továbbfejleszti rendelkezéseit, illetve 
rendelkezései értelmében korszerűsiti valamely 
tanügyi kérdés jogi szabályozását, vagy szel-
lemi vagy alaki hatását visszatükrözteti. Pél-
dául: az 1868 : X X X V I I I . t.-c. 143. §-a megálla-
p í t ja azt a jogelvet, hogy a tanító az illetmé-
nyeit alkotó helyi járandóságok behajtásában, 
összegyűjtésében részt nem vehet; ezt a jog-
elvet átveszi és továbbfejleszti az 1907:XXVII. 
t.-c. 7. §-ának (1) bekezdése, ekként: „A községi 
és hitfelekezeti rendes tanítói fizetés egy részé-
nek terményekben való kiszolgáltatása csak 
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oly feltétel alatt engedtetik meg, ha ezen ter-
ményeket az iskolafenntartó a tanító közbe-
jötte nélkül szedeti be és előre megállapított 
mennyiségben szolgáltatja a tanítónak." Mint 
érdekességet említjük a törvény többévtizedes 
múltjából, hogy a csehszlovák államhatalom az 
elszakított felvidéki területeken az „alma ma-
ter" több rendelkezésének hatályát meghagyta; 
több csehszlovák közigazgatási határozat, il-
letve közigazgatási bírósági ítélet alapult öreg 
iskolai alaptörvényünk rendelkezéseinek vala-
mely rendelkezésén. 

Az ízelítőnek adott általános méltatás, érté-
kelés és értelmezés után korlátozzuk figyel-
münket a törvénynek címül is választott 
25. Vára, illetőleg a 25. § (2) bekezdésére. En-
nek a §-nak második bekezdése ju t ta t ma is 
„kenyeret", anyagi lehetőséget igen sok hit-
felekezeti népiskola működhetésére. Íme, az 
1868 : XXXV1I1. t.-c. 25. §-ának (2) bekezdése: 
„Azon már fennálló hitfelekezeti iskolára nézve 
mindazonáltal, amelyek eddigelé a község va-
gyonából és jövedelmeiből tar ta tnak fenn, sza-
badságában áll az illető községnek az eddigi 
gyakorlatot továbbra is fenntar tani ; de ily 
esetben a segélyezés a különböző hitfelekezeti 

• iskolák közt igazságos arányban osztandó meg 
s egy hitfelekezet iskolájától sem vonathatik 
el, míg a többi hitfelekezetek iskolái i rányá-
ban is meg nem szüntettetik." 

A tanügyi jog a hitfelekezeti népiskoláknak 
a politikai községtől való fenntartása és a hit-
felekezeti népiskoláknak a politikai községtől 
való segélyezése tekintetében tar talmaz jog-
forrásokat, illetve joggyakorlatot. A hitfeleke-
zeti népiskoláknak a községektől való fenn-
tar tása kérdésének alapjogforrása az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. 25. §-ának (2) bekezdése. Ez a 
rendelkezés alakilag és tartalmilag is kettős-
tagozottságú: első részében a politikai közsé-
gek akaratnyilvánításától, állásfoglalásától te-
szi ugyan függővé a már fennálló hitfelekezeti 
népiskola fenntartásának kérdését, de ha a 
község a már fennálló hitfelekezeti népis-
kola további fenntartása mellett dönt, a fenn-
tartási összeg megállapítása — az 1868 óta 
fennálló törvényerejű joggyakorlat értelmében 
— nem diszkrecionális joga a községnek, hanem 
a községtől nyúj tandó összegnek összegszerűen 
egyeznie kell az érdekelt hitfelekezeti nép-
iskolai költségvetésbe szabályszerűen (a köz-
ség képviselőjének részvételével) megállapí-
tott fenntartási — szükségleti — összeggel. 

A rendelkezés második része — a viszonos-
ság elve alapján — a helységben esetleg levő 
más hitfelekezeti jellegű népiskola fenntartá-
sában kívánja biztosítani a politikai község-
nek kötelező részvételét, abban az esetben, ha 
a község az „eddigelé a község vagyonából és 
jövedelmeiből" fenntar tot t egyéb hitfelekezeti 
népiskola további fenntar tása mellett dönt. 
Ebben az esetben az érdekelt egyéb hitfeleke-
zet valóban csak méltányos segélyezésre tar t-

i hat igényt és nem iskolafenntartásra. Az ilyen 
jogalapú segélyösszegnek következésszerűen 

nem kell egyezőnek lennie a népiskola tényle-
ges fenntar tási költségeinek összegével. 

A helységben lévő és népiskolát fenntartó 
egyéb hitfelekezet az 1868: X X X V I I I . t.-c. 
25. §-ának (2) bekezdése alapján nem ta r tha t 
igényt iskolafenntartási segélyre sem, ha a po-
litikai község iskolafenntartási kötelezettsége 
az érdekelt másik hitfelekezeti népiskolával 
kapcsolatban kegyúri jogviszonyból ered (367— 
1901. számú közigazgatási bírósági ítélet). 

Az 1868 : LIII . t.-c. 23. §-a a népiskolai segé-
lyezés tekintetében nem bővíti az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. 25. §-ának (2) bekezdésében fog-
lalt rendelkezést, csak megismétli. Az 1868. évi 
LIII . t.-c. 23. §-a csak ott nyerhet alkalmazást, 
ahol a község önként ju t ta t anyagi támogatást 
a kebelében fennálló valamelyik egyháznak. 

A politikai község terhére megállapított is-
kolafenntartási kötelezettség terjedelmét álta-
lában azok az előfeltételek és követelmények 
szabják meg, amelyeknek teljesítése lehetővé 
teszi a hatályos tanügyi jogszabályok értelmé-
ben való korszerű iskoláztatást. Az iskolafenn-
tar tási kötelezettség tar ta lma pedig magában 
foglal ja: a) személyi kiadásokat, azaz a kellő-
számú tanerő személyi járandóságait ; b) dologi 
kiadásokat, mint a meglévő iskolaépület jó-
karbantar tása , takarí tása, fűtése, világítása 
stb. A karbantar tás fogalmát nem lehet csu-
pán a legszükségesebb javításokra korlátozni, 
hanem oda tartozik minden olyan tennivaló is, 
amely azoknak a hiányoknak megszüntetésére 
szükséges, amely hiányok, hiányosságok az 
épület (épületek) rendeltetésszerű használatát 
megakadályozzák, illetve korlátozzák (4886/1941. 
I. M. II . b. számú elvi állásfoglalás). 

Az ezt a bekezdést megelőző öt bekezdés elvi 
megállapításait a 149.437/1941. VI. főoszt. számú 
határozat megokolása tartalmazza. 

Bármily egyszerű, világos valamely fontos 
kérdést szabályozó jogszabály, a gyakorlat i 
élettől felvetett sok-sok kapcsolatos, sajátos ügy-
ben azonnal felismerhető eligazítást nem tartal-
mazhat. Különösen érvényes ez a megállapítás 
az 1868 : X X X V I I I . t.-c. 148. $-ára. Ezek a tan-
ügyi életet teremtő §-ok a történelmi sebeiből 
feltápászkodó és kultúréletet fokozatosan 
igénylő ország népének szerves iskoláztatását 
voltak hivatottak megalapozni, olyan évszáza-
dok lezajlása után, amelyeknek sokszor sebet-
ejtő, népi elvérzést elősegítő és kikényszerítő 
folyamata alatt csak a tudomány szerelmesei, 
szerzetesei, az írás-olvasás mesterei, a nép-
tanítás kivételes sorsára eljegyzett emberek 
foglalkoztak szellemi neveléssel. Talán nem té-
vedünk, ha az 1868 : XXXVII I . t.-c 25. §-ának 
(2) bekezdésében foglaltakat a jogalkotásnak a 
történeti egyházak országos érdekű és országos 
értékű knl túrmunkájáér t való hálalerovásként 
méltat juk. Az „alma mater" életbelépése óta 
a 25. értelmezésére, magyarázatára sok-sok 
határozat, döntvény, ítélet alkottatott. Ezeknek 
a határozatoknak, rendeleteknek, illetve íté-
leteknek, döntvényeknek szülői: az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. 148. §-ában kapott felhatalma-
zás alapján, s egyébként is, mint a népiskolák 
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legfőbb felügyeletét ellátó szerv, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, a községek (váro-
sok) anyagi, háztartási gazdálkodásának leg-
főbb ellenőre, a belügyminiszter, továbbá az 
1896: XXVI . t.-c. 48. §-ának 1. és 2. pont jában 
megállapított hatáskör a lapján a m. kir. köz-
igazgatási bíróság. 

Minden jogmagyarázatot nyúj tó határozat, 
rendelet, döntvény megegyezik abban, hogy a 
községeknek diszkrecionális joga volt annak 
mérlegelése és eldöntése, hogy „a községek va-
gyonából és jövedelméből már előbb fenntar-
tott hitfelekezeti iskolákat ebben a jellegökben 
továbbra is fenntartsák, vagy ilyeneket segé-
lyezzenek" (367. V. 306/1901. közig. bír. dönt.). 
A községeknek ezt a diszkrecionális jogot az 
1868 : X X X V I I I . t.-c. 25. §-ának (2) bekezdése 
biztosította a törvény hatálybaléptekor. Ter-
mészetesen valamely községnek olyértelmű ha-
tározata, mellyel az általa fenntar tot t vagy se-
gélyezett hitfelekezeti népiskolától a fenntar-
tást vagy a segélyezést megvonja, nem jelenti 
egyszersmind azt, hogy a községben az érde-
kelt hitfelekezet továbbra népiskolát nem tart-
hat fenn. A fenntar tás vagy segélyezés meg-
vonásának anyagi következménye az, hogy a 
hitfelekezeti népiskola további fenntar tásának 
terhe — az 1868 : X X X V I I I . t.-c. 11. §-a értelmé-
ben — az érdekelt hitfelekezet, helységbeli tag-
ja i ra hárul. Ha a községet a hitfelekezeti nép-
iskola fenntar tására valamely szerződésbeli kö-
telezettség vagy az 1868. év előtti időkből szár-
mazó régi gyakorlat kötelezi, akkor a hitfele-
kezeti népiskola fenntar tási költségeihez a 
más hitfelekezethez tartozó községi lakosok is 
kötelesek hozzájárulni (32.034/1881. számú B. M. 
rendelet). 

Ha a községtől a hitfelekezeti népiskolával 
kapcsolatban gyakorolt fenntar tás az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. életbeléptével megszakadt, a 
hitfelekezet később nem tar tha t igényt iskolá-
jának a községtől való fenntar tására (36.188— 
1882. számú B. M. rendelet). Ha azonban a köz-
ségnek a hitfelekezeti népiskolával kapcsola-
tos fenntar tási kötelezettsége az 1868 előtti 
időkből ered, és a fenntar tási kötelezettséget 
az 1868 : X X X V I I I . t.-c. hatálybalépte után is 
teljesítette, a fenntar tás tényleges gyakorlá-
sának szünetelése nem jelenti az iskolafenn-
tartási kötelezettség jogi megszűntét, mert az 
ilyen megszakítás csak jogszünetelést, de nem 
jogváltozást (azaz az iskolafenntartás meg-
tagadásának jogá t ) . . . jelent(i) (60.384/1889. sz. 
B. M. rendelet). Ha egy hitfelekezeti népisko-
lát községi jellegű népiskolává változtattak át 
s ha utóbb ezt a községi népiskolát ismét hit-
felekezeti jellegű népiskolává szervezik át, a hit-
felekezeti népiskola fenntar tására nézve a régi 
jogviszonyok nem élednek fel (7866/1895. számú 
VKM. rendelet). Az ilyen hitfelekezeti népisko-
lát — az 1868 : X X X V I I I . t.-c. 11. §-a értelmé-
ben — a hitfelekezet tagja inak kell fenntarta-
niok; a fenntartáshoz legfeljebb azoknak a 
másvallású, más hitfelekezethez tartozó gyer-
mekek szülőinek iskolafenntartási járuléka ve-
hető igénybe, amely szülőknek tanköteles 

gyermekei a hitfelekezetükkel nem egyező hit-
felekezet iskoláját valóban látogat ják (1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. 45. §-ának (1) bekezdése). 

Közleményünk végére hagytuk az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. 25. (1) bekezdésének ismerte-
tését, magyarázatát , az azt követő (2) bekezdés-
sel való összefüggését. Az (1) bekezdés szövege: 
„Általában nem tekintetnek ezentúl felekezeti 
iskoláknak azon tanintézetek, amelyek községi 
vagyonból és jövedelmekből a község összes 
tagja i által, felekezeti különbség nélkül tartat-
nak fenn." Ha a község a törvény hatálybalép-
tekor megtagadta, mert községi népiskola fel-
állításával megtagadhatta, a hitfelekezeti nép-
iskola további fenntartását, ezzel a községi is-
koláztatást — az 1868 : XXXVlTl . t.-c. 23. §-ában 
foglalt rendelkezésen kívül is — községi fel-
adattá tette. A szószerint idézett (1) bekezdés 
sarkalatos elvet tartalmaz az iskolai alaptör-
vény életbelépteig hitfelekezeti népiskoláknak 
tekintett, politikai községektől fenntartott nép-
iskoláknak községi népiskolákká való minősü-
lésére. A (2) bekezdés koncessziót ju t ta t bizo-
nyos, „eddigelé a község vagyonából és jöve-
delmeiből" fenntartot t hitfelekezeti népiskolák-
nak — az 1868 : X X X V I I I . t.-c. életbelépte után 
is — hitfelekezeti népiskolákként való tovább-
rnűködlietésére. Az (1) bekezdés gyakorlati je-
lentősége kevés volt a törvény hatálybalépte 
idején, azóta ennek a rendelkezésnek hatálya 
— konkrét esetekre való alkalmazhatás híján 
— mintegy elenyészett. A (2) bekezdésben fog-
laltak nagy jelentőségét az általuk keletkezett 
nagy joganyag és a körülöttük létrehívott ter-
jedelmes jogmagyarázat is bizonyítja, melynek 
lényegéből közleményünkben ízelítőt adtunk. 

A napibéres és szegődményes szolgák bére. 

Az ország minden részéből, úgy az anya-
országi, mint a .visszacsatolt területekről ál-
landó az érdeklődés, kérdés, panasz, kérés, 
hogy az állami népiskolák napibéres és sze-
gődményes szolgaszemélyzete ma milyen ösz-
szegű bérre jogosult. Bár a minisztérium eb-
ben a tekintetben a tankerületi kir. főigazga-
tóságokkal és a kir. tanfelügyelőkkel közölt 
körrendeletek kibocsátásával intézkedett, mégis 
szüksége mutatkozik annak, hogy erről a kér-
désről az állami népiskolák gondnokságai, 
igazgatói, egytanerős iskoláknál a tanítók, 
megfelelő tájékoztatást szerezzenek. A minisz-
térium illetékes ügyosztálya sajnálat tal ta-
pasztalta, hogy Pest-Pilis-Sclt-Kiskún vár-
megye területén is vannak még olyan állami 
népiskolai napibéres és szegődményes szolgák, 
akik az 1940. évi november hó 1. napja óta (im-
már harmadízben) felemelt és őket jogosan 
megillető bérösszegeket meg nem kapták. 

Az állami népiskolai napibéres és szegőd-
ményes szolgák bére a következőképen emel-
tetett : 

1. Az 1940. évi 8000. M. E. számú rendelettel 
1940. évi november hó 1. napjától kezdve az 
1940. évi november hó 1. napja előtt fizetett 
bér 7%-ával; 
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2. Az 1941. évi 4000. M. E. számú rendelettel 
1941. évi május hó 1. napjától kezdve az 1940. 
évi november hó 1. napja előtt megállapított 
bér 8%-ával, tehát 1941. évi május hó 1-től a 
bérösszeg (7% + 8%) összesen 15%-kal emelte-
tett. 

3. Az 1941. évi 8500. M. E. számú rendelettel 
1941. évi december hó 1-től kezdve az 1940. évi 
november hó 1. napja előtt megállapított bér 
15%-ával, vagyis az előző két (7% és 8%-os) 
béremeléssel együtt összesen 30%-kai. 

Például: egy IV. lakáspénzosztályba beso-
rozott község (város) állami népiskolájának 
napibéres szolgája 1940. évi noven ber hó 1. 
napja előtt havi 81 pengő bért kapott; 1940. 
évi november hó 1. napjától kezdve ennek 
7%-a, tehát havcnként 5 P 67 fillér, összesen 
havi 86 P 67 fillér; 1941. évi május hó 1. nap-
jától kezdve az alapbér (81 P) 8%-a, tehát ha-
vonként újabb tölblet fejében 6 P 48 fillér, 
összesen (15 százalékos béremelésként) 12 P 15 
fillér, vagyis havi 93 P 15 fillér; végül 1941. 
évi december hó 1. napjától kezdve az alapbér 
(81 P) újai b 15 %-a, tehát havi 12 P 15 fillér, 
összesen (30%-os béremelésként) 24 P 30 fillér 
bért kap. Ennek a napibéres -szolgának tehát 
1941. évi december hó 1. napjótól havibére 
(81 + 2430) 105 P 30 fillért tesz ki. 

Hasonló arányban emeltetett az 1—5 tan-
termes állami népiskolai szegődményes szol-
gák bére. Például: egy háromtantermes állami 
népiskolánál alkalmazott szegődményes szolga 
bére 1940. évi november hó 1. napja előtt tan-
termenként havi 8, tehát 3 tanterem után havi 
24 P volt. Ennek 7%-a j á r 1940. évi november 
hó 1. napjától (havi 1 P 68 f, hozzáadva a 24 
pengőhöz 25 P 68 f), 8%-os többlet jár 1941. évi 
május hó 1-től, azaz havi 1 P 92 fillér, a 7 és 
8%-os többlet együtt kitesz 3 P 60 fillért, 
vagyis ezt hozzáadva a 24 P alapbérhez, a jel-
zett időtől a havibér 27 P £0 fillér. Végül 
újabb 15'/f-os béremelés já r 1941. évi december 
hó 1. napjától, azaz újabb 3 P 60 fillér. Hozzá-
adva ezt az alapbélhez, a havi 24 pengőhöz 
(24 + 1 68 + 1'92 + 3 60) a havibér 31 pengő 20 
fillért tesz ki. 

A minisztériumnak a béremelésre vonat-
kozó körrendelete úgy intézkedik, hogy ott, 
ahol az állami népiskolai gondnokságok erre 
fedezettel rendelkeznek, a legújabb béremelés 
a körrendelet kézhezvétele után azonnal kifize-
tendő. Ahol pedig fedezet rendelkezésre nem 
áll, a többletek kiutalásáról a minisztérium in-
tézkedik. Ugyanilyen értelmű intézkedés tör-
tént a minisztérium részéi ől az 1940. évi no-
vemberi és az 1941. évi május havi bértöbblet 
kapcsán. A minisztérium a kir. tanfelügyelők-
től beérkezett jelentések alapján az első két 
béremeléssel járó töbl leteket még a n ult év 
nyarán kiutalta, mégis vannak állami nép-
iskolai szolgák, akik a bértöbbleteket a mai 
napig meg nem kapták. Ez csak úgy lehetsé-
ges, hogy egyes gondnokok, igazgatók nem 
tettek jelentést a béremelés tárgyában az ille-
tékes kir. tanfelügyelőnek. 

Sokan érdeklődtek az iránt is, vájjon az ál-
lami népiskolai napibéres és szegődményes 
szolgák részére feleségük és gyeimekeik után 
jár-e családi pótlék. Félreértések és felesleges 
iratváltások elkerülése céljából közölnünk kell, 
hogy családi pótlékban csak az részesül, aki 
rendszeres állandó illetmények élvezetében áll, 
tehát a tanítók, altisztek és kisegítő szolgák. 
Ezek járandóságát a m. kir. központi illet-
ményhivatal számfejti. Ezért tehát napibéres 
és szegődményes szolga ne foiduljen családi 
pótlék iránti kérelemmel a kir. tanfelügyelő-
höz, a kir. főigazgatóhoz, vagy a miniszté-' 
riumhoz, mert utóbbiak családi pótlékra nem 
jogosultak. 

Végül még itt kell megemlíteni azt a fon-
tos és családvédelmi szempontból jelentős in-
tézkedést, hogy az 1941. évi december hó 1. 
napja óta az 1941. évi 85C0. M. E. számú ren-
delet értelmében állami népiskolai kisegítő-
szolgának nem egyévi szolgálata u t fn , hanem 
alkalmaztatása után azonnal van családi pót-
lékra igénye felesége és el nem látott, 16 éves 
életkort még el nem ért kiskorú gyermekei 
után. 

Hadipótlék. 
Azok a tisztviselők és tanítók, akik a világ-

háborúban 12 hónapot töltöttek el arcvonal-
szolgálatban, hadipótdékban részesülnek. Akik 
azért nem tölthettek el teljes 12 hónapot arc-
vonalbeli szolgálatban, mert olyan sebesülést 
szenvedtek, amely miatt már arcvonalbeli szol-
gálatra alkalmatlanokká váltak, vagy saját 
hibájukon kívül hadifogságba estek, szintén 
hadipótlékban részesülnek. 

A hadipótlék összege a viselt állásra és fi-
zetési osztályra való tekintet nélkül havi 7 P 
20 fill. (kezelők, gyakornokok, díjnokok, al-
tisztek 3 P 60 fill.). A hadipót 'ékra igényjcgo-
sultságot adó arcvonalbeli szolgálatot, illető-
leg egyéb körülményt a honvédelmi miniszter 
igazolja. Az igazolványt a honv. miniszt. 15. 
osztálya áll í t ja ki az ott kapható kérdőív 
alapján. 

Nyugállományban lévő tisztviselők a hadi-
pótlék felét kapják. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K 

Ezen a helyen csak azoknak válaszolunk, akik hozzánk 
intézett levelükhöz nem mellékeltek megcímzett és kellően 

bélyegzett borítékot vagy levelezőlapot. 

H. F. Illetményeit rövid időn belül megkapja. — F. 
M. Az új tanítói állást, csak akkor tölthetik be, mikor 
annak megszervezéséhez a V. K. M. már hozzájárult. — 
K. M. Az állást tanítónővel osak akkor tö'thetik be, ha a 
pályázatban benn volt, hogy nők is pályázhatnak, t la ne.m 
volt benn s férfi pályázott, akkor azt kell megválasztani. 
— „Tiszántúli." A felekezeti tanítót senki sem akadá'yoz-
hatja meg' abban, hogy más helyre pályázzon. Jelenlegi 
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állásáról csak akkor mondjon le, ha új helyre való meg-
választását az egyházi hatóság már jóváhagyta. — S. J. 
A tanyai pótlékért nem kell folyamodni. Hogy kik kapnak 
tanyai pótlékot, azt a kir. tanielügyelő állapítja meg. — 
B. Gy. Ügyét megsürgettük A döntés legközelebb meg-
történik. — T. E. Minthogy mi a helyi viszonyokat nem 
ismerjük, véleményt sem mondhatunk, tanácsot sem ad-
hatunk. Szíveskedjék a kir. tanfelügyelő úrhoz fordulni. — 
Cs. V. A pereskedés még akkor is kel'emetlen, ha a bíró-
ság kartársunknak ad igazat. Amint leveléből látjuk, ezt 
az ügyet két úriember egymás között is elintézheti. Nem 
kell ehhez más, csak mindkét részről, egy kis befelétekin-
tés és jószándék, megértés. — G. P. Minthogy a gyermek 
csak június 5 én töltötte be a hat évet, nem lett volna 
szabad fe'venni az iskolába. — H. I. Ügyét elintéztük. 
Illetményeit azóta bizonyára már megkapta. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter közli valamennyi tankerületi kir. főigaz-
gatóval, valamennyi alárendelt iskolahatóság-
gal és tudomására hozza az érdekelt egyházi 
főhatóságoknak a 12. életévüket elérő fiúk és a 
16. életévüket elérő leányok bejelentési kötele-
zettsége tárgyában a következőket: 

A m. kir. belügyminiszter úrnak a személyes 
bejelentési kötelezettség teljesítésére, valamint 
a személyes honvédelmi kötelezettséggel kap-
csolatos nyi lvántar tásra vonatkozó szabályok 
tárgyában kiadott 380.000/1941. B. M. sz. rende-
lete értelmében az 1942. j anuár hó folyamán be 
kell jelenteni azokat a fiúgyermekeket, akik az 
1942. évben a 12., továbbá azokat a lányokat, 
akik az 1942. évben a 16. életévüket elérik. 

Igen fontos honvédelmi érdekek fűződnek 
ahhoz, hogy a bejelentésre kötelezettek az elő-
írt jelentkezési kötelezettségnek idejében és 
hiánytalanul eleget tegyenek. 

Felhívom ezért tankerületi kir. főigazgató 
urat, utasítsa a vezetése alat t álló tankerület 
rendelkezésem alatt álló minden olyan iskolá-
jának igazgatóját, amelyben a folyó tanévben 
12. életévüket elérő fiú-, illetőleg 16. életévüket 
elérő leánytanulók vannak, hogy az említett 
korú tanulók szüleit gyermekeik ú t ján bejelen-
tési kötelezettségük teljesítésére figyelmeztes-
sék s hívják fel, hogy a bejelentés megtörtén-
tének igazolására az igazolószelvényt 1942. feb-
ruár hó 16—20. napja között a tanintézetben 
mutassák be. 

A bejelentést a rendőri bejelentőhivatalnál, 
illetőleg a helyi közigazgatási hatóságnál be-
jelentőlapon kell megtenni. 

A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisz-
ter a tanügyi hatóságokkal további eljárás vé-
gett, az egyházi főhatóságokkal pedig a hatás-
körükbe tartozó megfelelő intézkedés megté-
tele végett a következőket közli: 

A m. kir. minisztérium 750/1942. M. E. sz. 
rendelete alapján elrendelte, hogy az 1942. évi 
március havában országos állat-, mezőgazda-

sági gép- és legeloösszeírást kell végezni. A 
nyilvános, vagy nyilvánossági joggal felruhá-
zott népiskolák férfitanítói, ha számlálóbiztos-
nak neveztetnek ki, fegyelmi felelősség terhé-
vel kötelesek az összeírási munkálatban részt-
venni. 

A számlálóbiztosok a 750/1942. M. E. sz. ren-
deletben megállapított díjazásban részesülnek. 
Törvényhatósági és megyei városok belterületi 
számláló körzeteiben a tanítók csak kivételes 
szükség esetén alkalmazhatók számlálóbiztosul 
és számlálóbiztosi teendőikkel itt csak a taní-
tási időn kívül foglalkozhatnak. 

Az összeírás ideje alatt, de legfeljebb 12 ta-
nítási napon azokban az osztályokban, ame-
lyeknek tanítói az összeíró munkában számláló-
biztosként közreműködnek, a tanítás szükség 
esetén szünetelhet. Azokban az iskolákban, 
amelyekben az lehetséges, a számlálóbiztosi 
minőségben működő tanítókat a többi tanerők-
nek osztályösszevonással, esetleg váltakozó ta-
nítással helyettesíteniök kell, hogy az iskolai 
szünet a lehetőséghez képest elkerülhető le-
gyen. Városok belterületén az összeírással kap-
csolatban szünet nem adható. 

Budapest. 1942. évi február hó 12-én. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Balassa Brúnó s. k. 

miniszteri osztályfőnök. 

Pályázati hirdetmény. 

A pécsi m. kir. állami gr. Széchenyi István 
gimnáziumnál betöltésre kerülő egy kisegítő 
szolgai alkalmazásra pályázatot hirdetek. 

Az állás az 1941. évi 8500. M. E. sz. rendelet-
hez csatolt 19. számú kimutatásban megállapí-
tott havibérrel és a szabályszerű lakáspénzzel 
van egybekötve. A kinevezés az 1927. évi 
3000. M. E. számú rendelet 14. pontja alapján 
egyelőre ideiglenes minőségben történik és öt-
évi kifogástalan szolgálat után válik végle-
gessé. Az állás betöltésénél az igazolványos al-
tisztek, vitézek, tűzharcosok, hadirokkantak 
elsőbbségi igénnyel bírnak. 

A pályázati kérvényhez eredetiben, vagy 
hiteles másolatban a következő okmányok csa-
tolandók: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatai, ill. kereszt-
levelei és esketési bizonyítványai; 

2. nős pályázóknál sa já t házassági anya-
könyvi kivonatok, a feleség születési anya-
könyvi kivonata, valamint szüleinek és nagy-
szüleinek születési és házassági anyakönyvi ki-
vonatai, ill. keresztlevelei és esketési bizonyít-
ványai; 

3. hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a 
családi állapotot is igazolja; 

4. a magyar honosságot igazoló okmány; 
5. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

valamint a tanult mesterséget és egyéb képesí-
tést igazoló okmány; 
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6. egészségi állapotot igazoló újkeletű ható-
sági orvosi bizonyítvány; 

7. áz eddigi foglalkozást folytatólagosan iga-
zoló működési bizonyítványok; 

8. katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-

höz — ha tényleges szolgálatban állanak — a 
3. alatt i erkölcsi bizonyítványt, a 4. alat t i ho-
nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. alat t i 
orvosi bizonyítványt nem kell csatolniok. 

A pályázóknak a sajátkezűleg ír t — az 
alábbi kivétellel — két (2) pengő értékű ok-
mánybélyeggel ellátott és a pécsi tankerületi 
kir. főigazgatóhoz címzett folyamodványukat 
a jelen pályázati hirdetmény megjelenésétől 
számított 15 napon belül a pécsi tankerületi 
kir. főigazgatói hivatalhoz (Pécs, Zólyom-u. 2.) 
kell benyujtaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, 
vitézek, tűzharcosok, valamint a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca tényleges szolgálatában állók 
folyamodványai és azok mellékletei illetékmen-
tesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t ján tartoz-
nak kérvényüket benyújtani. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt, vagy elkésve érkezett fo-
lyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

Pécs, 1942. február hó 5. 

Kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktaásügyi miniszter 

a külső kezelési szak (127. sz. státus) terhére 
a kassai tankerületi kir. főigazgatói hivatalba 
beosztott özv. Petrovay Kálmánné irodatisztet 
a IX. fizetési osztályba irodafőtisztté; a debre-
ceni tankerületi kir. főigazgatói hivatalba be-
osztott Bognár Béla irodasegédtisztet a X. fize-
tési osztályba irodatisztté; a budapesti tanke-
rületi kir. főigazgatói hivatalba beosztott Kiss 
Gézáné sz. Repka Teréz segédhivatali gyakor-
nokot a XI . fizetési osztályba irodasegédtisztté, 
végül a székesfehérvári tankerületi kir. főigaz-
gatói hivatalba beosztott Újházi Péter igazol-
ványos kezelőt a XI. fizetési osztályba, iroda-
segédtisztté kinevezte. (Kelt, '1941. december hó 
80 án. 60.269/1941. V. ü. o. sz.) 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. 
Szalay Jenő áll. népiskolai igazgató-tanító, 
körzeti iskolafeliigyelőt a tanüeyi fogalmazási 
személyzet létszámába, a VIII. fizetési osz-
tályba tanügyi segédtitkárrá kinevezte és jelen-
legi szolgálati helyén, Pest vm. kir. tanfelügye-
lői hivatalában, további intézkedésig meg-
hagyta. (104.356/1942. V. VKM. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a tanügyi fogalmazási személyzet létszá-
mába dr. Teleki László mátraszentistváni ál-

lami tanítót a nyíregyházi, dr. Balog László 
István polgár-nagygyeptanyai r. k. tanítót a 
csíkszeredai, dr. Antal Ferenc államtudor, buda-
pesti lakost a besztercei, dr. bohuss Miklós jog-
tudor, debreceni lakost pedig a szatmárnémeti 
kir. tanfelügyelői hivatalhoz ideiglenes minő-
ségű tanügyi fogalmazógyakornokká kinevezte. 
(104.526/1942. V. ü. o. sz.) 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a Takarékpénztárak és Bankok Nyugdíj-
pénztárának a balmazújvárosi községi népis-
kola növendékei részére adományozott 1200 
pengő ér tékű ajándékáért és a Balmazújvárosi 
Magyar Református Egyházközségnek ugyan-
csak a balmazújvárosi községi népiskola növen-
dékei részére adományozott 1184 pengő ajándé-
káért őszinte köszönetét és elismerését nyilvá-
nította. (52/1942. eln. sz.) 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: dr. Mar jay Frigyes. A könyv 

címe: Keresztes had já ra t 1941. A kiadócég: 
Stádium Sajtóvállalat Rt. A megjelenés ideje 
és helye: Budapest, 1941. Az a jánlás mely is-
kolafajok könyvtárai számára való beszerzésre 
vonatkozik: Középiskolák, középfokú iskolák és 
szakiskolák tanár i könyvtárai számára való 
beszerzésre vonatkozik. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Váradi József: Eötvös és Széchenyi. — Nagy 
Méda: A tanítónő. — Drozdy Gyula: A finn 
lotta-szervezet. — Dr. Kiss Zoltán: A szórvány-
magyarság beiskolázása. — Bertalan Ferenc: 
Debrecentől a szovjet népiskoláig. . . — Ma-
gyarország népességének alakulása. — Eötvös-
emlékünnep. — Gyakorlati pedagógia: Grems-
perger Pálné: Iskolai ünnepély március 15 én. 
— Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tu-
domány, irodalom, művészet. — Külföldi iro-
dalom. —- Külföldi szemle. — Pedagógiai sze-
minárium. — Egyesületi élet. — Hírek. — Tar 
nitók tanácsadója. — Szerkesztői ü~enetek. — 
Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A «zerke»ztéeórt éa kiadásért felelő*: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y A Z A T O K 
A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 

FIGYELMÉBE 1 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, • 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
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BARAKOVITS JÁNOS 
M Ü O R G O N A É P Í T Ő 
R o k o s p a l o t a , P á z m á n y u . 7 2 . 

ÚJ OHGÜNAT, á t é p í t é s i , homlok-
' za i i sípokat, minden-

nemű jav i ias t a logmérsékeitebb áron vál lal . 

z o n g o r a t e r e m 

Vü. Erzsébet-krt 1 5 
Világmárkái zongorák, piamnók nagy választékban. Kényelmes 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő 1 Biztonsági alapok : 
37 millió pengői Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykűrti és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen smenetői páratlanul kedvezményes népbiztosltásunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodáktól : 

BUDAPEST. V., SAS-UTCA 10-12. 

^ t f ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
nagy választékban, f l i e t é s i k e d v e z m é n y . 

0 S a B T I P O L D N Á L Rákócziit 61 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK, ISKOLA-
P A D O K , SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. 11a a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egy időben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.173. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

150ZS0K római katolikus egyházközsége a nyugdíja-
zással megüresedett II. számú tanítónői á l á s ; a pal á-
zatot hirdet 21 napi határidővel. Fizetés törvényes, köte-
lességek díjlevél szerint. Pályázati cím: Római Katolikus 
Egyházközség Elnöke, Bozsok 17. Irottkői járás. Vas 
vármegye. (409.) 

BERCEL község (Nógrád m.) iskolaszéke pá'yázatot 
hirdet az ordaspusztai tanítónői állásra. Fizetés törvény-
szerű és természetbeni lakás. Az iskola VIII . osztályos 
és osztatlan. Pályázati határidő 21 nap. Kérvények a 
berceli körjegyző, iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. 
(408.) 

BOCONAI) egyházközségi képviselőtestülete a le-
mondás folytán megüresedett II. sz. férfitanítói á f á s r a 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: ter-
mészetbeni lakás, 20% helyi javadalom, többi állam-
segély, kántori helyettesítésért évi 20 q. tűzifa. Kántori 
oklevé'lel bírók előnyben. Köte'esség díilevél szerint. (4 
tanerős emeletes új iskola, villanyvilágítás, autóbusz-
közlekedés ) Kellően felszerelt okmányok Plébánia, Boco-
nád (Heves megye) küldendők. (410.) 

CSEKE róm. kat egyházközsége e lap 1942. január 1-i 
6zámában hirdetett I I I . és IV. sz. megüresedett állásra 
vonatkozó pályázatát megismétli (412.) 

ÉK MINDSZENT róm>. kat. iskolaszéke törvényes illefc-
ményű tanítónői állásra 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Róm kat. iskolaszék, Érmindszent, posta Érkávás, 
fczilágy m. (414.) 

IHAROS evangélikus iskolaszéke pályázatot hirdet le-
mondás útján megüresedett tanítói állásra. Kötelessége 
díjlevél szerint, l i ze té te 33 értékegyság, a többi á l am-
segély. Pályázati határidő 21 nap. Evangélikus lelkészi 
hivatal, lharosberény (fcomogy vm.) (417.) 

JÁRMI református egyházközsége pályázatot hirdet 
a II . sz. tanítónői állásra 14 napi határidővel. Fizetése, 
köte.essége törvény szerint. Törvényes tizetésen leiül 
150 D-öl területű szőiő használatát éivezi. Al.ás azonnal 
elfoglalandó. Pályázaton Rei. .Lelkipásztori Hivatal, Jármi, 
bzatmár megye, címre küldendők. (41o.) 

GALVACS (Borsod m.) róm. kat. egyházközsége le-
mondás íoiytán megüresedett tanítói ái.ásra 21 napos 
határidővel másodízben palyázatot hirdet. Javadalma: 
lakás, 23 érté^egység és államsegély. Nők is pályázhat-
nak. Választás az éryényben lévő rendelkezéseit szerint. 
Váaszbélyeges kérvények Ylébániahivatalhoz, Szendrő 
küldendői. (.415.) 

KISKUNFÉLEGYHAZA róm. kat. egyházközsége a 
lemondás folytan megüresedett fúlöpjakabi I I . számú kül-
területi tanítói állásra pályázatot hirdet. Amennyiben 
ezen állásra helyben más iskolánál működő tanító válasz-
ta tna meg, úgy ennek he yére is pályázatot hirdet. Java-
dalom törvényszerű. A szabályszerűen telszerelt kérvénye-
ket a róm. kat. iskolaszék elnökségéhez kell benyújtani. 
(420.) 

KOROMLA rk. egyházközsége megüresedett tanítói 
(tanítónői) állásra pályázatot hirdet. Javadalom: Kettő-
szobás lakás, 5 q búza, 5 q rozs, 8 m3 fa 12 értékegységbe 
számítva, többi á lamsegély. Kötelessége osztatlan is'kola 
vezetése. Határidő 21 nap. Kérvények rk. Plébániahiva-
tal, Csatka (Veszprém m.) küldendők. (423.) 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 5. SZÁM. 27 9 

1321 -1897 - é s egészséges táplálkozásnak egyik 

nagy előharcosa volt ő adta nekünk 
a kiváló és egészséges népkávét, a 
l i M p p m a l á t a l t á v é - t . M i n d e n egyes cso-
mag iránta való nagyrabecsülésből, 
az ő képmását és aláírását viseli. 

KISOROSZI rk. egyházközsége pályázatot hirdet az 
üresedéiben levő kántortanítói állásra, melynek java-
dalmazása: természetbeni lakás és kert, 4 kat. hold 
1034 D-öl szántó, 34 űrméter tűzifa a székesfőváros 
vízmüvei, kegyúr által folyóáron készpénzzel megváltva, 
2000 kg rozs párbér, stóla és a kiegészítő államsegély. 
A válaszbélyeggel ellátott kérvények a kisoroszi rk. egy-
házköz.-ég elnöksége címére, a lap megjelenésétől számí-
tott 21 napi határidővel küldendők. (421.) 

MAGOSLIGET ref. egyháza pályázatot hirdet eltávo-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Fizetés: 
lakás kerttel és megfe'elő mellékhelyiségekkel, 31 érték-
egységű helyi javadalom és államsegély. Kötelesség: 
I—VIII. vegyes osztály tanítása, be'missziói segédkezés. 
Nők is pályázhatnak. Pályázati határidő 21 nap. Kellő-
képen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázatok 
Eef. Isikolaszék, Magosliget, u. p. Tiszabecs küldendők. 
(428.) 

KISKÖVESD presbitériuma megújítja a Népt. L. 1941. 
dec. 1 i számában közölt pályázatát kántortanítói állásra. 
Egyben pályázatot hirdet Il-ik tanítónői állásra is. Java-
dalma a törvényes: helyi javadalom, lakbér s államsegély. 
Határidő 3 hét. (424.) 

KÖRÖM rk. iskolaszéke az I. sz. tanítói állásra az 
iskolai év végéig férfi- vagy női helyettest keres, azonnali 
jelentkezéssel. Okmányok körömi plébániára küldendők 
(Zemplen vm.). (425.) 

LEGÉNI) filia kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom 20 értékegység, ál amsegély. Határidő 21 nap. 
Nők is pályázhatnak. Kérvények küldendők Nógrádsáp, 
plébániahivatalnak. (427.1 

PAKS község iskolaszéke Hegyespusztára a tanító be-
vonulása tartamára kisegítő tanítót keres, azonnali alkal-
mazással. (436.) 

KANTORJÁNOSI (fzatmár m.) görögkatolikus hit-
községe tanítói és tanítónői állására pályázat hirdettetik. 
Azonnal e.foglalhatók. Kérvények a hodászi gör. kat. 
lelkészi hivatalhoz küldendők válaszbélyeggel. (422.) 

MAKLAR (Heves vármegye) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet öttanerős iskolájához az elhalálozás 
folytán megüresedett IV. számú férfitanítói állásra. Fize-
tése: 20% helyi járandóság, többi államsegély. Termé-
szetben háromszobás modern, új lakás. Leventeoktatás, 
kántor he'yettesítése kötelező. Egyéb kötelességei díjle-
vél szerint. Pályázati határidő 21 nap. Szabályszerűen fel-
szerelt kérvények Plébániahivatalhoz küldendők. (429.) 

NEGYED ref. egyház presbitériuma a komáromi tan-
kerületi iőigazgató úr engedé yétől feltételezetten pályá-
zatot hirdet a negyedik református népiskola lemondás 
folytán megüresedett VI* férfitanítói állására. Javada-
lom: az egyháztól évi 174 P 28 f, továbbá törvényes 
lakáspénz és törvényes ál.amsegély. Kötelesség: a pres-
bitérium által kijelölt osztályok tanítása, segédkezés az 
egyháztáreadalmi munkában, az orgonista kántortanító 
hivatalos ügyekben elfoglaltatása, valamint betegség ese-
tén az ő és a többi kartárs he'yettesítése. Kellőképen 
felszerelt pályázati kérvények (bzo'g. Pragmatica 136. § a, 
továbbá az 1939. évi IV. t.-c. értelmében) a negyedik re-
formátus lelkészi hivatalba küldendők be a pályázati 
hirdetés megjelenésétől számított három hét alatt. Az 
állás a választás jogerőre emelkedése után azonnal el-
foglalandó. Ref. lelkészi hivatal, Negyed. Vágsellyei járás. 
Nyitra-Pozsony k. e. e. vm. (432.) 
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R i e g e r O t t ó o r g o n a g y á r 
budapest XIV, Füredi n. 41. 

Telefonszám i 29*3.45. 
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Ű| orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, «aín» 

danntmfi orgonajaritásokat méz-

fékalt áron, szakszarficn alrállal. 

A MAGYAR KÓRUS 
NÉPDAL- ÉS K Ö N N Y Ű 2 S Z Ó L A M Ú 

K A R É N E K - G Y Ű J T E M É N Y E I 
Rendelési 

iel 
3100 100 NÉPI JÁTÉKDAL 1-50 P 
3101 101 MAGYAR NÉPDAL 1-50 „ 
3102 102 NÉPDAL (Madárka) 1-60 „ 
3103 103 NÉPDAL 1-50 „ 
9200 É N E K E S ÁBÉCÉ (304 dal) 2*50 „ A mai iskola énekeskönyve. 

3409 KICSINYEK KÓRUSA (Bárdos). 1-— „ 
17 egész könnyű dalocska. 

3923 KÉTÁGÜ SÍP (Kerényi) 1-— „ 
30 népdal (2 szól.) és kánon. 

3981 MAGYAR HAZÁM (Kertész) —-60 „ 
13 hazafias kórus. 

3982 TAVASZI BOKRÉTA (Kertész) . . —•80 „ 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

4042 7 KÖNNYŰ KAR ÉS 6 KÁNON 2«— „ 
Kodály Zoltán kórusai. 

4800 ERDŐ, MEZŐ (Vásárhelyi) 2-— „ 
27 könnyű 2 szól. népdal. 

M A G Y A R K Ó R U S LAP- ÉS ZENEMŰ-
KIADÓ KFT. 

B U D A P E S T XII , F E R Y OSZKÁR-UTCA 55 

BÁRÁND r. kat. isko'aszéke pályázatot hirdet a per-
nyéspusztai püspökségi uradalmi népiskola tanítói állá-
sára, javadalma törvényes. Pályázati határidő 21 nap. 
Tanítónők is pályázhatnak. Pályázatokat a R. Kat. Plé-
bánia címére, Báránd (Bihar megye) kell küldeni. (411.) 

CSENGER ref. egyházközségének presbitériuma pá-
lyázatot hirdet az újonnan szervezett VI. sz. tanítói és 
a VII. sz. tanítónői állásra. Fizetése: egyháztól a kezdő 
tanítói íizetés 20%-a, a többi államsegély. Politikai köz-
ségtől: törvényszerű lakás vagy lakbér. Pá'yázati határ-
idő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Állás azonnal 
elfoglalandó. (413.) 

HERNÁDKAK ref. egyháza lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra e hirdetés megjelenésétől 
számított 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalma 15 értékegység, háromszobás modern lakás és meg-
felelő államsegély. Kötelessége i—VIII. osztály vezetése, 
a belmdsszióba való segédkezés. Férfipályázók hiányában 
tanítónőt is megválasztunk. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Kérvények válaszbé yeggel Ref. Lelkészi Hivatal, Hernád-
kak, u. p. Gesztely küldendők. (416.) 

KÁROLYMAJOR urad. róm. kat. iskolagondnoksága 
jelen tanév végéig szabadságon levő kintortanítójának 
helyettesítésére ideiglenes helyettesi ál'ásra huszonegy-
íapi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. 
Kérvények Plébániahivatal, Lapáncsa, u. p. Magyarbóly 
küldendők. (419.) 

PÓCSPETRI rk. egyházközsége 21 napi határidővel 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: ter-
mészetbeni lakás, nagy kert, 41 értékegység, párbér, 
államsegé'y. (437.) 

NEMESNÁDUDVAR (Pest vm.) rk. egyházközsége) a 
lemondás folytán megüresedett III. sz. férfitanítói állásra, 
pályázatot hirdet. He'yi javadalom: 12 kat. hold föld, 
14 egységgel; törvényes lakbér és a fizetésnek 49%-a, 
a többi államsegély. Határidő 21 nap. A kántort akadá-
lyoztatása esetén tartozik helyettesíteni. Német nyelv-
tudás szükséges. Kérvények róni', kat. plébániahivatal 
címre küldendők. (430.) 

NAGYBÉGÁNY ref. egyháza pályázatot hirdet 21 
napi határidővel a II. tanítói állásra. Fizetése 10% 
helyi hozzájárulás, államsegély. Kötelessége törvény sze-
rint. Tanítónő választása esetén, kézimunka tanítása kö-
telező. Pályázatok: Ref. leik. hiv., Nagybégány (Bereg 
vm.) címre küldendők. (431.) 

ÓFEHÉRTÓ róm. kat. iskolaszéke 5 tanerős iskolá-
jának IV. számú (.érfi) állására a hirdetést 21 nappal 
megismétli. Javada'om 20% és államsegély. Természet-
beni jó lakás kerttel. Pályázatok a plébániára külden-
dők. (433.) 

ÓPÁLYI (Szatmár m.) gör. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet más pályán való elhelyezkedés folytán meg-
üresedett kántortanítói ál'ásra, 1942. március 7 i határ-
idővel. 37 ért ók egységet képviselő kertes lakás, 17 kat. 
hold szántó és rét, legelő, párbér, stóla, kiegészítő állam-
segély. Ideiglenes helyettesítésre nők is pályázhatnak, 
latin 6zertartásúak is. Iskolaszék. (434.) 
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PÁLYÁZAT A TISZAKARÁD-i református Ill-ík 
és IV-ik számú tanítói állásokra. Javadalmat stbit lásd a 
Néptanítók Lapja 1941. januári számában. Határidő a 
megjelenéstől számított 21 nap. (449.) 

KEREKEGYHAZA község iskolaszéke a lemondás 
folytán megüresedett alsópusztai tanítói állásra pályá-
zatot hirdet a megjelenéstől számított 21 napi határidő-
vel. Az előírt iratokkal felszerelt pályázati kérvények 
„Községi Iskolaszék Elnöksége, Kerekegyháza" címre 
küldendők. (426.) 

RIMÓC róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett 3. számú és haláleset által megüresedett 4. 
számú tanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot 
hirdet. Fizetés 20% helyi javadalom, lakbér és állam-
segély. Tanítónők pályázhatnak, kántoriakban jártasak 
előnyben. A 3. számú tanítói állásról való lemondás mi-
niszteri jóváhagyása folyamatban van. Kérvényeket a 
plébániahivatalba küldjék a pá.yázók. (439.) 

SÁRKÖZ református egyházának prespitériuma pá-
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Kántori javadalom 
tizenkét és fél mázsa búza, öt és fél mázsa tengeri, tizen-
két köbméter tűzifa, stóladíj; tanítói javadalom 399 pen-
gőre értékelt természetbeni járulék és az államsegély, 
melyért az egyház nem szavatol. Pályázati határidő 21 
nap. Cím: ísárközújlak, Ref. Lelkészi Hivatal. (440.) 

SÁTA róm. kat. egyházközsége II. sz. férfitanítói 
állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Javada-
lom 10% helyi, többi államsegély, jókarban lévő lakás. 
Vasút, posta helyben. Kérvények felszerelve, válaszborí-
tékkal plébániahivatalnak küldendők, isáta (Borsod vm.). 
(441.) 

SOMOGY-KUTAS református Iskolaszéke katonai 
szolgálatra bevonult kántortanítójának helyettesíté.-ére 
pályázatot hirdet, tizetés törvényes. Pályázatok Tanügyi 
ElnöK Orci, posta Taszár küldendők 21 napon belül. (442.) 

SÁRSZÖG uradalmi iskolaszéke pályázatot hirdet 
folyó tanévre a II. számú tanyai tanítónői állásra. Köte-
lesség, fizetés törvényszeifi. Lakás: egy szoba, konyha. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől 10 nap. Kérvé-
nyek isárszögi gazdaság Intézősége Cibakháza címre kül-
dendők. (443.) 

SZOLNOK város közelében lévő gazdaságba róm. kat. 
tanítónő vagy tanító kerestetik uradalmi elemi népisko-
lához, lehetően azonnali belépéssel. Javadalmazás meg-
egyezés szerint, lakás és teljes ellátás mellett. Megkere-
sések intézendők szandapusztai uradalomhoz, Szolnok. 
(444.) 

SZAKADAT róm. kat. egyházközsége e lap 1. számá-
ban közzétett pályázatot megismétli. (445.) 

SZÉKELYSZENTTAMÁS (Udvarhely vm.) róm. kat. 
egyházközség iskolaszéke a január 15-én közölt pályá-
zati hirdetést meghosszabbítja azzal, hogy a kántorságért 
búzá, zab és fakepe, meg birtokhasználat jár. (446.) 

SZÁDUDVARNOK r. k. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: készpénz, föld, párbér, munkaváltság 
címén, circa 100 pengő helyi jövedelem, a többi állam-
segé y. Kántorság külön díjazva. Lakás országút mentén 
autóbuszmegállóval, 2 szoba, konyha, előszoba, kamra, 
istálló és mellékhelyiségek, konyhakerttel. A lakásban 
vízvezeték. Csak jó kántorok jöhetnek számításba. Kán-
torpróbát a pályázók saját költségén tartoznak tenni 
felszólításra. Állás február 22-én foglalandó el. Költözkö-
dés saját költségén. Kérvények okmányokkal felszerelve 
Plébánia, Torna (Abaúj-Torna) küldendők. Határidő 
február 15-ig. (447.) 

TORNAGÖRGŐ róm. kat. iskolaszéke lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Pályázati határidő márc. 1. Nők is pá yázhatnak. A helyi 
javadalom 292 pengőben van beszámítva. Pályázatok R. 
Kat. Plébánia, Tornagörgő, Abaúj-Torna vm. címre kül-
dendők. (448.) 

ŐZD III. rk. egyházközsége a megüresedett VI. sz. 
tanítónői állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalma 25% helyi, 75% államsegély. Lakbér. Kér-
vények az iskolaszékhez címezve Özd. III. plébánia cí-
mére küldendők. (435.) 

TALLŐS (Pozsony m.) község iskolaszéke héttanerős 
iskolájánál lemondás folytán megüresedett II. számú ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalma: termé-
szetbeni lakás, kert és évi 120 pengő fizetés, mely utób-
bit a m. kir. központi Illetményhivatal a tanítói fizetés-
sel együtt folyósítja. Pá yázati határidő e hirdetmény 
megjelenésétől számított 21 nap. Csak férfiak pályázhat-
nak. A község lakossága róm. kat. Kellően felszerelt kér-
vények Községi Iskolaszék Elnöksége, Tallós, Pozsony m. 
küldendők. (450.) 

ŰJHARTYÁN község iskolaszéke a szentorbánhegyi 
és felsőhernádi iskoláknál két helyettes tanítónőt alkal-
maz a katonai szo'gálatot teljesítő két tanító állására. 
Községi iskolaszék, Ojhartyán—Lengyelfalva, Pest megye. 
(451.) 

VÉRTESACSA rk. egyházközsége e lap 1941. huszon-
negyedik és 1942. második számában megjelent pályáza-
tát a 4. sorszámú tanítói állásra 10 nappal meghosszab-
bítja. Nők is pályázhatnak. (453.) 
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LEGNAGYOBB KERESZTEN* CtG 
Z O N G O R Á K . P I A N I N Ó K 

harmónlumok párat lanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi jótállás. 

Tel.: 1 2 9 - 9 7 0 . EHAL 
Bpest, Andráscy-út 15 . 

, 4 

D O R E N BÉLA Alapítva: 1891. 

i s k o l a b ú t o r g y á r a B p e s t V I , D é v é n y i ú t 2 0 - 2 2 . 

Iskolapadok, skola-
bútorok, ovodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasból 

Teleion . 290-767 

Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
mentve. 

JEGENYEFÁK NEM NŐNEK AZ ÉGIG, fehér 
galamb szá l l . . . , Veszedelmes a lány, Az asszony, ha 
veszekszik, Szőke Tisza haragjában megáradt, Csík-
országi fenyvesekben, Csúnya lány, Hosszúlábú gálya. 
Minden nagy örömnek, Tükrös, piros szív, stb. Mnr-
gács Kálmán 32 legnépszerűbb nótája, szép füzetben, 
longorára, csak 2-50 pengőért kapható pénz bélyeg-
ben! beküldésével a szerzőnél, Budapest, VIII , József-
utca 27. 

A tanítóság régi, kedvalt L U K Á C S 
bevásárlóhslye , 
Szolid árak. ló minőség. D l I V ^ ^ D 
H á l ó k , e b é d l ő k R Ü U I V l i 
és k o m b i n á l t s z o b á k mmm—mmmmm—ma 
Budaoest VII, Dohánya. 30. i i 7 I E T C 
Telefon : 221.261. M fc fc C I C 

Harmóniumot, zongorát, hangszert 
n e m v á s á r o l h a t , a m í g n e m l á t t a a j á n l a t o m a t 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 
R E M É N Y I N É L K s ^ V S : 

A z e n e m ű v é s z e t i F ő i s k o l a s z á l l í t ó j a 
K é r j e l . g ú j a b b 37. s z á m ú á r j e g y z ék í m e l l 

H i r a c h A . J a k a b f inombőr gylra U J P E S T 
Kozpont : Budapest IV. Kiroly-körút 34. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmónia.n'készít5 mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

^ ^ r g Orgonajavítások 
O r g o n á k Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910. k t d v e z a fi",ési fclt telckkel- 10 évi i6tá1' 

lássál. Köl'ségvetés. árjegyzék díjtalan 

ŰJFEHÉRTÓ község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás útján megüresedett Nagyszegegyháza tanyai 
tanítói állására, továbbá a katonai szolgálatát tejlesítő 
bokorhegypusztai tanító fo yó tanév végéig való helyet-
tesítésére. Ide nők is pályázhatnak. Mindkét helyen lakás 
természetben, kötelesség osztatlan iskola tanítása, fize-
tés törvényes. Pályázati kérvények Községi Iskolaszék 
címére küldendők 21 napon belül. (452.) 

VASKÚT rk. iskolaszéke a II. számú rendes kántor-
tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalmaő 1. Szabad 
lakás a kántorhelyettesi lakban. 2. Á lamsegélyes iizetés. 
3. Háromnegyed katasztrális hold haszonélvezete. Köte-
lességei : a kijelölt osztályokat vallásos és hazafias szel-
lemben oktatni és nevelni, a kántort szükség esetén az 
előírt stólapénz ellenében helyettesíteni s a Bajavidéki 
Kath. Tanítóegyletbe rendes tagul belépni. Német nyelv 
tudása kötelező és német képesítéssel bíró egyének előny-
ben részesülnek. Az álás a választás után azonnal elfog-
lalandó. Kérvények válaszbélyeg melléklése mellett dr. 
Gonczlik Kálmán, prelátus-apát esperesp ébános címére, 
Baj^, küldendők. Pályázati határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított három hét. — II. Vaskút rk. iskola-
széke a VI. számú rendes tanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalma: 1. Álamsegélyes fizetés. 2. Szabad lakás 
vagy törvényes lakbér. Kötelességei: a neki kijelölt osz-
tályokat vallásos és hazafias szellemben tanítani és ne-
velni, a Szívgárdában segédkezni és a Bajavidéki rk. 
Tanítóegyesületbe rendes tagul belépni. Német nyelv tu-
dása kötelező. Nők is pályázhatnak. Kérvények válasz-
bélyeggel ellátva dr. Goncz'ik Kálmán, prelátus-apát es-
peres-plébános címére, Baja, kvldendők. Pályázati határ-
idő jelen hirdetmény megjelenésétől számított három hét. 
(454.) 

ZALKOD róm. kat. egyházközség képviselőtestülete 
a január hó 1 i számban meghirdetett pályázatot 15 nap-
pal meghofszabbítja. (457.) 

VILY-VITÁNY róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet tanítói állápra, mely lemondás következtében meg-
üresedett. Javadalom: természetbeni lakás, törvényes fi-
zetés, nagy kert, 10% javadalomkiegészítés, 1 értékegy-
ség. Kántori teendőket kell végezni. Kötelességek egyéb-
ként díjlevél szerint. Pályázati határidő: a lap megjele-
nésétől számítva 15 nap. Vily-vitány, Róm. kat. Plébánia-
hivatal (Zemplén m.). (455.) 

ZALAHASHÁGY róm. kat. kántortanítói állására 21 
napi határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés és köteles-
ségek díjlevél szerint. Kérvények Plébániahivatal, Zala-
háshágy, küldendők. (456.) 

ZSITVAFÖDÉMES róm .kat. iskolaszéke a megüre-
sedett II. számú tanítói állásra a vég'eges betöltésig (leg-
később 1942.' június 30.) 21 napi határidővel kisegítő 
tanítót vagy tanítónőt keres. Fizetés: lakás vagy lakbér, 
20 q tűzifa, 14.23 P községi fizetés, a többi államsegély. 
Ha a II. állás helyi jelöltte lenne betöltve, úgy a pályázó 
a IV. állásra lesz megválasztva. A IV. állás javadalma: 
törvényes lakbér, 171.42 P községi fizetés, a többi állam-
segély. Tanítási nyelv szlovák. Kellően felszerelt és vá-
laszbélyeggel ellátott kérvények Plébániahivatal, özdöge, 
up. Zsitvafödémee, Nyitra vm. címre küldendők. (458.) 

BORJÁD evangé'ikus egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állására miniszteri enge-
délytől feltételezetten a hirdetés megjelenésétől számított 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Tanítá-i nyelv: 
német. Javadalom: természetbeni lakás, 52 értékegység, 
a többi á'lamsegél.v. Kötelesség: Az osztatlan iskola ta-
nítása, kántori teendők ellátása és a beimis-ziói munká-
ban való segédkezés. Kérvények szabályszerűen felsze-
relve: Ev. lelkészi Hivatal, Borjád, Baranya megye 
címre küldendők. (405.) 
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magyar királyi udvari szállítók 

Hazánk l e g r é g i b b , több mint 125 év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefon: 66. — Alapítva t 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
S O P R O N 
Legelső tűzoltószer,kútszivatt\ ú* és 
gépgyár, harang*, fém* és vasöntöde 

HARANGOK 
V A S A L L V A W Y O K 

tűioitófecs leendők 
úg> kocsi, mint motorfecskendók, 
továbbá harangátöntés, fémöntés, 
kutak, stb. s tb. beszerzéseknél for* 
dúljon bizalommal minden tekin* 
tetben teljes garanciát nvuj tó meg* 
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk díj* 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi világkiálli> 
táson az aranyéremmel, azonkívül 
sokesok a r a n y i és e z n a < é r e m > 
m e 1 és díszoklevéllel kitüntetve. 

M o s t j c l e n t m e g ! 

V I L Á G T É R K É P 
A föld országai egy 77X116 cm lapon 8 színben 

Á r a P. 3 - 6 0 

K Ó K A I LAJOS 
kiadása, B U D A P E S T 
IV., K a m e r m a y e r s u . 3. 

Ára előre beküld ve — bélyegekben is — bérmentve! 

BOGYISZLÓ (Tolna vm.) róm. kat. egyházközsége 21 
napi határidővel pá'yázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra. A javadalom 30 ér-
tékegység, államsegély és lakás. Felszerelt kérvények a 
Plébániahivatal címére küldendők. (406.) 

NYIRGELSE II. sz. tanítónői állására meghirdetett 
pályázat a január 15-i számban közzétett feltételek mel-
lett 14 napi határidővel megújíttatik. Református iskola-
szék, Nyirgelse. (463.) 

BAKA r. k. egyházközségének iskolaszéke az I. és II. 
számú tanítói állásra ideiglenes helyettesítéssel megbí-
zott tanerőket keres. A kérvények Plébánia Hivatal, Baka 
címre küldendők. (407.) 

BALMAZÚJVÁROS községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett nagyháttanyai 
I—VI. osztályú tanítói állásra. Javadalom: Í0% helyi 
hozzájárulás, 90% államsegély és természetbeni lakás. 
Az iskola a vasútállomástól egy kilométerre van. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények e hirdetmény megjelenésétől 
számított 21 nap alatt „Községi Iskolaszék, Balmazúj-
város'1 címre küldendők. A választás felsőbb hatósági 
jóváhagyás után lesz jogerős. (404.) 

BARÁTÜR fiókközségben (magyarhertelendi plébániá-
hoz tartozó) 38 értékegységű róm. kat. kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 2 szobából, 2 kony-
hából* stb. álló szép lakás, mellékhelyiségekkel, villany-
bevezetéssel, 116 • - ö l kert, 2 kat, hold 1002 n - ö l szántó-
föld, 1262 D-öl rét, 148-18 P kegyuraságtól, 19 q búza, 
400 liter bor természetben vagy pénzben, 73 P lélekpénz, 
12 ürköbm. kemény hasábfa, ismétlősök oktatásáért 54-40 
P, temető.ű, 20 P stóla és kérelmezendő államsegély. Egy-
séges német kisebbségi a tanítás nyelve. Istentisztelet 
német nyelven. Kommün alatti viselkedésről bizonyít-
vány. Kötelességei díjlevélben. Pályázati határidő 1942. 
III. 6., a V. K. M. hozzájárulásától függően. Választás 
a V. K. M. előzetes engedélye után. Kellően felszerelt 
kérvények a Plébániára, Magyarhertelend (Baranya m.) 
küldendők, ahol posta, távirda, telefon és vasútállomás 
van, ahonnan Barátúr egynegyed óra járás. Iskolaszék. 
(403.) 

FENYÓNÉ ZONGORATERME 
B u d a p e s t , VII . , E r z s é b e t > k ö r n < 2 6 . 
V i l á g m á r k á s zongorák, piamnók nagy választékbán. 
Legolcsóbb árak. Riszletliielia havi 30 P-től. Vidékre díjtalan 
•zakcsomagolás. 

ADÁCS (Heves vármegye) római katolikus egyház-
községe a lemondás folytán megüresedett nyolcadik 
számú, férfitanítói állásra, huszonegynapi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalma törvényszerű. Kötelességek 
díjlevél szerint. Kántorhelyettesítés, leventeoktatás köte-
lező. Korteskedés kizáró ok. Pályázatok: Római Katolikus 
Egyházközség Elnöksége címre küldendők. (402.) 

BORSI görög és római katolikus iskolaszéke, 21 napi 
határidővel, a lemondás folytán megüresedett és római 
katolikus tanítónővel betöltendő második számú tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalma évi egyszáz-
hetvenegy pengő negyven fillér készpénz és lakás. A többi 
államsegély. Görögkatolikus plébánia, Sátoraljaújhely. 
(464.) 

ABONY (Pest vm.) rk. egyháztanácsa a 25 tanerős 
belterületi iskolánál lemondás folytán megüresedett 
XXIV. sz. férfitanítói állásra miniszteri engedélytől fel-
tételezetten 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalom: természetbeni lakás, áll. segélyei kiegészített 
törvényes fizetés. Kötelesség díjlevél szerint. A kántort 
akadályoztatás esetén köteles díjtalanul helyettesíteni. 
Amennyiben az á'lás helyben működő pályázóval töl-
tetnék be, ezen hirdetés az átválasztással megüresedett 
állásra is szól. Kérvény Róm. Kat. Plóbániahivatal, Abony 
címre küldendő. (400.) 

ALMAMELLÉK község iskolaszéke huszonegynapi ha-
táridővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megürese-
dett második sorszámú tanítói állásra. Fizetése törvényes. 
Lakbér, négy értékegységnek megfelelő két öl hasábfa és 
40% készpénz helyi javadalom, a többi államsegély. 
Válaszbélyeggel ellátott kérvények Községi Iskolaszék, 
Almamellék, Somogy vm. címre küldendők. (399.) 

AKA róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett tanítónői állásra 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Fizetés törvényes. Lakás természetben. 
A megválasztott az osztatlan német tagozatot fogja ta-
nítani, miértis a német nyelv tökéletes tudása szükséges. 
Kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni tartozik. 
Kérvények Plébániahivatalhoz, Aka, küldendők. (398.) 
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ABÁDSZALÓK róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett V. számú tanítói 
állásra 21 napi határidővel. Nők is pályázhatnak. Fize-
tés: 20% helyi javadalom, lakbér és álamsegély. Köte-
lessége díjlevél szerint. Válaszbólyeg-ee kérvények Plé-
bániahivatal, Abádszalók küldendők. (401.) 

ELŐSZÁLLÁS róm. kat. iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett nagykarácsonyszőlőhegyi tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Nők is pályázhatnak. 
Szép lakás, 70% helyi javadalom és államsegély. Állás 
azonnal elfoglalandó. Plébániahivatal, Előszállás, Fejér 
megye. (465.) 

NYÍRPILIS gör. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett II. tanítói állásra buszon-
egynapi határidővel. Javadalma törvényes. Pá'yázhatnak 
róm. kat. va'lású férfiak és nők is egyaránt. Gör. kat. lel-
készi hivatal, Nyírpilis, Szabolcs vm. (475.) 

GYERGYÓCSOMAFALVA róm. kat. egyházközsége a 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet 15 napos határ-
idővel. Javadalma: természetben lakás, gazdasági épüle-
tekkel és 150 D-öl kerttel, 454 kat. hold szántóföld, 
2334 kat. hold kaszáló, 7 kat. hold erdő, a tanítói fizetés 
90%-a államsegély, a kántori stóla kétharmadrésze. Kö-
telességei: az iskolánál kiosztott osztály vezetése és az 
összes kántori teendők végzése, egyházi ének tanítása és 
dalárda vezetése, szociális munka az egyesületekben. Kán-
tori próba saját kö'tségen 1942. március 8-án. Pályázatok 
Plébániahivatal, Gyergyócsomafalva, Csík megye, címre 
küldendők. (467.) 

HEGYMEG ref. iskolaszéke pályázatot hirdet eltávo-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Javada-
lom: Törvényes államsegély és 25 értékegység, amely a 
következőkből áll: lakás, 7 kat. hold 15 [U-öl szántó, 
1 kat. hold 316 (U-öl rét, 12 köböl rozs, 8 m tűzifa, 
4 köböl búza, munkaváltság, stóla. Földek adóját egyház 
fizeti. Kötelessége: I—VIII. osztály vezetése, kántori 
teendők, énekkar vezetése, akadályoztatás esetén lelkész 
helyettesítése, bp'.missziói munkákban segédkezés. Pályá-
zati határidő: február 15. Állás a választás jogerőre 
emelkedése után azonnal elfoglalandó. Szükség esetén 
helyettesként folyó iskolai év végéig megegyezés szerint 
nők is alkalmaztatnak. Bemutatkozás önköltségen. Fel-
szerelt kérvények válaszbélyeggel merékelve: Ref. Lel-
készi Hivatal, Hegymeg, P. Lak küldendők. (468.) 

JASZDÓZSAI NAGYHALOM KÜLTELKI róm. kat. 
tanítói állásra az itteni tanítónak a belterületi iskolához 
történt megválasztásának jóváhagyásától feltételezetten a 
róm. kat. iskolaszék 21 napi határidővel pálvázatot hir-
det. Fizetés törvényes. Kötelességek díjlevélben. Vasút-
állomás helyben. Válaszbélyeggel e'látott. kérvények róm. 
kat. Iskolaszék, Jászdózsa, küldendők. (469.) 

KIS- ÉS NAGYGÜT református egyháza megismétli 
a december 1-én megjelent számban közzétett pályázatát 
azzal a különbséggé1, hogy a kántortanító fizetése a kö-
vetkező: lakás, kert, mellékhelységek, helyi hozzájárulás 
10%, 10 értékegység. (470.) 

LICE róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet: I. 
számú kántortanítói állásra. Javadalma: Szép, egészséges 
lakás, két szoba, konyha, mellékhelyiségek, kert, 2 kat. 
hold 250 D-öl szántó, rét, 10 q párbér, lélekpénz stb. pon-
tosan fizetve, stóla, leventeoktatás stb. A javadalomra 
csupán 250 P levonás, államsegély. II. számú ál'ás (női) 
10% helyi hozzájárulás és 90%-os államsegély, valamint 
szép, egészséges lakás. Kötelesség a díj'evél szerint, A. C.-
munka. Az állás azonnal elfoglalható. Megjelenés önkölt-
ségen. Korteskedés kizáró ok. A feVerelt kérvények Plé-
bániahivata1, Life fu. p. G'oe), küldendők. Határidő tör-
vényes. Tanítópárnak ideális hely. (471.) 

MARCADÓ-PUSZTA kat. jellegű, 1 tan erős iskolá-
jánál lemondás folytán megüresedett tanítói-női állásra 
10 napi határidővel ismételten pályázatot hirdetek. Fize-
tés az á'lamiakéval azonos. Kérvények Őfőméltósága Her-
ceg Esterházy Pál úrhoz címezve, Plébániahivatal, So-
mogyhárságy, küldendők. (472.) 

NYIRADONY -község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett I. és IV. sorszámú tanítói 
állásra. Javadalma: 50, illető'eg 10% készpénz, helyi 
hozzájárulás és lakáspénz. A többi államsegély. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Pályázati határidő a megjelenéstől 
számított 21 nap. Községi Iskolaszék, Nyiradony (Sza-
bolcs megye). (473.) 

NYÍRPILIS gör. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra hu-
szonegynapi határidővel. Javadalom: lakás, kert, 25 kat. 
ho'd föld, párbér, stóla. Kötelességei díjlevél és Rend-
szabályok szerint. Gör. kat. lelkészi hivatal, Nyírpilis, 
Szabolcs vm. (474.) 

ENDREFALVA egyháztanácsa a lemondás folytán 
megüresedett endrefalvai III. számú tanítói állásra pályá-
zatot hirdet a hirdetés megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Javadalma: Helyi 20%, törvényes lakbér és 
törvényes államsegély. Oj, szép iskola. Kérvények iskola-
székhez, Endrefalva (Nógrád m.) intézendők. Tanítónők 
is pályázhatnak. (466.) 

ÖCS (Veszprém m.) róm. kat. egyházközsége állami 
kinevezés folytán megüresedett kántortanítói á'lásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom 27 érték-
egység. Fizetéskiegészítő államsegély. Természetbeni la-
kás. Kötelesség díjlevél szerint. Egyházhatósági hármas 
jelölés. Kántorizá'ást vállaló nő is pályázhat. Kérvények 
Plébániahivatal, Taliándörögd, Zala m. küldendők. (476.) 

ÓZD II. kerületi róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett IV. számú férfitanítói ál-
lásra. Javadalom: 10% he'yi, államsegély, lakbér. Köte-
lessége a hadbavonult kántor mindenkori helyettesítése 
és díjlevélszerintiek. Határidő 21 nap. Ezen állás-betöl-
tése a miniszteri jóváhagyástól van függővé téve. Róm. 
kat. plébánia, Ózd-Bolyok. (477.) 

OLASZ község iskolaszéke a lemondás folytán meg-
üresedett I. és II. sorsz. tanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Az I.. sorsz. állásra csak kán-
tori oklevéllel (esetleg leventeoktatói képesítéssel is) bíró 
férfitanítók, a II. sorsz. á.lásra nők is pályázhatnak. 
(Tanítópárnak kitűnő elhelyezkedési lehetőség!) Kántor-
próba — külön meghívásra — kötelező. Útiköltséget nem 
térítünk meg. Az iskola két osztatlan, — egy magyar és 
egy német nyelvű — tagozatra oszlik. A plébániatemp-
lomban a kántori teendőket német, horvát és magyar 
nyelven kell ellátni. Az I. sorsz. állás javadalma: 1. 3 
szoba, 2 konyha és mellékhelyiségekből álló lakás, 2. 
mintegy 1000 d-ö l belsőség (gyümölcsös és kert), 3. 14 m" 
tűzifa (7 ért.-egys.), 60% az illetményhivatal útján, 4. 
államsegély. A II. sorsz. állás javadalma: 1. a^kezdő-
fizetés 10% a és lakbér az illetményhivatal útján, 2. ál-
lamsegély. Az egyházhatóság által kinevezett kántor évi 
6s0 aranykorona helyett kb. 10 kat. hold föld hasznát 
élvezi, mely a tanítói fizetésbe nincs beszámítva, adóját 
is a község fizeti. A földek jelenleg felesbérletbe vannak 
kiadva. Megfelelő képesítéssel és nve'vtudással rendelkező 
róm. kat. tanítók (tanítónők) szabályszerűen felszerelt 
válaszbélyeges kérvényeiket Községi iskolaszék, Olasz 
(Baranya) címre küldjék. — Autóbuszjárat Pécs—Mohács 
felé a községtől 15 percnyire. Bekötőút építés alatt. (478.) 

SZERNYE ref. egyházközsége e lap január 15-i szá-
mában közölt pályázati hirdetményét 3 héttel megho6Z-
szabbítja azzal, hogy külön kántori jávadalomként 12 m. 
hold föld is szolgál. Bemutatkozás kívánatos. (484.) 
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PÁTYOD (Szatmár megye) rém. kat. iskolaszéke 21 
napi határidővel pályázatot hirdet kántortanít ói á'.lásra. 
Javadalom 16 értékegységgel államsegélyes. (479.) 

PASZAB református egyházközsége pályázatot hirdet 
a III. sz. tanítónői állásra 21 napi határidővel. Fizetés: 
90% államsegé'y, 10% helyi hozzájárulás és míg lakás 
nem épül, törvényes lakbér. Kötelesség: a kijelölt osztá-
lyok tanítása, kézimiunkatanítás és missziói munkákban 
segédkezés. A pályázati kérvények Református Lelkipász-
tori Hivatal, Paszab címre küldendők visszaküldésre fel-
bélyegzett borítékkal. Az állás azonnal elfoglalandó. (480.) 

SÁMSONHÁZA evangélikus egyház iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortaní-
tói állásra. Javadalom: 3 szobás lakás, 57 értékegységet 
képviselő természetbeni járandóság és államsegély. Kán-
torizáláshoz a tót nye'v tudása kívánatos. A szükséges 
okmányokkal felszerelt kérvények 21 napon belül a sánt-
sonházai (Nógrád m.) ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
(481-) . 

SEREGÉLYES róm. kat. iskolaszéke lemondással meg-
üresedett II. sz. tanítónői állásra 15 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Plébánia, Seregélyes. (482.) 

SOMOGYHÁRSÁGY rém. kat. egyházközsége a lemon-
dás folytán megüresedett II. számú tanítói-női állásra is-
mételten pályázatot hirdet. Helyi javadalom 20%, többi 
államsegé'y- Német nyelv tudása kötelező. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Kérvények Plébániahivatal, Somogyhárságy, 
küldendők. (483.) 

SZARVAS község iskolaszéke pályázatot hirdet bel-
területi újonnan rendszeresített VII. és VIII. számú ta-
nítói állásokra a megjelenéstől számított 21 napi határ-
idővel. Fizetés: törvényes, 30% helyi járulék és ál'am-
segély, átmenetileg törvényes lakbér, m.aid természetbeni 
lakás és kertilletmény. Kötelesség díjlevélben. A tanu'ók 
túlnyomóan evangélikusok. Átválasztások esetén a tanyai 
állásokra is érvényes a pályázat. Kelően felszerelt kér-
vények Bartos Pál iskolaszéki elnök címére küldendők, 
Szarvas, Békés megye. (485.) 

SZENTPÉTERFÖLDE róm. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sor-
számú tanítónői állásra. Határidő 21 nap. Javada'ma 10% 
helyi járandság, államesgély, lakbér. Plébánia, Gutor-
földe, Zala megye. (486.) 

TISZASAS ref. iskolaszéke keres folyó tanévre ideig-
lenes he'yettest halálozás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Pályázati határidő 8 nap. (487.) 

ŰJHARTYÁN község iskolaszéke pályázatot hirdet az 
üresedésben levő szentorbánhegyi községi kéttanerős is-
kolai I. számú állásra. Fizetés törvényszerű, kétszobás 
lakás, kert, államsegé'y. Kötelességek díjlevél szerint. 
Vasútállomás Alsóhernád, az iskolától 3 km távolságra. 
Határidő 3 hét. Iskolaszéki Elnök, Űjhartyán, Lengyel-
falva, Pest megye. (488.) 

UNGPETRÓC róm. kat. isko'aszéke pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett tanítói állásra. Jöve-
delem : 2 szoba, konyhából, kamrából, gazdasági épüle-
tekből álló lakás kerttel. A politikai községtől 160 P 
készpénzben. A volt úrbéresek egyesületétől 40 m5 tűzifa 
befuvarozva (iskolafűtési kötelezettséggel) 53 P 70 f re 
értékelve, 17 kat. hold 582 négyszögöl szántóföld és le-
gelő 30 P 43 f-ben értékelve. Az egész helyi jövedelem 
244 P 12 f-re értékelve. Tanítási nyelv szlovák. Pályázati 
határidő 21 nap. Személyes megjelenés kívánatos, de az 
útiköltséget nem téríti meg az isko'aszék. Pályázati kér-
vények Bóm. kat. plébániahivatal, Felsődomonya, p. 
Ungvár címre küldendők. Nők is pályázhatnak. (489.) 

VÁMOSOROSZI ref. egyház presbitériuma kántortaní-
tói állásra 1941. július 1-én, a Néptanítók Lapja 13. szá-
mában meghirdetett pályázatát megújítja. Továbbá pá-
lyázatot hirdet második számú tanítónői állásra is. Egy-
házi hozzájárulás 10%. Kötelesség presbitérium által ki-
jelölt osztályok vezetése, belmissziói munkában való rész-
vétel. — Határidő 21 nap. Kérvény törvényszerűen fel-
szerelve, felbélyegezett borítékkal, lelkészi hivatalba kül-
dendő, Vámosorosziba. (490.) 

CSEBÉNY róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra a lap megjelenésétől 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Tannyelv magyar. 
Javadalma: természetbeni szép lakás, 3 értékegység ée 
30% készpénz, a többi államsegély. Kántoriak külön dí-
jaztatnak. Nők. is pá'yázhatnaik. Állás azonnal elfogla-
landó. Szabályszerűen felszerelt válaszbélyeges kérvények' 
Plébániahivatal, Ibafa, Baranya vm. küldendők. (494.) 

HORVÁTHERTELEND róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Tannyelv magyar. Java-
dalma: természetbeni háromszobás, szép lakás, mellékhe-
lyiségekkel, 50% helyi javadalom, a többi államsegély. 
Kántoriak külön díjaztatnak. Nők is pályázhatnak. Állás 
azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
válaszbélyeegel Plébániahivatal, Ibafa, Baranya vm. kül-
dendők. (495.) 

KORPÁD róm. kat. egvházközsége helyettesítéssel ideiig-
lenesen megbízott kán+ortanítói állásra pályázatot hirdet 
Nők is pályázhatnak. Tannyelv magyar. Fizetés törvényes. 
Kántoriakért külön díjazás. Az á'lás azonnal elfoglalandó. 
Az állás a máshol megválasztott és már elköltözött kántor-
tanító ottani V. K. M. jóváhagyás után lesz véglegesem 
betöltve. Válaszbélyeges kérvények 21 napon belül Plébá-
niahivatal, Ibafa, Baranya vm. küldendők. (496.) 

ALSŐNÉMEDI (Pest m.) református egyház presbi-
tériuma pá'yázatot hirdet négytanerős iskolájánál meg-
üresedett II. számú tanítói állásra. Javadalma: 1. Termé-
szetbeni új lakás kerttel. 2. 9 kat. hold 819 D-öl javadalmi 
föld haszonélvezete. E javadalmi földből szántó 8 kai 
ho'd 611 D-öl, rét 1 kat. hold 208 D-öl. A javadalma föl-
dek adóját az egyházközség fizeti. 3. 11"16 hl roze, 
5"58 hl zab. 4. Kettő öl kemény tűzifa a tanító udvarára 
szállítva. 5. 23 értékegység levonsásával, á'lamsegély. Kö-
telesség: A presbitérium által kije'ölt osztályok vezetése, 
ismétlőiskolások tanítása, mit a község külön díjaz, lelki-
pásztor és kántortanító akadályoztatása esetén díjtalan 
helvettesítés. Minden egyházi munkában segédkezés. A 
község Budapesttől 22 km-re nemzetközi út mel'ett ra». 
l akásban villanyvilágítás. Pályázati határidő 21 nap. 
Válaszbélyeges pMvázatok re*, lelkipásztori hivatal, Alsó-
némedi címre küldendők. Jelölt nincs. (498.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget 

Jeligés leveleket esak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

CSERÉLNÉK Baranyából nyolctanerős állami iskolá-
tól. Miskolc vagy környékére áüami tanítóval. Vasút, vil-
lany, mozi van. Jelige: „Sok mellékes." (497.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Törők-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra.) 
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HARMÓNIUM. Egy-két hangsorral koffer-harmónium 
kapható. Kérjen árjegyzéket. Szüle harraóniumos, Cegléd. 

VILAGMARKAS ZONGORÁK, pianinók, harmóniu-
mok lego'csóbban Kernács zongoraterme. Budapest, Rá-
kóczi-út 13. Telefon: 349-911. 

MÁRCIUSRA, anyáknapjára gyermekszíndarabok egy 
pengő. Pchülergebetbuch 50 fillér. Alleluja Orgelbuchról 
ismertető ingyen. Babócsay kántor, Bátaszék. (366.) 

Megjelent a CSENDESFOGLALKOZTATÁS MUNKA-
KÖNYVÉ-nek I. része. Tartalmazza a népiskola I—IV. 
osztá'yának teljes és részletes csendesfoglalkoztatási fel-
adatanyagát. Az osztatlan és részben osztott iskola taní-
tója nem nélkülözheti, általa munkája eredményesebb, 
könnyebb lesz. A 172 oldal terjedelmű könyv ára 4 P. 
Megrendelhető a pénz előzetes beküldéséve1, Vágó Elemér 
gyak. isk. tan. címén, Jászberény, Tanítóképző. (367.) 

ELADJA ZONGORÁJÁT, pianinóját vagy harmóniu-
mát? Forduljon Kernács zongora-céghez. Azonnal kész-
pénzzel fizetünk. Közvetítőt díjazunk. Budapest, Rákóczi-
i t 13. Telefon: 349—911. 

CSERÉLNE tanítóházaspár 10 tanerős államitól Pest 
és Esztergom közeléből (Villany van. Vasútállomás hely-
ben), olyan 2 tanerős államihoz Felvidékre, ahol lehető-
leg villany és vasútállomás van. Válaszbélyeg ellenében 
levelet a. kiadó továbbít. (462.) 

ORGONAHARMőNIUM, amerikai, hat ós fél síp-
soros, 20 regiszteres, 2 térdregiszteres. Templomnak is 
nagyon megölelő, sürgősen eladó. Budapest, VIII., Vas-
ntca 19. f. 4. (461.) 

BUDAPEST szomszédságából cserél, lehetőleg II ik, 
Ill-ik lakbéressel, áll. tanítónő „Hajnalodik" jeligén. 
(460.) 

KARTÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné, tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10, vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 

KOSSUTH FUTÁRJA, 1 felvonásos hazafias iskolai 
színmű március 15-re. Irta B. Tóth Ferenc mezőtúri ref. 
tanító. Igen alkalmas tanyai és falusi iskolai ünnepé-
lyekre is. Ára előadási joggal együtt 1 P. Megrendelhető 
a kiadónál: Corvina kft., Mezőtúr. Postatakaxékpénztári 
csekkszámla 27.253. (313.) 

KERESEK 4-ik gimnazista lányom részére tanítónőt, 
ki magánvizsgára előkészítené. Cím: Gömörtííd, p. Fülek, 
özv. dr. Kiss Jenőné, földbirtokos. (459.) 

PARÁDFÜRDő ' villasorában 258 D-öl háztelek, 
három szoba, konyha, felépítési anyagok hatvan százalé-
kával eladó 8.100.— pengőért, esetleg „Tőkéstársat ke-
resek felépítéséhez" jeligére kiadóhivatalba. (438.) 

MÁRCIUS 15-RE! Kétszólamra 13. hazafias csárdása 
jelent meg az iijúság részére Murgács Kálmánnak. Isko-
láknak 2 pengő helyett 1'50 pengőért küldi a szerző. 
(József-utca 27.) (492.) 

ÖTOKTÁVOS, 9-regiszteres, két sípsoros, márkás Pa-
konyHiarmónium, nehéz diófa, kisebb templominak alkal-
mas, 500 pengőért eladó. Bp., VIII., Staííenberger-utca 16, 
fszt. 4. Farkasné. (491.) 

Hirdetéseket felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L 

DR. BEYER ED ÉNÉ 

ÚTMUTATÓ 
a népiskolai í rva-o lvasás t a n í t á s á h o z ax 

új írásmód (zs inór i rás) alapján. 
A nm. vallás, és közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint a 
tanító. és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 

A könyv elméleti megalapozásával, teljesen kidolgozott tanításokkal és 
olvasótáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanitónak az 
új í rásmód bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Úr által a v i d é k i n é p i s k o l á k részére engedélyezett 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyagát. Figye-
lembe veszi az osztott-, részben osztott- és osztatlan népiskola lehető-

A R A : 3 - 2 0 P E N G Ő . S é g e i t ' k ö v e t e l m é n y e i t ' M E G R E N D E L H E T Ő 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 
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MEGJELENT 
az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos 
népiskoláról szóló 1940 : XX. t.*c. végrehajtása tár# 
gyában a 26.000/1941. V.K. M. sz. rendelettel kiadott 

NÉPISKOLAI UTASÍTÁS 
ÁRA 1*60 P 

Beszerzendő az iskolai pénztár terhére 3 példányban. 
(A gondnoksági, illetve iskolaszéki elnök, az iskola 
igazgatója és a tantestület részére 1—1 példány.) 
Vonatkozó V. K. M. rendelet a Néptanítók Lapja 
1941. 23. számában. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST, VIII.. MÚZEUM-KRT. 6. 

Fizessen elő 

S Z E P M U V E S Z E T . R E 
Nemes magyar célkitűzéseket segít elő vele. Már 1U évi 5 p e n g ő é r t kaphatja 
Mariay Ödön író, főszerkesztő és vitéz Nagy Zoltán műtörténész, felelős szer-
kesztő irányításával készült és minden hónap 1-én megjelenő pazar kiállítású 
művészi folyóiratot, mely hírül viszi a magyar művészet eseményeit, tájékoztat kér-
déseiről. Bő, művészi illusztrációkban ismerteti a művészet emlékeit és alkotásait. 

Kiadja a 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T , M U Z E U M - K Ö R Ú T 6. Telefon: 146-145. Csekkszámla 37.473. 

Kérjen mutatványszámot! 
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A Magyar Könyvbarátok folyóirata a 

Q i Ó X L u k n 

M e g j e l e n i k m i n d e n hó 10-ón 

Felelős szerkesztő: MÁTÉ KAROLY. 

Szerkeszti: K E N Y E R E S I M R E 

Az ország l e g e l t e r j e d t e b b irodalmi ós könyvészeti lolyóirara. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadásában folytatólagosan 
megjelenik : 

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos 
jogszabályainak gyűjteménye. 

A gyűjtemény áttekinthető rendszerben közli a vallás- és közoktatásügyi 
igazgatás körébe tartozó hatályos jogszabályokat. Minden kötet egész 
vászonkötésben jelenik meg és kicserélhető lapokból áll. A kicserélhető 

lapok helyére az időközi pótlás lapjait lehet illeszteni. 

Eddig megjelent: 

1. Polgári iskolák. 
XVI+206 oldal, ára 4 pengő. 

2. Nem állami tanszemélyzet nyugellátása. 
IX+321 oldal, ára 6 pengő. 

Megrendelhető: a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁBAN 
BUDAPESTEN, VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. 
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AZ EGYSÉGES MAGYAR ZSINÓRÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

M I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K 
Segédtankönyv: 

LUTTOR IGNÁC: 

Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betűfűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterlin»féle német folyóírás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939.-IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
Vezérkönyv: 

L UTTOR—OLDAL: 
Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt ABC'könyvek írás« 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I—II. 
0. részletes, a III—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta* 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474/1939.—IX. 

Ára 3 50 P 
Faliminták: 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. IV. A Siitterlin=féle 
német folyóírás. 
70x 100 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 — P, karionon 16 —P (I—III. külön is kapható 1) 

Kézi lapminták: 
I. Kiinduló írás. II, Átmeneti írás. III. Betűfűzés. 
35x25 cm lapok, 1 cm középbetűkkel. 

I—III. ára — 60 P 
Feliratok, fali olvasótáblák készítéséhez; 

A díszítő iras kateja 
Miért tanuljuk és hol alkalmazzuk a díszítő irást? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló irás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 
V I I I , M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. ( G ó l y a v á r ) 
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közismert legjnbb H A R M O N I U M O K -
ház-, iskolák», dalárdák i különösen tempionokuat-
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

H Ö R L NÁNDOR Budapest II, Tör5k-atca 8. 
A budai Margit-hidfótól a második utca jobbra 
Fizetéskedvezmény. - Sürgönyeim: „HARMONHÖRl" - Telefon: 151-652 

).ó niCndsUÁst o k o k í 

Rendelje meg 

Ferenczi I. 

Amit jónak hittünk 
az iskolában 

c. könyvét. Ebben fel van sorolva a tanító minden jóhiszemű téve* 
dése, amit az iskola felügyelője jogosan baklövésnek minősít Ára 4 ' — P 
Gyöngyszemek az iskolából 2'— P 
Óratervek a svédtornához 1 —II. osztály számára — * 8 0 P 
Óratervek a svédtornához III —IV. osztály számára —*80 P 
Óratervek a svédtornához V—VI. osztály számára . . . ; „ —'80 P 
Két cserkész az olimpiászon, ifjúsági könyvtárak számára „ 2'— P 
Ozenetkönyv a család és az iskola számára — * 2 0 P 

Megrendelhető a K IRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 

K Q 7 I S M E R T 
KITÍI NÓHANGÚ 
REM EKKIVITE LU HARMONIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona= és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázár u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
PEDÁLOS HARMONIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — TÁSKAHAR-
MÓNIUMOK. VILLAMOS FUJTATOBEREXDE^ÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍTÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I Ü M K É S Z Í T Ő S Z A K C É G 

39.762. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum=körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



HETVENÖTÖDIK ÉV. 5. SZÁM. BUDAPEST, 1942. MÁRCIUS I. 

Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapes t , V., Klebelsber u. 17. (Magyar királyi T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
^ vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Te l 123-271 — 126-818. * V I I I . , M ú z e u m - k o r ú t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

Ü L Ö F I Z E T É S egész évre 9*60 P, negyedévre 2"40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi min isz té r ium 

820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt e lrendelte , hogy az előfizetési di j a7 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T J T R D E T É S hivatalos pályázat 
i o f i l l . , magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzlet i h i rde tés : 1 oldal 
160 P. ' / . Oldal 85 P. V. Oldal 50 P. 
>/, Oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki-
adóhivatal címére előre fizetendők-

VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁN 
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VITÉZ MOYBÁJÍYAI HORTHY IMTVÁX, 
MAOYARORSÍZÁG KORMÁÍlYZéHELYETTESE 

1942. február 19 történelmi napja a ma-
gyar nemzetnek. Ekkor ült össze az ország-
gyűlés két háza, hogy Kormányzó Urunk 
kívánságára kormányzóhelyettest válasz-
szon. S ez az országgyűlés lelkes közfelkiál-
tással, ünnepélyesen kormányzóhelyettessé 
választotta vitéz nagybányai Horthy Ist-
vánt, országgyarapító kormányzónk első-
szülött fiát, aki a nemzet képviseletének 
színe előtt, határozott, érces hangon, egy-
szerű rövid szavakban letette az esküt. 

Vitéz nagybányai Horthy István Ma-
gyarország kormányzóhelyettese olyan csa-
lád sarja, amely mélyen belenyúl a törté-
nelmi századok mélységébe, ahol nemzedé-
kei elválaszthatatlanul összeforrtak a ma-
gyar fa j , a magyar nemzet sorsával. Az 
örök magyarságnak ez a szelleme, lángoló 
lelke lobogott fel világító fáklyaként akkor 
is, mikor az első világháború után állami-
ságunk közjogi és hatalmi keretei széthul-
lottak, s nemzeti életünk romjai felett mar-
talócok garázdálkodtak. Az összeomlás sza-
kadékából Horthy Miklós mentette ki a 
nemzetet, az Ő huszonkétéves országlása 
alatt Istenáldotta történelmi érzékkel ala-
kította ki a magyar nemzet hatalmi bás-
tyáit. S Horthy István ennek a Horthy-
családnak nagy-nagy erkölcsi örökségét 
hozza magával. Sokat, nagyon sokat jelent 
ez az örökség a nemzet számára. Többet, 
mint bárki más hozhatott volna. 

De nemcsak a Horthy-család századokba 
nyúló magyar gyökere, hanem vitéz Horthy 
Istvánnak férfias egyénisége, bátor, hősies 
fiatalsága, tüzes magyarsága és eddigi 
munkás élete js a legnagyobb biztosíték 
arra, hogy megválasztásával a magyar al-
kotmányos élet újabb életerőt, tartópillért 
nyert. Horthy István nem a morajló ten-
gerről, az óceánok végtelen kékségéből, a 
háború vészes viharjaiból, győztes csatáiból 

* emelkedett fel díszes méltóságára, mint 
édesatyja, azonban ismeri ő is a mai ma-
gyar életnek a tengerek viharánál és örvé-
nyeinél nem kevésbbé vészesebb, harago-

sabb helyzeteit, szirtfokait és zátonyait, a 
magyar élet mélységeit. Eddig, mint a ma-
gyar élet munkása és katonája tevékenyke-
dett. Mind a polgári munka, mind pedig a 
katonaélet frontján legalulról kezdte, tehát 
közvetlen közelségből ismeri a magyar élet 
minden szegletét. Összeforrt a magyar mun-
kássággal, a magyar föld rögtörő népével, 
a. nemzetnek minden dolgozó rétegével. Ő 
világosan lát ja a nemzet életének utait, de 
látja a célt is, ahová ezeknek az utaknak 
vezetnie kell. 

Horthy István lelkében mélységesen él a 
szociális érzés. És ez nem a divatos köz-
szellem terménye, hanem a szülői házból ho-
zott lelki adottsága. A legjobb, a leggondo-
sabb édesanya mellett látta, s mélyen át-
érezte, hogyan kell az élet elesettjein segí-
teni, a szociális bajokat, nemcsak az észen, 
hanem a szíven át is meglátni. 

A nemzet méltó bizalommal tekint vitéz 
Horthy István felé, aki most. már mint 
Kormányzó Urunk helyettese hivatva van 
az- országlás nehéz feladatában segédkezni. 
A nemzet előtt rendkívüli feladatok álla-
nak. Töretlenül folytatni akarjuk Európá-
ban nemzeti létünket, megőrizve sajátsá-
gainkat, nemzeti öntudatunkat és eszmé-
nyeinket, de nem akarunk kitérni azok elől 
a feladatok elől sern, amelyeket történelmi 
küldetésünk parancsszavára vállalunk. S 
mi hisszük, tudjuk, hogy vitéz Horthy Ist-
ván Magyarország kormányzóhelyettese a 
magyar nemzet sorsának irányításában fia-
talos erővel, történelmi hittel, és a jobb jö-
vendő akarásának elszántságával tölti be 
azt a nehéz hivatást, amit a Mindenható 
Számára kijelölt. 

A magyar tanítóság hódolatteljesen kö-
szönti vitéz Horthy Istvánt, Magyarország 
kormányzóhelyettesét, akinek nemes alak-
ját, a nemzet szebb, boldogabb jövőjéért 
folytatott munkáját, mélyen bevési a jövő 
nemzedék szívébe, lelkébe. 

Kérjük munkájára a Gondviselés áldását! 
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I K J I É T L i K K — Ö Ü Ü Z E F O G L A L Á K 

í r t a : P O D O R BÉLA tanügyi tanácsos 

DIDAKTIKAI materializmus és 
a didaktikai formalizmus harca 
még ma is tart . Az első az isme-
retanyag1 mennyiségének halmo-

zására törekszik, a tanítvány elméjét úgy te-
kinti, mint valami edényt, amelybe lehető sok 
ismeretet kell beletölcséreznünk. Jelszava: az 
ember értékét tudása adja meg. A második az 
ismeretanyagot a lélekformálás eszközének te-
kinti. Jelszava: a tartalom kiszorulhat a tudat-
ból, csak a lélekre tett hatása maradjon meg. 
Felfogásukból következik, hogy még az első túl-
zott gondot fordít az ismeretanyag megrögzí-
tésére s annak eszközére az ismétlésre, a lelket, 
annak erőit — mondhatnánk sztatikus, válto-
zatlan helyzetben tar t ja , addig a második cse-
kély jelentőséget tulajdonít az ismétlésnek s 
volt idő, amikor azt hangoztatta, hogy még az 
év utolsó óráján is líj anyagot tanítsunk, mert 
a fő a lélek erőinek mozgásbantartása, a lélek 
dinamikája. 

Tanítói munkánkban természetesen fontos a 
lélekformálás. Mindnyájunk kötelessége olyan 
tanítási módra törekedni, amely lehetővé teszi, 
hogy a tanuló érvényesülhessen és fejleszthesse 
önállóságát, kezdeményező hajlamát, kutató-
képességét, hogy összes szellemi erőit mozgás-
ban tartsuk. Tanítói munkánkban azonban fon-
tos az elért eredmény is. Minden embernek 
tudnia kell a tudományos ismeretek bizonyos 
minimumát, mert csak így tud belekapcsolódni 
az emberiség, a nemzet társadalmi kötelékébe. 
Ebből következik, hogy a két fontos követel-
ménynek, tehát a lélekformálásnak és az ered-
ménynek (ismeretanyag) munkánkban egymást 
át kell szőnie. De következik az is, hogy az is-
meretanyag megrögzítésének mind a két módja, 
az ismétlés és az összefoglalás fontos mozza-
nata tanítói munkánknak. Vannak, akik a meg-
rögzítésnek egy harmadik módját is emlegetik, 
t. i. az alkalmazást, de lényegében ez sem más, 
mint összefoglalás. 

Az ismétlés és összefoglalás között éles kü-
lönbséget kell tennünk, mert csak így lesz tu-
datos az alkalmazásuk. 

Az ismétlés a tanult ismeretanyagnak többé-
kevébbé változatlan reprodukciója. Célja: az 

, asszociációk gyakorlása, a bevésés erősítése és 
a reprodukáló készség fejlesztése. Két f a j t á j a 
van: a kapcsolóismétlés és a részletismétlés. 
A kapcsolóismétlés a tanítási óra előkészítő 
részében szerepel s feladata mindazoknak az is-
mereteknek a felújítása, amelyek az ú j anyag 
megértéséhez szükségesek. A részletismétlés a 
tanítási anyag egy nagyobb, összefüggő részé-
nek a reprodukálása abból a célból, hogy a be-
vésést erősítsük s a reprodukáló készséget fej-
lesszük. 

Tula j donképen az összefoglalás is ismétlés, 
csak nem sablonos visszaforgatása a tanítási 

anyagnak, hanem más, ú j szempontok szerint 
való feldolgozása. Célja: ú j asszociációk te-
remtése, a lélek mindenoldalú fejlesztése. 

Míg az ismétlés gépies tanulás, addig az 
összefoglalás értelmes tanulás, mert az értel-
mes tanulás t i tka az, hogy a tanulttal minél 
több asszociációt teremtsünk. Míg ismétléskor 
a lélek bizonyos mértékben sztatikus helyzet-
ben marad, addig az összefoglaláskor mozgás-
ban van. 

A kettő közötti különbséget talán egy ha-
sonlat világít ja meg legjobban. A tudás anya-
gát területhez hasonlítva, ismétléskor ezt a te-
rületet magán a területen maradva s egy pont-
ból kiindulva részletességgel barangoljuk be, 
míg összefoglaláskor a területen felülemelkedve 
— mondhatnánk — madártávlatból, általáno-
sabb, nagy7obb vonalú, egységesebb, tisztább 
képet adunk róla. Még az ismétlés a területei 
történő fényképezés, addig az összefoglalás 
légifelvétel. 

Lélektani szempontból az ismétlés az emlé-
kezet munkája, összefoglaláskor pedig az összes 
lelki erők dolgoznak, mert koncentrált figyel-
met kíván, ítélésre, okoskodásra késztet, szük-
ségessé teszi az ismereteknek egy cél érdekében 
való kiválogatását és újabb csoportosítását, a 
lelket elemző és összetevő munkára sarkalja, 
újabb és újabb akaratindításokat kíván stb. 
Azért mondtam előbb, hogy amíg ismétléskor, 
az emlékezet munkáját kivéve, a lélek változat-
lan helyzetben van, addig összefoglaláskor di-
namikus helyzetet vesz fel. 

A kettő között megállapított különbség alap-
ján értéküket is világosan lát juk. Az ismétlés 
kimondottan a tudást szolgálja s legfeljebb a 
reprodukáló készséget fejleszti. Az összefog-
lalás vele szemben többletet jelent, mert újabb 
asszociációkat teremt, értelmesebbé teszi a ta-
nítást, a lélek összes erőit megmozgatva, a har-
monikus lelki nevelést szolgálja, növeli a lélek 
munkaképességét, önálló, fegyelmezett gondol-
kodásra nevel, mentesít a tankönyvszerűségtől. 
Ebből következik, hogy bár az ismétlés is fon-
tos, sőt előfeltétele az eredményes, gyors össze-
foglalásnak, azonban az oktatás összefoglalt 
munkája magasan fölötte áll. 

A gyakorlatban mégis azt tapasztaljuk, hogy 
az ismétlés mellett az összefoglalást elhanya-
golják, sőt nem ri tka eset, hogy az oktatói mun-
kában csak az ismétlést alkalmazzák. Ezt ta-
pasztaltam a tanmenetek fölülvizsgálásakor ós 
iskolalátogatásaim alkalmával. Okát pedig ab-
ban láttam, hogy még mindig nem tudunk sza-
badulni a tudás imádatától, nem szívesen vál-
laljuk az összefoglalással járó erősebb szellemi 
munkát s nem lát juk világosan azokat a főbb 
szempontokat, amelyek összefoglaló munkánkat 
i rányíthat ják. 
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Ennek az utóbbi oknak kiküszöbölése céljá-
ból a következőkben az összefoglalással, annak 
főbb szempontjaival foglalkozom. 

Az összefoglalás az ismeretanyagnak ú j 
szempontok szerint való feldolgozása. Az így 
meghatározott összefoglalás fogalomkörébe nem 
tartoznak az ú. n. óravégi összefoglalások, 
amelyeknek a fogalmi jegyek kiemelése és meg-
erősítése a célja és amely úgy történik, hogy 
az órán tanult anyagon nagy lépésekben végig-
megyünk s a tanulókkal megállapíttatjuk, hogy 
mi. ú ja t és érdekeset tanultak. Ennek a fent 
meghatározott összefoglalásnak köre az évközi 
és évvégi összefoglalásokra terjed ki. Az évközi 
összefoglalások egy-egy évközben elvégzett 
nagyobb, logikailag összefüggő didaktikai egy-
ségre vonatkoznak, az évvégiek pedig, az ú. n. 
áttekintő összefoglalások, az egészévi anyag-
nak más, ú j szempontok szerint történő feldol-
gozásai. 

Az összefoglalásnak fent megadott fogalmi 
meghatározásából következnek azok a követel-
mények, amelyek az eredményes összefoglalást 
biztosítják. Első ilyen s talán legfontosabb kö-
vetelmény, hogy a tanulók az összefoglalásra 
szánt anyagnak birtokában legyenek, vele biz-
tosan rendelkezzenek. Hézagos, bizonytalan, ho-
mályos ismeretekkel értékes, eredményes, sí-
mán folyó, gyorsmenetű összefoglalás el sem 
képzelhető. Éppen ezért az összefoglalást meg 
kell előznie az anyag tudását biztosító ismétlés-
nek. Helytelenül járnak el tehát azok, akik az 
anyag ismétlése nélkül foglalnak össze, akik a 
részben már feledésbe ment anyagot akar ják 
ú j szempontok szerint feldolgozni. Már tan-
menetünket úgy kell összeállítani, hogy abban 
az összefoglalásokat ismétlések előzzék meg. 

Az összefoglalás a biztos tudáson kívül szel-
lemi mozgékonyságot, gyors reprodukálást és 
az ismereteknek bizonyos célok, feladatok ér-
dekében való kiválasztását és összpontosítását 
követeli a tanulóktól. Az összefoglalás ebből a 
szempontból a tanulók szellemi színvonalának 
a leg.iobb és legbiztosabb értékmérője, amiből 
viszont következik, hogy az összefoglalás szem-
pontjait, az osztály szellemi nívójának szemelőtt 
tartásával, a vele járó szellemi munka nehéz-
sége szerint kell megválogatnunk. Alacsony 
szellemi színvonalon álló osztállyal az erős lo-
gikai munkát kívánó összefoglalás csak idő-
fecsérlés, viszont a gyenge szellemi munkát 
igénylő összefoglalás az erős logikával dolgozó 
osztályt nem állí t ja nehézségek elé. Az össze-
foglalás mértékét, a vele járó munka nehézsé-
gét az osztály szellemi munkaképességét figye-
lembevéve időről-időre a tanítónak kell meg-
állapítania. 

Ezzel eljutottunk azokhoz a követelmények-
hez, amelyeket az összefoglalás a tanítóval 
szemben támaszt. Az összefoglalás a tanítótól 
nagy körültekintést, megfontolást, az anyagban 
való elmélyülést, az anyag fölött való alapos 
áttekintést, találékonyságot és nagy logikai is-
kolázottságot kíván. Éppen ezért az összefog-
lalás a tanító lelkiismeret vizsgálata. Ennek 
folyamán számotvethet önmagával, megláthatja 

a hiányokat, figyelmeztetést kaphat az anyag-
ban és a módszerben szükséges változtatásokra. 

Végül még két elvi követelményre muta-
tok rá. 

Mint oktatásunk egész folyamán, úgy aa 
összefoglaláskor is tág teret kell adnunk a ta-
nulók aktivitásának. A tanító munkája csak 
a puszta irányításra korlátozódjék, ő csak a 
problémákat vesse fel, azok megoldásával már 
a tanulók próbálkozzanak. Ök válogassák ki 
ismereteik közül azokat, amelyek a probléma 
megoldásához szükségesek, ők kombinálják a 
kiválogatott ismereteket a probléma megoldá-
sától megkívánt módon. 

JNJem kis jelentőségű továbbá az, hogy az 
összefoglalás irányító kérdései jól megváloga-
tottak, gyorsak, határozottak, a munkának len-
dületet adók legyenek és hogy összefoglalás 
közben a tanulók ambíciójára építsünk s ve-
gyük igényrbe a tanulók versengési vágyát. 

Utoljára hagytam az összefoglalással kap-
csolatos legnehezebb, de egyben legfontosabb, 
problémát. Melyek legyenek azok a szempontok» 
amelyek szerint az összefoglaláskor a már át-
ismételt anyagot feldolgoztatjuk? 

Csak nagy általánosságban, az iskolatípu-
sokra való tekintet nélkül jelölöm meg azokat 
a főbb szempontokat, amelyek egy-egy össze-
foglalás vezérlő gondolatai lehetnek. Az azok-
ban való elmélyülést és azoknak az iskolatípus 
célkitűzései s az iskolával szemben támasztott 
követelmények szerint való felhasználását ma-
gára a tanítóság: a bízom. 

1. Nagyon' fontos, majd minden tárgyban al-
kalmazható szempont: az összehasonlítás. Aa 
összehasonlítás lényege különbségek és ha-
sonlóságok keresése, logikai és lélektani alapja 
pedig az, hogy tisztázza az ismereteket, elő-
segíti a világos képek alakulását, megteremti 
a nagyvonalú áttekintést. 

Néhány példa szolgáljon az összehasonlí-
tásra. A magyar irodalomban és történelem-
ben pl. az egyes korok, egyes személyek s azok 
munkásságának az összehasonlítása. Földrajz-
ban az egyes tájegységek, országok, világré-
szek különbségeinek és hasonlóságainak a ki-
emelése. Természetrajzban egyes állatok, növé-
nyek, fajok, nemek stb. összehasonlítása. Hogy 
egy ügyességi tárgyat is vegyek, a kézimunká-
ban az elkészítési módok hasonlóságainak és 
különbségeinek a megállapítása. 

Ezek az összehasonlítási módok haladhat-
nak általában s bizonyos vezérlő szempontok 
szerint. Általában az azt jelenti, hogy lehető-
leg minden különbséget és hasonlóságot meg-
állapíttatunk, tekintet nélkül ezek sorrendjére. 
Értékesebb azonban ennél a vezérlő szempon-
tok szerint való haladás, amely abból áll, hogy 
előre megadott szempontok szerint történik aa 
összehasonlítás. Pl. az irodalomban az egyea 
korok vagy személyek összehasonlítása líra,, 
epika, a termelés bősége szempontjából. Föld-
rajzban az egyes tájegységek, országok össze-
hasonlítása a vízszintes vagy a függőleges ta-
gosultság, lakosság, éghajlat stb. szempontjá-
ból. Mértanban a síkidomok összehasonlítása-
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HZ oldalak és szögek szempontjából, a testek 
összehasonlítása a lapok, csúcsok . stb. szem-
pontjából. Természetrajzban az egyedek össze-
hasonlítása szerveik alakulása, életmódjuk, 
hasznuk stb. szempontjából. Az ilyen összeha-
sonlítások azért értékesebbek, mert nagy ér-
telmi koncentráltságot, világos látást, szellemi 
mozgékonyságot követelnek. Kiválóan alkal-
masak az értelem fejlesztéséie. 

2. Szorosan összefügg az összehasonlításnak 
ezzel a módjával a fejlődési szempont. Ez kü-
lönösen alkalmazható a történeti tárgyakban, 
de bizonyos mértékben a természettudomá-
nyokban is. Módja az, hegy kiemelünk a tanul-
takból egyes szempontokat s ezek fejlődését, 
kialakulását vizsgáljuk. Kiváló észtorna s 
előnye az előbbi móddal szemben az, hogy nem-
csak analitikus, hanem szintetikus lelki mun-
kát is kíván. Kiemeli a tanult anyagból a szük-
séges adatokat, ami analitikus munka, de azo-
kat a folytonosság, a. fejlődés szempontjából 

össze is kapcsolja, ami pedig már szintetikus 
munka. Eredménye a világos látás, átfogó kap-
csolatok és összefüggések megértése, az isme-
retek egységének a megteremtése. Néhány 
példa szolgáljon a megvilágításra. A nevelés-
történelemben pl. a nevelés céljának, intézmé-
nyeinek, a módszernek, a szemléltetésnek stb. 
fejlődése. Történelemben a hadügy, pénzügy, 
műveltség stb. kialakulása az egyes korokon 
keresztül. Irodalomban az elbeszélő költészet, 
líra, regény stb. fejlődése. 

3. Harmadik módja lehet az összefoglalás-
nak az életösszefüggések szerint való összefog-
lalás, amely a reáltárgyakban nagyon jól al-
kalmazható. Mit jelent ez? Azt, hegy az isme-
reteknek az életben való összefüggését, amelyet 
a feldolgozás szempontjából széttagoltunk, fel-
bontottunk, az összefoglalással újból megte-
remtjük. Pl. a természettudqmányokban ilyen 
szempontok: a folyó növény és állatvilága, 
fizikai és vegytani jelenségei. Számtanban a 
bankok számításai, a háztartásban előforduló 
számítások, a mértanban a szoba bútorai mé-
réstani szempontból stb. Fizikából: a gazda-
sági eszközök a fizikai törvények szempontjá-
ból stb. Az ilyen összefoglalások az életre ne-
velnek, tehát gyakorlati hasznuk van. 

4. Nagyon jó módja az összefoglalásnak az 
ú. n. probléma módszer, mely az előbbi két 
móddal szoros összefüggésben van. Lényeges 
olyan feladatok elé áll í t juk tanítványainkat, 
amelyek megoldásához ki kell válogatniok ta-
nulmányaikból a szükséges ismereteket s azo-
kat a feladat megoldásához szükséges módon 
kell kombinálniok. Sok alkalmat ad ez a mód 
a gondolkodásra, mérlegelésre, értékelésre, fo-
kozza a kezdeményező képességet, megtanít az 
önálló gondolkodásra. 

Ez a mód két úton haladhat. Az egyik az, 
hogy a tanító ad fel problémákat, a másik az, 
hogy a tanulók maguk keresnek és adnak fel 
ilyen feladatokat. Pl. a földrajzban: miért 
mondjuk Magyarországot tökéletes földrajzi 
egységnek1? Milyen domborzati tájak vannak 
Nyugat-Európában? Történelemben: mi az oka 

hadseregünk fejlődésének? Keressük a hanyat 
lási korok okait! Kik voltak a nagy királyaink 
és miért? Irodalomban: mikor és miért hatott 
a külföld irodalmunkra? Természettanban: 
miféle fizikai törvényszerűségeken alapszik a 
kerékpár készítése? A rádiókészítés fizikai 
alapjai. Ügy is mondhatnánk e módszert, liogy 
okkeresés alapján való összefoglalás. Jó, ha 
néha a tanulók vethetnek fel problémákat. 

5. Ennek megfordított ja az életben való al 
kalmazás szerinti összefoglalás. Ilyen a föld-
rajzban: hogyan értékesíti a nép a maga szá-
mára a különböző domborzati, éghajlati, viz-
rajzi viszonyokat? Lélektanban: miféle peda-
gógiai elvf*k vonhatók le a figyelemről, érdek-
lődésről, appercepcióról tanultakból stb.? Ter-
mészetrajzban: hogyan használja fel az ember 
a növényeket, állatokat egyes tulajdonságaik 
alapján? Fizika: hol alkalmazza az ember az 
egyes törvényszerűségeket? Ennek az össze-
foglalási módnak a gyakorlati élet szempont-
jából van értéke. 

6. A humán tárgyak nagyon jó és értékes 
összefoglalási módja a nevelő értékek szem-
pontjából való összefoglalás. Ez különösen a 
tanuló ítélőképességét és erkölcsi érzékét fej-
leszti. Történelemben: mit tanulhatunk az Ár-
pádok történetéből? Miféle következményeket 
vont maga után a nemzet széthúzása? Iroda-
lomban: mely regények épülnek a becsületér-
zésen? Mely költemények dicsőítik a hazafias 
érzést? Mely írók és költők foglalkoznak az 
anyaszeretettel? 

7. Az analitikusan feldolgozott anyag jó 
összefoglalási módja a szintetikus összefogla-
lás és viszont. Ha pl. a mértanban a felépítés 
rendje a xiont, vonal, síkidom és test volt, tehát 
szintetikus, akkor az összefoglalás rendje ana-
litikus lehet, azaz a testből indulok ki s azt 
elemezve jutok el a síkidomhoz, vonalhoz és 
ponthoz s azok szabályaihoz. Ha a történelem-
ben az események alapján jut ta t tuk el tanít-
ványainkat az okokhoz, a vezető eszmékhez, 
akkor összefoglalásképen az okok, eszmék sze-
rint kerestetjük az eseményeket. Ha pl. a nö-
vénytanban a különböző gyökér, termés stb. 
ismeretére az egyes növények tárgyalása során 
jutott el' a tanuló, akkor a gyökér szempontjá-
ból keressük a növényeket az összefoglalásban. 

8. Az adatok szerint való összefoglalás is 
hasznos. Ez bizonyos tekintetben gépies össze-
foglalás, mert inkább az emlékezetre, mint a 
gondolkodásra épít. Ilyen összefoglalás pl. a 
történelemben a fontosabb évszámok felsoro-
lása az egyes korokban. Kik uralkodtak az 
egyes emelkedési korszakokban? Irodalomban: 
kik voltak hazánk regényírói, lírikusai stb. 
Földrajzban: felsorolandók a Dunántúl folyói! 
Felsorolandók Magyarország megyéi s azok 
székhelye! Melyek hazánk legfontosabb vasút-
vonalai? Mértanban a háromszöggel kapcsola-
tos tételek. A különböző testek térfogatának 
kiszámítása stb. Nyelvtanban a mondattal kap-
csolatos szabályok stb. 

9. Végül megemlítem a grafikus és tábláza-
tos módszer-1. Szemléletes és áttekintést adó 
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mód. A tanító vezetésével készítik ezeket a ta-
nulók. Ilyenek: hazánk vallás, nyelvszerinti 
megoszlása, az emelkedés és hanyatlás korai-
nak grafikonja, a mondatok osztályozásának 
táblázata, az élettani rendszer táblázata, a köl-
tők és írók születési helyének térképe stb. Eze-
ket sajnos, elhanyagolják, pedig szemléletes 
és áttekintést adó voltuknál fogva nagyon ér-
tékesek. 

Lehetnek még más módjai is az összefogla-
lásnak, de szerintem ezek a legértékesebbek. 
Nagy általánosságban beszéltem csak ezekről 

a módokról, most már nem volna értéktelen, ha 
ezekkel a módokkal az egyes tantárgyak kene-
tében foglalkoznánk. 

Hogy ezeket az összefoglalási módokat mi-
kor és hol, milyen mértékben és milyen ered-
ménnyel alkalmazzuk, a r ra természetesen sza-
bályt nem lehet felállítani, mert ez függ a 
tárgy, az egyes anyagrészletek természetétől, 
az osztály tudásától, szellemi színvonalától, de 
elsősorban a tanító egyénisége, pedagógiai ér-
zéke és az anyag fölött való uralkodása a 
döntő. 

BESIZÉD^ETELÉ§, ISKOLA ÉS ÉLET 
- S j írta : SZENTGYÖRGYI G U S Z T Á V gyógypedagógiai igazgató 

BESZÉDNEVELÉS és a beszéd-
gyógyítás nem azonos fogalmak. 
A beszédnevelés körébe az egész-
séges embernek ép beszédje, en-

nek kifejlődése, ápolása, gondozása, nevelése 
tartozik. Célja a rendes beszédet megóvni min-
den károsodástól, célja továbbá a rendes besze-
det felfelé a művészi magaslatokba emelni, en-
nek érdekében a beszédképességet, a hang ér-
cességét, erejét, ki tar tását fokozni, a beszéd 
dallamosságát, hangsúlyozókészségét, magya-
ros színét, egészséges irányba terelni, röviden 
arra nevelni, hogy gondolatainkat és érzelmein-
ket megtanuljuk a beszéd által egyszerűen, 
természetesen és szépen kifejezni. 

A beszédgyógyítás körébe viszont a sérült, 
a beteg beszéd tartozik s feladata a beszéd-
zavarok, így pl. a dadogás, hadarás, raccsolás, 
•elypítés, hallónémaság, farkastorok, stb. keze-
lése, a beszédhibában szenvedők meggyógyí-
tása. 

Most az ép beszéddel, az ép ember sérületlen 
beszédjével foglalkozunk, amelynek állapota, 
fejlődése, jövő sorsa, mindenkit közvetlenül ér-
dekel. A legközelebbről érdekel s érint, mert 
a beszéd a legértékesebb kifejezési, a legtökéle-
tesebb s nélkülözhetetlen érintkezési eszköz, 
emberi, társadalmi, nemzeti kincs. 

Részesül-e váj jon a beszéd értékének meg-
felelő gondozásban? E kérdésre inkább nem-
mel kell felelnünk, ha visszagondolunk a ma-
gunk tanulókorára, avagy reágondolunk a ta-
nításokra, amit láttunk, s akkor is, ha arra 
gondolunk, amit a beszéd neveléssel, beszéd-
kzerveink ápolásával, a magyar kiejtéssel kap-
csolatban a családokban s a közéletben is ta-
pasztaltunk. Iktassuk ide mindjárt Kodály 
Zoltánnak — akire még hivatkozunk később is 
— idevágó idézetét: 

„Egyetlen nyelv van itt, amelynek kiej-
tését nem gondozza senki: a magyar. Vagy 
azt hiszik: úgyis tudja mindenki, vagy azt, 
hogy mindegy: akár jól, akár rosszul ejt-
jük, csak megértjük egymást. A gondozás 
hiánya meg is látszik: aki nyitott füllel jár 
az életben, tudja, mennyire megromlott a 

kiejtés az utóbbi két évtized alatt. A kiejtés 
romlása csak kísérő tünete az általános 
nyelvromlásnak. A magyart is tanulnia kell, 
még született magyarnak is. Ha nem csi-
szolja, ú j í t j a folytonosan, berozsdásodik." 
Ismerjük be magunk is, hogy óvónők, taní-

tók, tanárok, professzorok közül, csakúgy mint 
a szülők is, csak kivételesen figyelmeztetnek a 
helyes kiejtésre, magyaros hanglejtésre s hang-
súlyra s elmondhatjuk ezért, hogy — ritka ki-
vételtől eltekintve — tudatos magyar beszéd-
nevelés inkább nincs, mint van. 

A második kérdés pedig az, hogy a magyar 
beszádnevelés ügye — hogyha az eredmény oly 
csekély, amilyennek azt az első kérdésre adott 
felelet muta t ja — miképen illeszkedik be neve-
lési (iskolai) rendszerünkbe? 

Beszédértelemgyakorlattal indul meg s foly-
tatódik a tanítás. A magyart (olvasást: folyé-
kony, értelmes, szép olvasással!) a magyar 
nyelvet — amely hallgatólagosan a kiejtéssel 
együtt a hangos beszédet magába foglalja —, 
az egész vonalon óvóban, elemi s középfokon 
végig tanít ják. A Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen —• a legfelső fokon — fonetikailag 
iskolázott szakemberek foglalkoznak az egye-
temi i f júság beszédkultúrájának ápolásával. 
Célkitűzésben, óratervben, tantárgyban tehát 
hiány nincs, a feladat vázolva van, a cél kitű-
zetett. A népiskolai tantervben a magyar be-
széd jelentősége, az élő beszéd gondozása meg-
felelő figyelemben részesül s ajánltat ik mele-
gen a főhatóság részéről a tanítóság gondos-
kodásába, éppen úgy, mint ahogy minden ma-
gyar nyelvkönyvben is van utalás erre. Az. 
élet, az iskola azonban a helyes, minden tani 
tási tárgyban előforduló beszédre kiható, ered-
ményes végrehajtással — nagyobb többségében 
mindezideig — valljuk be: adós maradt, mert 
megtanultunk az iskolában beszédhangokat ké-
pezni, ezeket szótagckká, szavakká, mondatokká 
formálni, de nem tanultunk meg könnyen, eről-
tetés nélkül és szépen beszélni. 

A budapesti Nemzeti Színház a szépbeszéd, a 
magyar kiejtés, a helyes hangzás és hangoztatás 
gondozását — Molnár Imre dr. főiskolai tanár 
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személyében — szakavatott férfiúnak s a szép 
beszéd lelkes apostolának kezébe tette le, azonban 
sok munka s e tevékenység szélesebb kiterjesz-
tése kell még ahhoz, hogy minden magyar szín-
pad, valamennyi magyar színművésze példa-
kép szolgálhasson magyar irodalmi beszédjével 
a magyar közönségnek. 

Néhány lelkes apostol szántja ezt a magyar 
területet. Egyik igen kiváló művelőjét e gon-
dolatnak is — Gombocz Zoltánt — időnek előtte 
ragadta el a halál. Kodály Zoltántól tudjuk, 
hogy Gombocz Zoltánnal együtt állapították 
meg: „nálunk semmi beszédkultúra nincs, sőt 
a hangzó beszéd alaptörvényei sincsenek tisz-
tázva". Kodály Zoltánnak az a munkája, ahol 
erről szó esik „A magyar kiejtés romlásáról" 
c. mű megismerteti az érdeklődőt a probléma 
lényegéről. Kodály Z. e rövid, de kitűnő mun-
kájában a magyar kiejtés romlása okaiként a 
következőket ál lapít ja meg: 1. Idegen beolva-
dás. 2. Az oktatás teljes hiánya. 3. Az előbbi ok 
miatt, a fórumot ellepő rossz beszélők. 4. Idegen 
nyelvek térhódítása. 5. Az idegenből fordított 
zenés színművek, operák, operettek, kabaré-
dalok, az ezekben éktelenkedő hamis hangsúly, 
rossz dallamvezetés, a torzhanglejtésű refrének, 
daltöredékek. (Szószékeknek, grammofónoknak, 
rádiónak, nem mindig helyes beszédpéldája.) 

Kodály Zoltánnak e művét, minden művelt 
magyar embernek figyelmébe ajánlom, hogy 
közreműködhessék a határozati javaslatának 
mielőbbi végrehajtásáért. A határozati j a ^ s l a t 
a Magyar Tudományos Akadémiát (Nyelvmű-
velő Bizottságát), a vallás- és közoktatásügyi és 
honvédelmi miniszter urakat, egyetemeinket, 
tanárképzőintézeteinket, papnevelőintézeteinket, 
a Rádiót kéri fel a magyar kiejtés érdekében 
teendő intézkedésekre, amelyből bennünket ne-
velőket különösen a 3. pont érdekel: 

,,Minden rendű oktatónak kiképzésében a 
helyes magyar kiejtés az eddiginél nagyobb 
figyelemben részesüljön. Ne kaphasson ta-
nításra jogosító oklevelet az, akinek magyar 
beszéde nem kifogástalan, stb." 
Érdekes, hogy a szülők körében is vissz-

hangja kelt a helyes beszédnevelési gondolat-
nak, amikor Bárdos Lajosné, kilenc gyermek 
édesanyja, az Uj Idők karácsonyi számában, 
nevelési eljárást ismertető szavaiban többek 
között a következőket is mondja: — „És soha 
nem gügyögünk, soha nem gőgicsélünk. Nincs 
selypítés, az elferdített szavak tilosak..." 

Kevéssé vigasztaló jelenség, hogy nemcsak 
nálunk elhanyagolt terület a beszédnevelés 
ügye. Egy-két ország kivételével — ahol újab-
ban nagy gondot fordítanak a beszédneve-
lé&re —, mindenütt így van ez, pedig a törté-
nelem már az ókorban ragyogó példákat sta-
tuált e téren. 

„A görögöknél — olvasom W. Berg: Die Er-
ziehung zum Sprechen c. művében —- a beszéd 
sokkal jelentőségteljesebb volt ugyan, mint ma, 
a papír és nyomdafesték korában, de nevelési 
eszményükhöz híven, az ember minden testi és 
szellemi képességének összhangzatos kifejlesz-
tése keretében, a beszédet, ezt a nemes megnyi-

latkozást is melegen karolták fel, s vették vé-
delmükbe. Ahogy a gimnáziumi gyakorlatok 
során a test izomzatát edzették, kifejlesztették, 
azonkép a hangot, illetőleg a beszédet is gon-
dozták, művészi módon, gondos ápolásban ré 
szesítették, méltóképen a beszéd magasztos fel-
adataihoz, hogy ez a gondolatoknak és érzé-
seknek méltó tolmácsolója lehessen. Azok után 
az órák után, amelyeket a hellén i f j ú a gim-
náziumban mindenfaj ta testgyakorlással el-
töltött, hogy úr rá legyen minden vágyódásán, 
s hogy megacélozott izmait megfékezhesse, 
megtanulta a bölcsészektől a logikus gondolko-
dás művészetét, a dialektikát, a rhetoroktól a 
beszéd (szónoklat) felépítésének titkát, s ugyan-
ezektől vagy pedig jó színészektől saját í tot ta 
el a beszélőszervek felett való uralmat, a lélek-
zetvételben s a nyelv (mozgási) technikában 
való biztonságot. Csak ily iskolázás tehette tel-
jessé a művelt görög nevelést, s tette éretté a 
görög i f j ú t a nyilvános (köz)életben a hatásos 
fellépésre. A görög nép maga is szigorú bíró 
volt. A legmagasabb követelményeket állította 
fel a beszéd formája, előadási módja tekinteté-
ben. Irgalom nélkül, gúnnyal üldözte azokat, 
amint az i f jú Demostenes példája is igazolja, 
akiknek szervezete nem volt edzett, fegyelme-
zett, avagy akiknek beszédje nem volt kifogás-
talan. Viszont a szó mestereinek befolyása ha 
tár talan volt. A tömeg szenvedélyeit felkorbá-
csolták, a lelkesedés tüzét felgyújtották, ami 
nemes hazafiúi tettekben nyilvánult meg, még 
a politikai szétesés korában is, amint azt 
megint csak Demostenes (fillipikai) beszédei-
nek hatásai bizonyítják. 

A rómaiak a hangképzés területén is méltó 
tanítványai voltak a görögöknek, s a beszéd-
nevelést továbbfejlesztették minden tekintet-
ben. A római rlietorok kitartot tak a beszéd 
ama felosztásánál, amely öt részt és pedig az 
invenciót, dispositiót, elocutiót, memóriát és 
actiót kiilönböztett meg. Ez utóbbi fontossága 
egy külön oktatóhoz vezetett, aki mint „hang-
mester" a hangművész (énekmester) és az or-
vos között állott s feladata az volt, hogy tanít-
ványa hangadószerveit gyakoroltassa s diáteti-
kus tanácsokat és segédeszközöket ajánljon. 
Minden előadáson ott volt a hangmester is, 
ott volt a szónok oldalán s szükség szerint a 
hangot, sőt az ütemet is megadta. Segítségére 
volt a hangmesternek ennél egy különleges 
hangszer (fisztula), amellyel megadta a hang-
színt. Súgó (sőt inkább karmester) módjára 
működött, s a színész szavalatát hangszabá-
lyozóként irányította. Voltak rhetorikai isko-
lák, amelyekben áll. alkalmazott tanárok taní-
tottak. E gondos és beható hangiskolázás kö-
vetkeztében, minden római polgár képes volt 
nyilvánosan és egyúttal eredményesen be-
szélni. Szónokolni tudott a nélkül, hogy be-
szédjét érthetőségi hiány, rekedtség, kiejtési 
zavar károsan befolyásolta volna. Minden mű-
velt római iskolázott szónok is volt egyúttal. 
A nevelésben nem részesült hangot, iskolázat-
lan beszédet átengedték az alacsonyabb társa-
dalmi osztályoknak, a többnyire műveletlen 
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rabszolgáknak. A női nem is a tökéletes for-
májú beszédre törekedett. 

Sajnos, hogy nem ilyennek maradt a beszéd -
nevelés. Később a politikai szabadsággal, a 
nyilvános beszéd (szónoklat) jelentősége is 
csökkent s ezzel együtt a hang (beszéd) ápolá-
sára, fejlesztésére irányuló buzgalom is meg-
fogyatkozott. A szép beszéd művészete is osz-
tozott a többi művészetek sorsában s a durvább 
időkben elfajult , elsorvadt. A fegyverzaj alatt 
elnémul az az utolsó is, amely a szebb idők-
ből megmaradt. Sok évszázaddal később, a kö-
zépkorban, amikor a lovagkor költészete fel-
virágzott, sajnos, ez nem hozta magával a 
hangnak és beszédnek művészi gondozását is. 

A renaissance humánus iskolái éppen úgy 
nem ismerték a gyakorlatias fonetikai iskolá-
zást, pedig ebből születhetett volna ú j j á az antik 
hang- és beszédnevelés. A nevelés tevékenysége 
e kornak — amelytől a modern szerencsére 
különbözik —, csupán egyoldalúlag a gramma-
tikai és stilisztikai képzésre irányult, úgyhogy 
az olvasott és tárgyalt antik irodalmi művek-
nek gondolat- és érzelemvilága, mint teljesen 
mellékes, alig vétetett figyelembe. A beszéd-
hang művészi nevelése e századfordulóig (újra) 
ismeretlen volt, mindenesetre gyakorlatilag 
használatba nem vétetett. Ehhez az — egyéb-
ként áldásos — könyvnyomtatás feltalálása is 
hozzájárult. A könyv néma olvasáshoz szok-
ta t ta az embereket, s ezzel az élő, (hangos) ter-
mészetes közvetítését a beszédnek (a szájból a 
fülbe) károsan befolyásolta. A beszéd szervei 
kedves, meghitt (látási) képekké váltak s meg-
szoktuk, hogy a szem átvegye a fül szerepét. 
Ettől fogva a képzelőerő többet termékenyül 
a szem, mintsem a hallás szerve, a fül által. 
Népi jellegünkhöz képest (mondja továbbra is 
dr. W. Berg) a belsőre irányuló figyelem kö-
vetkeztében, a tartalom számlájára, a formát 
elhanyagoljuk, semmi részvétet nem mutatunk 
a beszéd művészi tökélye iránt, amit, hogy 
miért van ez így, Scherer szavai adják meg a 
magyarázatot: „A németek ősidő óta többre 
értékelik a tar ta lmat a formánál, a belső életet 
jobban, mint a jelenséget. A megnyilvánulás 
csak látszatnak tűnt s a látszatot ők nem akar-
ják, hanem (mindig) csak az „igazságot." La-
martin ama mondása is idevág, amikor azt 
mondja, hogy „a német beszéd olyan fodros, 
mint a királyi palást, amelyben a gondolat el-
rejtőzik (elvész)." 

Egészen másként mutatkozik — e tárgykör-
ben — a román népek, különösen a franciák 
hajlamossága, folytat ja továbbra is Berg. A 
kifejlesztett formaérzék hozzávezette őket a 
beszédbeli kifejezések gondos ápolásához. Is-
meretes pl. a franciák előszeretete a megkapó 
ellentétek, tréfás és szellemes fordulatok, szel-
lemi sziporkák iránt, s a nagy igyekezetük 
beszédbeli ékességek felhasználására a találó 
kifejezések kiválogatására. Ez a nyelvtech-
nikai hajlamossága a franciáknak kiegészül 
beszédtechnikával, amit tudatosan és öntudat-
lanul a beszéd nemesítésénél, valamint az elő-

adás tökéletesítésénél fejtenek ki. öntudatla-
nul, mert erősebben kifejlődött nemzeti érzé-
sükkel szeretik a nemzeti nyelvet és büszkék 
szép kiejtésükre, tudatosan, mert a hang és 
beszéd ápolására állami és magánintézménye 
ket alapítottak. Eme törekvéseknek közép-
pontja természetesen Párizs. A párizsi kiejtés 
a minta s a törvényszabályozó. A védelem és 
a gondozás a Francia Akadémia feladata, az 
ú j képzéseket, változásokat pedig Lexikonba 
gyűjt ik. A jobb iskolákban és nevelőintézetek-
ben rhetorikai tanfolyamokat rendeznek, a 
Conservatoiren a kezdő színészt nemcsak a sze-
repére tanít ják, hanem rendszeres oktatás fo-
lyamán el kell saját í tani a hangot adó szer-
veinek valódi és művészi felhasználását, amely 
tevékenység (Berg szerint annakidején a né-
meteknél) oly csekélyre értékeltetett, vagy 
pedig autodidakta tanulmányoknak engedte-
tett át. Végül vannak (Franciaországban) az 
állam által alkalmazott és fizetett oktatói a 
művészi szónokiásnak (de l 'art rhetorique), 
akik ingyenesen népszerű előadásokat tarta-
nak, amelyeken mindenki képezheti magát. A 
franciák tehát Bossuet és Bourdalou óta és kü-
lönösen a nagy forradalom után, amely (a 
hangzó szónak), az élőbeszédnek jelentősebb 
értelmet adott, a régiek (görögök, rómaiak) 
hagyományaihoz csatlakoztak. 

Angliában és Amerikában is azon fáradoz-
nak, #hogy a művészies beszédet ápolják, főleg 
persze a politikai élet céljainak szolgálatában. 
Ha más népek, így különösen nyugati szom-
szédaink, ezt megtehetik (mondja Berg), Német-
országban is tisztában lehetnének affelől, 
hogy a hang, s a beszéd ápolásával nemzeti 
kincset gondozunk, hogy még egy nemzeti fel-
adatot teljesíteni, nemzeti kötelességet végezni 
kell. Miért ne tennők meg végre mi is, hogy a 
szóért, az élő, hangzó nyelvért fáradozzunk, s 
ezzel azt a szakadékot kitöltsük, amely még 
ma is az írott szó és a hangos beszéd között 
fennáll?" 

A németek — nemes fegyverbarátaink — 
azóta e téren is nagy előrehaladást tettek. 
Mérföldjelző követ, sőt határoszlopot jelentett 
náluk Th. Siebs „Deutsche Bühnensprache" c. 
munkája 1930 ban, napjainkban pedig jelzi az 
ú j világot, a gondolat feléledését, s a végre-
haj tásra kész szándékot, az e célra megszerve-
zett külön intézmény: a „Sprachpflegeamt." 

Hazánkban — amint már a bevezetőben je-
leztem — szintén észlelhetők jelenségek, jelen-
tős tények, amelyek mutat ják a javítási szán-
dékot, a helyes gondolat felismerését, de a 
végrehajtás, a szónak tetté való alakulása 
még, általában s különösen a tömegek iskolái-
ban, még késik. 

Kodály Zoltán határozati javaslatát megis-
mételhetnék, s kérhet jük ú j r a az abban foglal-
tak végrehajtását , amit ha megtesznek, a ma-
gyar beszéd, helyes kiejtés az élő beszédben, a 
magyar nyelvben, a magyar életben a teljes 
jogaihoz jut . 
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Igen kívánatos volna ennek érdekében, hogy 
a magyarosító (nyelvvédő) mozgalomban a he-
lyes magyar irodalmi kiejtés (magyaros hang-
súly, — dallam, hanglejtés) tágabb mértékben 
és nyomatékosabban felkaroltassék. Meg kel-
lene állapítani a helyes magyar, az irodalmi 
kiejtést b akkor azt a magyar szavakkal, ma-
gyaros szórenddel, magyar mondatszerkesztés-
sel, helyes magyarságú stílussal terjesszük. 
Szép, helyes, élvezetes, zamatos kines'a népies 
beszéd, nagy érték a tájszólás, de nem lehet a 
művelt magyar ember nyelve, nem lehet, hogy 
iskolázott ember, pap, tanár, színész, ügyvéd, 
honatya (különösen a fórumon) ilyen nyelven 
beszéljen. A tájszólás termékenyítse, üdítse, 
színesítse, gazdagítsa a magyar irodalmi kiej-
tést, de maradjon meg a vidék, táj nyelvének. 

Ennek- az irodalmi magyar kiejtésnek le-
gyen szóvivője — legelsősorban is — a legna-
gyobb nyilvánosság előtt szereplő s azt nevelő 
és oktató kultúrintézménye az országnak a 
Rádió. Ne álljon mikrofon elé olyan, akinek 
beszédje, kiejtése vét a jó magyarság, a helyes 
kiejtés ellen. Aki az országhoz, az összmagyar-
sághoz beszél, annak beszédje helyes magyar 
hangzású, szép dallamú, jól hangsúlyozott, sza-
batos hanglejtésű, kellemes hangszínű, érces, 
csengő, lehetőleg művészien szép beszéd legyen. 
Rekedt, krákogó, fulladozó, köhögős, szabály-
talan lélekzetvételű hang nem jó példa. Soka-
kat megfertőzött az idegen befolyás. Sok fővá-
rosi ember pl. amikor megkérdezi: „Hol vol-
tál f — ezt olyan furcsa éneklő hangon teszi, az 
első két szótagot magas hangon s utolsót erő-
sen hangsúlyozva és elhúzva hullámzóan ejti 
ki, mint ahogy azt eleinte csak a zsidó nők 
mondták ki. Ez a beszéd, ez a hanghordozás, 
éneklő modor, rossz hansúlyozás pedig — fi-
gyeljük meg! — egyre jobban terjed, átterjed 
a jobb körökre is, a vidékre is átcsapott. Egy 
más példa: A Rádióban a „Budapest egy"-et 
úgy mondja be egy női hang, hogy Budapest 
e 1— gy. Az „e" hangot húzta és hangsú-
lyozta az „egy"-ben túlságosan, pedig az „egy" 
röviden hangzó szócska. Jól hangsúlyozva in-
kább a „gy", ez a magyaros hang hangzik ke-
ményebben, de mindenesetre röviden ejtem ki 
s nem nyújtom az „egy" szócskát, amelyben, 
hogy a ,,gy" hangzik erősebben, az is bizo-
nyítja, hogy a fonetikusan író kisgyermekek 
sokszor írják két gy-vel. Ahogy az éneklést, az 
énekhangot kipróbálják a Rádióban műsorba 
vétel, beiktatás előtt, éppen úgy minden fel-
olvasó hangját, kiejtését, hangszínét, hanghor-
dozását, magyaros hangzását kellene előzőleg 
a mikrofonba mondani, hogy mennyiben alkal-
mas az arra, hogy millió magyar ember példa-
képen hallgassa. Megvizsgálandó tehát a kiej-
tése is mindenkinek, mielőtt a Rádió közönsége 
elé bocsátják, mert a Rádió hangját akarva-, 
nem akarva is utánozza a hallgatóság. Utánoz-
zák különösen a gyengébb ellenállású, köny-
nyebben befolyásolható egyének. Gyakran elő-
fordul ez, s különösen a gyermekeknél. Nem-
csak a felnőttek, elöljárók, szülők, tanítóik be-
szédmodorát, de beszédhibákat is utánoznak 

gyengébb idegzetű, fejletlenebb szervezetű, el-
kényeztetett gyermekek, különösen nagyobb 
betegségek után. A leromlott szervezetű vagy 
terhelt gyermekek eleinte puszta játékos kedv-
telésből, utánzási ösztönből vagy egocentrikus 
gyermekek, hogy a figyelmet magukra irányít-
sák, mondják utána, és később megszokják a 
hibát és maguk is beszédhibásokká lesznek. Ily 
gyermeknek elég pl. egy dadogó gyermek kö-
zeiébe kerülnie, nem is kell hosszú idő, s da-
dogóvá lehet maga is. Először csak a szokat-
lansága, érdekessége miatt mondja a beszéd-
hibás gyermek után, hogy „m . . . m . . . m . . . 
mama-ma kérem a... a... a... adjon .. .", majd 
megszokja a hang- vagy szótagismétlést s ő 
maga is dadogni fog, különösen hogyha a kör-
nyezete a gyermeknek is kedvez a zavar kifej-
lődésének. így lehetünk mi is valamely helyte-
len hanghordozás, hangsúly, hanglejtés, hang-
szín utánzóivá. Megfigyelhetjük, hogy terjed-
nek el az efféle helytelenségek. Ahogy a tré-
fák, anekdoták szájról-szájra végigjárják a fő-
várost, az országot, éppen úgy — legtöbbször 
az éleekkel együtt — egy-egy ilyen elferdített 
hangsúlyú szólam, nem magyar kiejtésű kiszó-
lás is végigfut az országon, s nem egy helyen 
ver hosszabb-rövidebb időre gyökeret. Hány-
szor hallhattuk azt a megjegyzést éneklő, hul-
lámos „ééééé"-vel, amely semmiképen sem ma-
gyar: „Szééééépen?" Hány magyar ember szá-
jából hallhattunk — amikor virágkorát élte — 
egy-egy Békefi-féle kiszólást jó széles szájállás-
sal, bizony nem magyar kiejtéssel: Vááán két 
eset. Vááágy...! Váágy .. J Hármádik nincs.' 

A magyar kiejtésnek, a szép, művészi 
beszédnek valóságos fellegvára a színpad. 
A „Nemzeti Színház"-unk tudatában van en-
nek s Molnár Imre szakavatott vezetésével a 
beszédművészeti törekvéseknek is eleget igyek-
szik tenni. A „Színművészeti Akadémia" is 
— hasonlóképen — régen tisztában van ezzel 
s megtesz minden lehetőt a jó eredményért. 
De meg kell követelni ezt minden magyar 
színháztól, fővárostól, vidékitől egyaránt, hogy 
megkívánja színészeitől a magyaros kifejezésű, 
szép, művészi beszédet. Színészi oklevelet ne 
kaphasson az, akinek kiejtése akár magyarság, 
akár művésziesség tekintetében kifogásolható 
s már a felvételnél el kell utasítani azt, akinek 
nincs érces, csengő hangja, egészséges beszéd-
orgánuma. Beszédszerveit, mint a mesterember 
a szerszámjait, ismerje jól minden színművész, 
legyenek bonc- és élettani ismeretei a beszéd-
szerveiről, a hangadó szervek gondozását, 
hangja ápolását sajátítsák el már a színművé-
szeti akadémián, az énekesek a zeneművészeti 
főiskolán, Nemzeti Zenedében és mindenütt, 
ahol éneket tanítanak. (Folyt, köv.) 

Ahhoz, hogy az ember megismerje azt a 
törvényt, amelynek alá van vetve és amely 
szabadsággal ruházza fel, a testi élettől fel kell 
emelkednie a szellemihez. (Tolsztoj.) 
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HÁROM ÉV A KÁRPÁTALJAI IÜKOLA 
É L E T É B E ! 

m k írta: CSEHILY I S T V Á N tanügyi e lőadó 

ÁRPÁTALJA nevezetes évforduló-
hoz közeledik. Március 15-én lesz 
három éve annak, hogy dicső 
honvédvségünk átlépte az ország-

határnak nevezett vonalat és megindult az ezer-
éves határok felé, hogy kitűzze a Kárpátok ge-
rincére a háromszínű lobogót. Kárpá ta l j a és 
hűséges népe visszatért annak a hazának a ke-
belére, amellyel földrajzi, gazdasági és esz-
mei téren hosszú századokon keresztül elvá-
laszthatatlanul összeforrott. A negyedik év 
küszöbén röviden vázolom azokat a lépéseket, 
amelyeket a kárpáta l ja i iskolaügy e rövid idő 
alatt megtett és megismertetni legalább főbb 
vonalakban a közoktatásügy jelenlegi állapotát. 

Kárpáta l jának Hazánkhoz történt örvende-
tes visszacsatolása után a legnehezebb problé-
mái közé tartozott a népoktatás és általában 
az iskolaügy megszervezése, mivel ebben a te-
kintetben itt igen nagy zűrzavar uralkodott. 
Köztudomású ugyanis, hogy a kárpátal ja i isko-
lákat és tanítóságot a megszálló hatalom első-
sorban politikai eszközül használta fel és a 
tanítóság — mondhatni — többet politizált, mint 
tanított. Sok volt (kb. 800) Kárpáta l ján a cseh 
tanítási nyelvű iskola, melyek a visszacsatolás-
kor természetszerűleg megszűntek. Az iskolák-
ban különböző nyelveken folyt a tanítás a sze-
rint, hogy a tanító mely nyelvi irányzathoz 
tartozott. Egyes iskolákban nagyroroszul, má-
sokban ukránul vagy ruszinul folyt a tanítás 
és a tankönyvek is különbözők voltak. A ruszin 
tanítóság két nagy táborra oszlott, amelyek 
nyelvi síkon állandó harcban állottak egymás-
ssd. Megfelelő iskolaépület egyáltalán, vagy 
csak csekély számban állott rendelkezésre és 
az iskolák legnagyobb része bérelt helyiségek-
ben voltak elhelyezve. A ruszin iskoláknál nagy 
számban működtek tanítói képesítéssel egyál-
talán nem rendelkező tanítók, minden képesí-
tésük sok esetben csupán négy polgáriból állott. 

Ilyen körülmények között érthető, hogy a 
magj7ar katonai közigazgatás csak a legna-
gyobb nehézségek árán indíthatta meg úgy-
ahogy a tanítást és az 1939. évi július havában 
megalakult kormányzói biztosi hivatal tanügyi 
osztályára hárul t a feladat, hogy a népoktatás-
ügyet és általában a tanügyet a magyar jog-
szabályoknak megfelelően megszervezze és a 
tanügyi intézmények munkájá t megindítsa. 

Elsősorban magát a tanítóságot kellett meg-
nyugtatni és rászoktatni arra, hogy a politikai 
harcok helyTett tér jen vissza az i f júság nevelé-
séhez és a kultúra terjesztéséhez. E célból a 
tanügyi osztály felhívással fordult a kárpát-
aljai tanítósághoz, hogy térjen vissza hivatá-
sának lelkiismeretes teljesítéséhez és a jövőben 
politikával ne foglalkozzék. Ezt a célt szolgálta 
az 1939. évi nyár folyamán Perecsenyben, Husz-

ton és Szolyván megtartott tanítói kongresszus 
is, melyeken a tanügyi osztály vezetője, vala-
mint az osztály tisztviselői ismertették a taní-
tósággal az ú j viszonyokat és buzdították a ta-
nítókat a lelkiismeretes nevelői munka meg-
kezdésére. 

A fenti kongresszusokon kívül a tanügyi 
osztály vezetője 1940 tavaszán Kárpáta l ja vala-
mennyi körzeti iskolafelügyelői körében (49) 
tanítói gyűléseket rendezett, melyeken a taní-
tóságot részletes és mindenre kiterjedő utasí-
tásokkal lát ta el és a tanítói testület vala-
mennyi tagjával négyszemközt külön-külön is 
elbeszélgetett. 

Részben e felvilágosító munkának tudható 
be, hogy a ruszin tanítóság beilleszkedett a 
szentistváni haza kereteibe és megkezdte a kár-
pátal jai i f júságot a magyar haza iránti szere-
tetre és hűségre nevelni. Az 1939/40. iskolai évet 
2332 népiskolai tanítóval és tanítónővel 524 
elemi iskolában és 2308 osztályban indítottuk 
meg. Valamennyi tanítói oklevéllel, vagy taní-
tói érettségivel rendelkező tanító beosztást ka-
pott, azonban még így is bizonyos tanerőhiány 
állott elő, mivel Kárpátal járól eltávoztak a 
cseh és ukrán nemzetiségű tanítók és nem al-
kalmaztattak a tanítói képesítéssel nem ren-
delkező volt ú. n. segédtanítók sem. 

Gondoskodni kellett másodsorban az iskolák 
elhelyezéséről. Mivel rövid idő alatt megfelelő 
számmal ú j iskolaépületeket nem lehetett 
emelni, az iskolák nagyrészét átmenetileg 
rendbehozott, vagy kicserélt bérelt helyiségek-
ben kellett elhelyezni. E bérelt helyiségek száma 
meghaladta a 800-at. Több esetben megtörtént, 
hogy a hatóságok iskolai tantermek céljaira 
más kincstári épületeket engedtek át. Bár a 
kárpátal jai iskolaépítés költségei az állami 
költségvetésben még nem szerepelhettek, a 
magyar kormány mégis módját találta annak, 
hogy a tanításra teljesen alkalmatlan épületek 
helyett már 1940-ben néhány ú j iskolaépületet 
s vele kapcsolatban tanítói lakásokat építsenek. 
Ezidőszerint — sajnos — még mindig az a hely-
zet, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium Kárpáta l ján 210.000 P-őt fizet ki évente 
az állami iskolák céljaira bérelt helyiségek 
házbére fejében. 

Az 1939/40. iskolai év megindulásával a kor-
mányzói biztosi hivatal tanügyi osztálya az 
összes ruszin népiskolákat ú j tankönyvekkel 
lát ta el. Az ú j tankönyvek kiadására a magyar 
kormány 140.000 P-őt fordított. Elkészült a kár-
pátal jai ruszin nyelv egységes nyelvtana is a 
Kárpáta l ja i Tudományos Társaság kiadásában. 
A nyelvtant a kárpátal jai véleményező bizott-
ság is elfogadta és használatát a kormányzói 
biztosság az összes kárpátal ja i ruszin iskolák-
ban kötelezővé tette. Ezzel egyszer é s minden-
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korra véget vetettek a húsz éven keresztül dúló 
áldatlan nyelvi harcnak, amely nemcsak a taní-
tóság egységét bontotta meg, hanem a tanítást 
és nevelést is nagyban akadályozta. 

A kárpátal ja i tanítóság igazolási eljáráson 
esett át. Az igazoltatások ugyan sokáig elhú-
zódtak és csak 1940 október végén fejeződtek be, 
azonban lefolyásuk a lehető legenyhébb volt. 
Tanügyi téren 2519 tanárt és tanítót vontak 
igazolási eljárás alá. Az igazolások megtörténte 
után megtörtént a tanítóság kinevezése és meg-
felelő rangsorolása is. Ezidőszerint már csak 
a tényleges szolgálatot teljesítő magyar állam-
polgársággal nem rendelkező (főleg nagyorosz 
emigráns) tanítók működnek ideiglenes minő-
ségben, mivel magyar állampolgárságukat 
mindezideig nem igazolták. Jelentős haladást 
jelent a tanítóság anyagi helyzetének javí tása 
terén a m. kir. kormánynak azon intézkedése, 
hogy folyó év január 1-vel a segélydíjas taní-
tói kategóriát megszüntette s az összes segély-
díjas, próbaszolgálatos tanítókat helyeítes ta-
nítókká minősítette át. 

A tanítóság anyagi megsegítése érdekében 
indult meg 1940 őszén a testvérközség-mozga-
lom is. Az elhúnyt kormányzói biztos kezdemé-
nyezésére kárpátal ja i községeink testvér köz-
ségei a karácsonyi ünnepek előtt jelentős ösz-
szegeket ajánlottak fel a községek elöljárósá-
gainak, melyeket azok felerészben a tanítóság, 
felerészben pedig a tanulók karácsonyi segé-
lyezésére fordítottak. Csak néhány számot so-
rolunk fel ezekből az adományokból: Budapest 
8000, Kecskemét 4130, Győr 3000, Miskolc 2500, 
Pécs és Sopron 2000—2000, Hajdúböszörmény 
1800 P-őt küldött karácsonyi segélyre. Ezen-
felül az elhúnyt kormányzói biztos úgy az 
1940. évi, mint az 1941. évi karácsonyi ünnepek 
előtt karácsonyi segélyben részesítette az összes 
kárpátal ja i segélydíjas tanítókat. E célra az 
utóbbi karácsonyi ünnepek előtt 8440 P-őt for-
dítottunk, 1940-ben pedig 5600 pengőt. 

Az elhúnyt kormányzói biztos tanítói tár-
sasutazásokat rendszeresített hazánk főváro-
sába. Az elmúlt évben 5 ilyen tanulmányút volt 
s ezeken összesen 150 kárpátal jai tanító és taní-
tónő vett részt megfelelő vezetés alatt. Azok 
a tanítók, akik a kiránduláson résztvettek, a 
legnagyobb elragadtatás hangján emlékeztek 
meg a vendéglátás szívélyességéről s arról, 
hogy bár a szíves vendéglátásra el voltak ké-
szülve, de mégis fel kellett, hogy tűnjön nekik 
az a szeretet, amellyel fogadták őket, az az elő-
zékenység, amelyet irántuk tanúsítottak. A ki-
rándulásokon résztvett tanítók a mindenféle 
eddig elhangzott propagandával szemben sze-
mélyes tapasztalataik révén, nem pedig ellen-
propaganda alapján győződtek meg a valódi 
helyzetről. Hiszen Kárpáta l ja népének egyré-
szével, amely a magyar viszonyokat eddig nem 
ismerhette meg, a cseh és egyéb ellenséges pro-
paganda egész komolyan elhitette azt, hogy a 
magyar nép kultúrában messzire mögötte áll 
a cseh kultúrának. Ezt a nevetséges állítást 
nem érdemes cáfolni, ellenben alkalmat kell 
adni arra, hogy minél többen személyes tapasz-

talatok alapján győződjenek meg a valódi tény-
állásról. Részben ezt a célt is szolgálják a taní-
tói társasutazások. 

Megtörtént a kárpátal jai tanítóság és tanár-
ság egyesületi megszervezése is. Az ügyben a 
kormányzói biztosi hivatal megbízottai 1941. 
nyarán Budapestre utaztak, hogy a kárpátal ja i 
tanítók és tanárok szervezkedését az országos 
egyesületek vezetőségével megbeszéljék és rész-
letes megállapodásra jussanak. Az országos 
tanár-, illetőleg tanítóegyesületek vezetőségei 
nagy örömmel vették tudomásul kárpátal ja i 
kartársainknak az országos egyesületi életbe 
történendő bekapcsolódását és a megbízottak-
kal megállapodtak az egyesületi élet megindí-
tásával kapcsolatos kérdésekben. A megállapo-
dások értelmében a kárpátal jai népiskolai ta-
nítóság közigazgatási kirendeltségekként vár-
megyei, illetőleg közigazgatási kirendeltségi 
tanítóegyesületekbe tömörül, számszerint há-
romba. Az ungi és a máramarosi közigazgatási 
kirendeltségi tanítóegyesület már megalakult, 
a beregi egyesület megalakulása most van fo-
lyamatban. Megalakult továbbá az Országos 
Polgári Iskolai Tanáregyesület Kárpátal ja i 
Tankerületi Köre is, a középiskolai tanárok kö-
rériek megalakulása pedig folyamatban van. 
Tekintettel Kárpáta l ja egyes különleges körül-
ményeire, tervbe van véve a három közigazga-
tási kirendeltségi tanítóegyesületnek, a pol-
gári iskolai tanárok körének, valamint a kö-
zépiskolai tanárok körének egy kárpáta l ja i 
központi szövetségbe való egyesülése, melynek 
feladata lenne a tisztán helyi jellegű kérdések 
intézése, pedagógiai folyóirat szerkesztése és 
kiadása, a meglévő vagyon kezelése stb. 

A kárpáta l ja i tanítóság több tanfolyamon 
vett részt, melyek közül talán a legfontosabb 
az 1941 nyarán Ungváron rendezett négyhetes 
ruszin nyelvű tanfolyam a Kárpáta l ján mű-
ködő magyar anyanyelvű tanítók és tanítónők 
részére. A tanfolyamon 74 tanító vett részt, 
akik kiváló eredményt értek el és nemcsak a 
ruszin nyelvet ismerték meg, de olyan ismere-
teket is szereztek (ruszin népművészet, népköl-
tészet, irodalom, népdalok), amelyek segítsé-
gével közelebb juthatnak a ruszin nép szívé-
hez. A ruszin tanítók viszont átképző és nyelvi 
tanfolyamokon vettek részt a nyári szünidők-
ben, legutóbb pedig az ország tanár i és tanítói 
társadalma a nyári szünidőben 400 kárpátal ja i 
tanítót és tanítónőt hívott meg vendégül, akik 
az ott töltött öt hét alatt megismerték a magyar 
nyelvet és az ország különböző tájait , valamint 
a magyar nép életét. 

1941 nyarán az országgyűlés mindkét háza 
elfogadta a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr törvényjavaslatát, amely a tanítói kine-
vezéseket és áthelyezéseket a főigazgatók ha-
táskörébe utalja. A törvény alapján tehát a 
kárpátal jai tanítók kinevezését és áthelyezését 
1941. évi október hó l-e óta a kormányzói biz-
tos saját hatáskörében eszközli. 

Az elmúlt év végén megtörtént a kárpát-
aljai népiskolák igazgató-tanítóinak végleges 
megbízatása is. A kormányzói biztosság 279 
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többtanerős iskola igazgató-tanítóját bízta meg, 
a közigazgatási kirendeltségek tanügyi előadói 
pedig 112 egy- és kéttanerős állami népiskola 
vezetőjének megbízását eszközölte. 

Az elmúlt évben több kárpátal jai tanár és 
tanító részesült kormányói elismerésben, ille-
tőleg kapta meg a nemzetvédelmi keresztet. 

A VII. fizetési osztályba a kárpátal ja i taní-
tók közül eddig 42-en nyertek kinevezést. 

A népiskolák közvetlen felügyeletét köz-
igazgatási kirendeltségekként tanügyi előadói 
lát ják el, akik kir. tanfelügyelői hatáskört töl-
tenek be. Ezek szerint Kárpáta l ján három tan-
felügyelőség van, Ungvár, Munkács és Huszt 
székhellyel. A tanügyi előadók a tanítók I. fokú 
hatóságai. A tanfelügyelőségek a kormányzói 
biztosi hivatal tanügyi osztályának vannak 
alárendelve. A tanfelügyelőségek kültagjai a 
körzeti iskolafelügyelők, ezek száma Beregben 
21, Máramarosban 18 és Ungban 10, össze-
sen 49. 

Kárpáta l ján á tanítás ezidőszerint 2.183 nép-
iskolai osztályban folyik. A tanítás céljaira 
572 sa já t és 766 bérelt tanterem áll rendelke-
zésre. 

A tankötelesek száma: 116.143. 
A tankötelesek anyanyelv szerinti megosz-

lása a következő: 
Magyar 2.882 
Német 1.630 
Szlovák 4.113 
Rútén 97.142 
Román 2 
Zsidó 10.205 
Cigány 159 
Egyéb 10 

Az oktatást 1.997 népiskolai tanító és 75 nép-
iskolai nevelőnő lá t ja el. 

A polgári iskolák száma Kárpáta l ján 12. 
Ebből állami 11, zsidó társulati 1. A tanulók 
száma összesen: 2.622, oktatásukat 106 polgári 
iskolai tanár lát ja el. 

Kárpáta l ján összesen 3 gimnázium van, ezek 
közül az ungvár i és munkácsi ruszin tanítási 
nyelvű, a huszti párhuzamos ruszin és magyar 
osztályokkal. A gimnáziumi tanulók száma 
1.943, ezek oktatását 79 tanár lá t ja el. 

Az iskolánkívüli népművelés terén is jelen-
tős lépések történtek a közelmúltban. A kor-
mányzói biztosi hivatalhoz központi népműve-
lési felügyelő neveztetett ki, aki a három köz-
igazgatási kirendeltségi népművelési t i tkárral 
karöltve i rányí t ja az iskolánkivüli népművelés 
fontos munkálatait . Az iskolánkivüli népmű-
velés keretén belül Kárpáta l ja majdnem vala-
mennyi községben különböző nyelvi és más 
irányú tanfolyam rendeztetett, színielőadások 
rendeztettek, népi ének- és zenekarok alakítása 
pedig most van folyamatban. Szép eredményt 
mutatoft fel már eddig is az ungi közigazga-
tási kirendeltség tanítói énekkara. 

A népművelési előadó felügyelete alá tarto-
zik a kárpátal jai ruszin színház is, melynek 
működéséhez az anyagi eszközök biztosítása 
iránti a szükséges intézkedések megtörténtek. 
A színház társulata most bemutató körúton 
van Kárpá ta l j a nagyobb községeiben. 

Amint az elmondottakból látjuk, a szerve-
zési munkálatok az egész vonalon megtörtén-
tek. Kárpáta l ja tanítótársadalma bizakodással 
tekint a jövőbe, minden erejével azon van, 
hogy a ruszin ifjúságból a Szentistváni Hazá-
nak hű polgárokat neveljen és a r ra törekszik, 
hogy teljes mértékben kivegye részét abból a 
munkából, amelyet az ország tanítósága az 
újabb ezredév megalapozása érdekében kifejt. 

A SZOVJET KÖZOKTATÁS ÉRDEKESSÉGEI 
Külföldi újságközlemények után összeállította Dr. SÁRKÁNY ENDRE 

BOLSEVISTÁK uralomrajutásuk 
után azonnal hozzáláttak, hogy 
minden erejükkel eltöröljék a 
„burzsuj" és „kapitalisztikus" ta-

nítás régi módszereit. Amint eltávolították, 
romjain elkezdték a marxi és proletár szellem-
ben történendő iskoláztatás és nevelés kísérle-
teit. Rombolni természetesen könyebb mint épí-
teni. A szociális állam felépítése egyebekben 
úgy-ahogy különböző erőszak alkalmazásával 
sikerült, az iskoláztatás terén azonban a szov-
jet vezetőknek csak humoros eredményeket si-
került elérni. 

A bolsevisták azzal dicsekszenek, hogy min-
den téren tudományosan dolgoznak. Hogy ezt 
az iskoláztatásban is bebizonyítsák, külön-
böző osztályokból kísérleti laboratóriumokat 
alkottak, melyben az ú j tudomány, a pedológia 
segítségével akarták megállapítani minden ta-

nuló intelligenciájának fokát és erkölcsi érté-
két, hogy aztán a legmegfelelőbben nevelhes-
sék őket. Az Amerikában használatos teszt 
minden formájá t kezdték bevezetni. Azonban 
egy pillanatra sem gondolták meg, alkalmas-e a 
szovjet-viszonyokra. Beleszerettek első pillan-
tásra a pedológiába és következetesen kezdték 
keresztülvezetni. A tanulók rokoni kapcsolatait 
kezdték el f i r ta tni aprólékosan, igyekeztek rá-
jönni a „rossz befolyás" a „pathologikus követ-
kezmények" okaira, hogy megfelelő eszközökkel 
irtsák ki. A hat- és hétéves gyermekek politikai 
meggyőződését kutatgatták. Hogy meggyő-
ződjenek intelligenciájukról, ilyen kérdéseket 
tettek fel nekik: „Mi a különbség a gyár és a 
termék között", vagy pedig kényszerítették 
arra, hogy megkeressék az ellentmondást a kö-
vetkezőben: „Az erdőben fiatal leány holttes-
tét találták meg 17 darabra vágva. Ázt mond-
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ják, hogy a leány öngyilkos lett''. Egy másik 
pedológ abnormisnak ítélt meg egy gyerme-
ket, mert az nem tudta a mosásnál a habot 
egyenletesen szétkenni. 

Hasonló kísérletek szolgálnak a szellemileg 
visszamaradt és kevésbbé intelligens gyerme-
kek képességeinek vizsgálatához, valamint a 
rendkívül tehetséges, jövőbeli talentumok és 
zsenik felfedezéséhez. Ezek nevelésére külön 
intézetet létesítettek „Talentorium" név alatt. 
Egy másik intézetben a pedológusok „Kolum-
bus-Akadémia" névvel külön kört létesítettek. 
Máshol „Pythagorasok összejövetele" címmel 
létesítettek külön testületet. Mindezek részle-
tes és szabályos időközökben megjelenő jelenté-
seket adtak ki működésükről. 

Egy ilyen jelentés a következő: A fiatal 
géniusok záróolimpiászát rendeztük meg. Az 
1327 résztvevő között 1320 igazi tánc-, ének- és 
szónoki tehetség akadt. 

A születő tehetség felfedezése is hálás fel-
adat, azonban még hálásabb elősegíteni létre-
jövetelüket. Kislicin „professzor" úr pl. kije-
lentette, hogy ő ezt megmutatja. A közoktatási 
népbiztos parancsára külön antropofizikai la-
boratóriumot szereltek fel neki. A főfeladata ez 
volt: „A földgömbön élő emberek térfoglalása 
különös tekintettel a nap színképére". Pro-
grammja egyáltalán egy dologgal tűnik ki: 
érthetetlen volt. Ennek ellenére Kislicin erő-
sítgette, hogy csak ennek a problémának meg-
oldása vezetheti el őt a genialitás alapjainak 
felismerésére és csak így vál toztathat ja át a 
normális embereket géniusokra. 

A közoktatási népbiztos és tanácsosai fel-
lelkesültek erre a lehetőségre. A professzor 
urat szubvenciókkal kezdték elárasztani. Azon-
ban nem sokáig. Hamar kiderült ugyanis, hogy 
a professzor úr egyáltalában nem professzor, 
hanem egészen közönséges erdész, akinek egy-
általán sejtelme sem volt tudományának alap-
ja i felől. 

Leleplezése a pedológiának érezhető sebet 
adott. Nagyon hamar kiderült, hogy a „pro-
fesszor" nem volt egyedül. A legtöbb pedoló-
gusnak fogalma sem volt tudományának alap-
vető elemeiről sem, nem beszélve pedagógiai 
előkészültségeiről. 

Megállapították, hogy a pedagógusok által 
elmaradottnak ítélt gyermekek teljesen nor-
málisak. Eltörölték tehát az összes eddigi spe-
ciális tanfolyamokat és helyükbe rendes isko-
láztatást vezettek be. 

Politgramota. 
A bolsevisták uralomrajutásuk után azon-

nal azon igyekeztek, hogy a proletariátus so-
raiban szerezzenek minél több hívet maguknak. 
Az oktatás összes ágaiban arra törekedtek, 
hogy a tanulókból minél meggyőződésesebb 
kommunisták váljanak és ne csak tanulmá-
nyaikkal foglalkozzanak. Bevezették a politi-
kai, gazdasági és szociális kérdések oktatását 
Marx tanai szerint nemcsak az egyetemekenés 
a középiskolákban, hanem az elemiben is. Hi-

szen maga Lenin jelentette ki, hogy a szakács-
nőnek is olyan műveltnek kell lennie, hogy 
államügyeket is elvezethessen. Ezért aztán a 
legfiatalabb gyermek fejébe is a legkomolyabb 
szociális és gazdasági problémákat tömték be. 
Az iskolai nevelés ez újabb ágát politgramo-
tának, vagy politikai ABC-nek nevezték el. 

A tananyag és a tanulók életkora közötti 
különbség be nem tartása miatt több kár, mint 
haszon származott. Legjobban a következő kér-
désekből ér t jük ezt meg, melyeket a 8—10 éves 
gyermekeknek adtak fel: 

„Milyen tökéletlenségeket látunk még ne-
héziparunkban, a fő szükségleti cikkek gyártá-
sánál, a gyártmányok jóságában, az árak csök-
kenésében és az autarkia bevezetésében!' — 
„A gazdasági ágak melyikét érintette a krízis 
legjobban?" — „Milyen számok bizonyítják, 
hogy ipari állammá válunk?" — „Mi okozza 
állatállományunk csökkenését?" — „Milyen je-
lek mutatnak Szovjet-Oroszország kulturális 
színvonalának emelkedésére?' — „Miért en-
gedte meg a P á r t a kooperatív kereteken kí-
vül a szabad kereskedelmet?" — „Miért kell 
törekednünk főleg nehéziparunk tökéletessé-
gére?" 

A moszkvai 5. elemisták fogalmazási fel-
adata: „Marx és Engels kora, utópisztikus szo-
cialisták." 

Hamar kitűnt azonban, hogy a politgramota 
hatása a fiatal nemzedékre katasztrofális, 
ezért a kormány legalább is az elemi iskolák-
ban eltörölte. Szovjet újságok ír ják, hogy a 
középiskolai érettségi bizonyítvány eléréséhez 
kívánatos azonban a politgramota és ezen felül 
a következő művek alapos, szószerinti isme-
rete: Sztalinnak a párt 16. és 17. kongresszu-
sán tartot t beszéde, A komintern 7. kongresz-
szusának határozatai, Az 1935 decemberében 
tartott pártülés végzései, A szovjet 7. kongresz-
szusának határozatai és Az ipari és szállítási 
sztachanovok első ülésének kiáltványa. 

Hogyan tanítják a történelmet. 
A marxizmus nevében a gyermekek fejét 

teletömik korukhoz nem illő tanokkal. A tör-
ténelem feladata mindenütt az, hogy a mult 
eseményeit pontosan adja elő, okait és követ-
kezményeit megvilágítva. Nagy személyiségek 
képét festi meg valódi színekben. A szovjet 
pedagógusok a történelemnek azonban más fel-
adatot szántak: szerintük a történelem a marx-
izmus szellemében a mult eseményeinek az 
osztályharc nézőszögéből való megítélésre. Ural-
kodók, nagy hadvezérek, kiemelkedő miniszte-
rek és más személyek eltűnnek, hogy helyet 
adjanak a néptömegeknek. 

Így van ez pl. a legfőbb középiskolai törté-
nelemkönyvben, melyről maga a Pravda í r j a 
a következőket: 

„Ez a tankönyv csak annyiban érdekes, 
hogy alig tartalmaz nevet, csupán néptömegek-
ről szól. A tanuló pl. soha nem tud ja meg be-
lőle, hogy ki volt Attila vagy Mohamed, ezzel 
szemben megtanulja jellemezni a hűbérkort 
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úgy, hogy abban a földmívesek harcoltak az 
urak ellen." 

A Pravda Vostoka című lap részleteket kö-
zöl a történelem tanításából. Felemlíti a ke-
reszteshadjáratokat. A tanító nem kérdezi sem 
a kereszteshadjáratok idejét, vezetésük módját, 
sem szervezetét. Ilyen kérdéseket tesz f e l : 
„Mely osztályok voltak érdekelve a keresztes-
hadjáratokban." E r r e a tanulóknak azt kell fe-
lelnie: „A kispolgárság nyert vele, az urak 
veszítettek." 

Hasonlóképen történik a t a tá r já rás tanítása 
is. „Hogyan magyarázhatjuk Dzsingisz khán 
győzelmét?" A tanítványnak így kell felelnie: 
„A mongoloknál nem voltak osztályharcok, 
mint ellenfeleiknél, akiket ezek a harcok meg-
akadályoztak abban, hogy elegendő számú 
fegyverest állítsanak ki." 

A szovjet sajtó minden kr i t ikája ellenére 
sem javultak a viszonyok. 1935-ben pl. ú j tan-
könyveket kellett elkészíteni. A tankönyvírók-
nak azonban nem volt könnyű feladatuk, mert 
a legkülönbözőbb előírásokat kellett betarta-
niok. Nem is fogadott el a bizottság egy kéz-
iratot sem. Ilyeneket kellett ugyanis bebizo-
nyítaniok: A francia ..Burzsuj" revolúció fel-
szabadította ugyan a népet a feudalizmus bi-
lincseiből, de a „kapitalizmus" és a „burzsuj 
demokrácia" újabb bilincseibe taszította. Ezzel 
szemben az orosz szociális forradalom minden 
bilincset széttört és a népet mindenféle kiuzso-
rázástól . megszabadította. Mivel a pályázat 
eredménytelen maradt, külön bizottságot ala-
pítottak, melynek feladata volt a már meglévő 
tankönyvek átformálása. Ez azt jelenti, hogy 
a bizottság beavatkozása után kevés szerző is-
mert rá sa j á t könyvére. 

Ugyanez a sors érte az orosz és külföldi 
klasszikus irodalmat is. 

A műveletlenek száma szaporodik. 

Milyen eredményeket ért el a szovjet köz-
oktatás'? Az elemi iskoláztatásban nagyon si-
várakat. A moszkvai iskolákban 64.000 tanuló 
ismételt osztályt. Szentpéterváron 62.000. Tanu-
lók egy-egy osztályban 5 évet is eltöltenek a 
nélkül, hogy láthatólag javult volna előhala-
dásuk. Ezért egy folyóirat ironikusan ezt kér-
dezte: „Mondják csak, professzor urak, hány 
ötéves terv kell ahhoz, hogy nálunk valaki 
megtanuljon írni és olvasni?" 

A tanítók és nevelők különböző módszere-
ket keresnek, mellyel tanulóiknak jobb ered-
ményét fokozhatják. Mivel jutalmakkal nem 
érnek el eredményt, büntetésekhez fordulnak. 
A Pravda Vostoka említ ilyen példát. Egy vi-
déki tanító a kolchoz-szerveken keresztül be-
szüntettette a rosszul tanuló gyermekek szü-
leinek bérét és természetbeni járandóságát ad-
dig, míg gyermekeiknél javulás nem észlel-
hető. A volgai tartomány egyik igazgatója 
energikusabb eszközökhöz folyamodott : tanu-
lóit csoportokra osztotta, a legjobbak igen jó 
kosztot, a közepesek csak közepest és a rosz-
szak csak szükség-kosztot kaptak. 

A közigazgatási hatóságok helyenként se-
gítségére sietnek az igazgatóknak és így pél-
dául Üzbégföldön az első napi mulasztásért 10, 
kettőért 25, háromért 50 és ötért 100 rubel bün-
tetést mértek ki. 

Ennek ellenére az írástudatlanok száma ál-
landóan emelkedik. Üzbégföldön például 4 mil-
lió lakos közül 700.000 volt írástudatlan. A fe-
lelős hivatalok különböző eszközökkel harcol-
nak ellene. Különböző tanfolyamokat szervez-
nek, melynek látogatása kötelező és a meg nem 
jelenő munkást elbocsátják, vagy béréből von-
nak le. 

A közép- és elemi iskoláktól nem áll messze 
a felsőoktatás sem. Oroszországban kétféle fő-
iskola van: az egyik a mi egyetemünkhöz ha-
sonló, a másik pedig technológia féle. Az oro-
szok igen büszkék ezekre és azzal dicseksze-
nek, hogy 581 főiskolájuk van, amelyeken 
525.000 hallgató tanul, míg a régi rezsim alatt 
csak 91 volt 125.000 hallgatóval. 

A szovjet propaganda a főiskolákkal már 
igen sok port vert fel. Ebből azonban alig igaz 
valami is. Nézzük például a vladivosztoki fő-
iskolát. A fizikai laboratórium két félreeső 
helyiségben van elhelyezve, a legszükségesebb 
felszerelés nélkül. A földrajzi tanszéknek sa-
já t előadóterme nincs, 18 tanár i szék közül csak 
3 van elfoglalva képesített személlyel. Azok, 
akik valóban akarnak valamit tanulni, kény-
telenek a moszkvai vagy a szentpétervári egye-
temre menni. 

Artemovszkban az 1928-ban létesített tanító-
képző egyik tanára sem rendelkezik oklevéllel. 
Iskolaszerei nincsenek, könyvei elégtelenek, a 
tanulók egymás között kölcsönözgetik. 

Az orvosi fakultások hallgatói szűk, piszkos 
internátusokban élnek petróleumvilágítás mel-
lett. A tantermekben a legszükségesebb felsze-
relés (pad, szék, tábla) is hiányzik. Gyakor-
latra egyáltalán nem járnak. így például a 
Gorkij-i orvosi fakultáson oklevelet adnak ki 
szülésznőknek, akik még nem segédkeztek egy 
szülésnél sem. 

Ugyanit t van orvos-specialista-képző is. J a j 
azonban annak, aki valóban tanulni akar. Min-
den pár hónapban ugyanis az intézet speciali-
tása megváltozik. Azok, akik fiziótherápiát 
kezdtek el tanulni, öt vagy hat hónap múlva 
hirtelen ar ra ébrednek, hogy az intézet már 
más szakkal foglalkozik. Bevezetik az X-suga-
rakról szóló előadásokat. Alig hogy ezzel meg-
békültek, újból változás következik, a nemi 
bajok elleni kiképzés és így megy ez tovább. 

A sikeres tanítás gyümölcsei. 
Érthető, hogy az orosz intelligencia süllye-

dése hivatalosakat és magánosokat is érint. 
Egy-egy példa valóban hihetetlen és nem el-
szigetelt jelenség, amint azt bizonyítják a 
szovjet iskolákban felvett kérdőívek. A moszk-
vai Mendelejev-féle kémiai-technológiai intézet 
tanítványai a következő válaszokat adták: 

Ki volt Leonardo da Vinci? Római pápa. 
Ki volt Oedipus? Valószínűleg egy ausztrá-

liai személyiség. 
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Mi volt Spár ta i Szokrátesz felesége. 
Ki volt Vaseo da Gama ? Ismert burzsuj 

zeneszerző. 
A taskenti Marx-intézet tanulói szerint 

Danton szociáldemokrata pártvezér volt, Rje-
pin, a híres orosz festő, író. Szokráteszről már 
többet tudnak. Egyik szerint a párizsi kom-
műn vezére, továbbá híres csillagász és francia 
szocialista volt. Néróról is különböznek a né-
zetek: olimpuszi istennek, középkori istennek, 
ókori diktátornak és végül elektrótudósnak ne-
vezik. Mussolini szerintük: japán császár, ró-
mai pápa és India meghatalmazott minisztere. 
Goethe, Shakespeare, Dante és Balzac nevei 
számukra semmit sem jelentenek. 

Tanulók, akik saját nyelvüket sem ismerik. 
A történelem, földrajz, irodalom és hason-

lók nem-tudása az orosz diákoknál már meg-
szokott. Tragikus azonban, hogy saját nyelvü-
ket sem ismerik. Az élelmiszeripari intézet be-
fejező vizsgáinál 73 tanuló közül 30 oly durva 
grammatikai hibát ejtett, hogy a további vizs-
gálatból ki kellett őket sorolni. Taskent egyik 
középiskolájában tollbamondásnál 80—100 he-
lyesírási hibát ejtettek. A tudományos nevelés 
moszkvai intézetében a tanulók fogalmazvá-
nyaiban a hibák száma felülmúlta a leírott 
szavak számát. A víziszállítás mérnöki fakul-
tásán az első évfolyam tanulói közül 88 száza-
lék, a másodikban 92 százalék, a harmadikban 
94 százalék és a negyedikben 97 5 százalék nem 
tudott helyesen írni (Krasnaja Gazeta). 

Még a pedagógiai intézetek sem kivételek, 
sőt legelői járnak. A jaroslavi intézetben rö-
vid diktandót helyesírási és nyelvtani szem-
pontból csak 100 tanuló ír t le megnyugtatóan 
(nem hibátlanul) a 800 közül. A moszkvai 
Bubnov-féle pedagógiai intézetben 43 érettsé-
giző közül csak 1 tudott hibátlanul leírni rö-
vid diktandót. Ebből az intézetből 450 tanár 
jött ki, kiket a közoktatásügyi népbiztosság 
nyugodt lelkiismerettel küldött ki felelős ál-
lásokba. Elképzelhetjük, mit taníthatnak azok 
a tanítók, akik maguk sem tudnak írni. 

Specialisták. 

Ugyanilyen hiányok tapasztalhatók a leg-
magasabb iskolai intézményekben is. 

A Pravda azt í r ja , hogy az orvosi fakultás 
diplomásai oly kevés gyakorlattal rendelkez-
nek, hogy a betegeknek még az injekciót sem 
merik beadni. Az orvosokat tanulmányaik 
ilyen befejezése után azonnal távoli tartomá-
nyokba küldik ki orvosi gyakorlatra. Néme-
lyik még annyit sem tud, hogy a tracliomás 
gyermek szemeit rendesen tudná kezelni. A leg-
egyszerűbb betegségek felismerésére is gyak-
ran képtelenek. Állandóan kézikönyveket kell 
használniok. Az egyetemek fakultásai rettene-
tesen túltömöttek. Egy-egy 150 tanulóra mére-
tezett orvosi fakultáson 800—1000 hallgató szo-
rong. Természetes, hogy a hallgatóknak nincs 
alkalmuk a betegekkel foglalkozni és a sebé-
szeti gyakorlatuk képzelhető, milyen lehet. 

A saratovi földtani intézetben a hallgatók 
nem ismerik azokat a középázsiai szovjet köz-
társaságokat, melyeknek talajnemeivel kellene 
foglalkozniok, még névről sem. Vizsgáikon pl. 
kijelentik, hogy Baku Közép-Ázsiában van, 
vagy a szibíriai I r t i s a Volgába ömlik. Egész 
komolyan hiszik, hogy a szovjet-román határ 
a Corona nevű folyó. Nem tudják megmutatni, 
hol fekszik Kanton. Egyáltalán nem szégyellik 
magukat, hogy a legalapvetőbb földrajzi isme 
retekkel sem rendelkeznek (Pravda). 

A többi intézetek tanulói is, akik az építke-
zésben, elektrotechnikában, metalurgiában, a 
közlekedési technikában és hasonló szakokban 
akarnak specialisták lenni, egyáltalán semmi 
gyakorlati ismerettel sem rendelkeznek. A 
Pravda ír ja , hogy az ú j építészek még egy 
közönséges istállót sem tudnak biztosan fel-
építeni. A szovjet kénytelen volt rengeteg épü-
letet, melyet az ú j szovjet építészek építettek, 
lebontani és újból megépíteni. 

A tanár urak. 

Ki a bűnös? 
Legnagyobb nehézségeket okozza az, hogy a 

tanuloknak Marx, Engels és Lenin doktrínáit 
kell szószerint megtanulniok. Ez legnagyobb és 
legszentebb kötelességük. A többi tárgy isme-
rete csak alárendelt. Gay, magas bolsevista 
személyiség a taskenti diákokról így szól: 
„Egész oldalakat képesek Leninből és Sztálin-
ból idézni, de ha megkérdezitek, hol van Kijev, 
hallgatnak, mint a sült hal." 

A legfőbb baj azonban a tanárok elégtelen 
kiképzése és felületes iskoláztatása. Ennek oka 
nagyrészt azonban a közigazgatást is terheli. 
A bolsevisták elhatározták, hogy bevezetik a 
kötelező elemi iskoláztatást. 1931-ben azonban 
csak 350.000 tanítójuk volt 160 millió lakosra. 
Így hozzákezdtek, hogy a tanítókat futószala-
gon gyártsák: 400.000-et öt év alatt. Érthető, 
hogy a minőség a mennyiség alatt maradt. 
A tanítók nagyrészc oly fokú értelmetlenséget 
tanúsított, hegy hivatali felsőbbségük azonnal 
visszaküldte őket az iskola padjaiba. 

Sorokin, Üzbégföld közoktatási népbiztosa 
így í r : „A 350 vizsgáztatott tanító közül egy 
sem tudott hiba nélkül leírni csekély 153 szó-
ból álló diktátumot. Hibáik száma 24 és 220 kö-
zött mozgott. A diktátum azonban nem valami 
érthetetlen, vagy nehéz szöveg volt, hanem 
elemi iskolai olvasókönyvből volt kiválasztva. 
A tanítók azonban nem tudtak eligazodni még 
a térképeken sem. A tanítóképző igazgatója pl. 
Franciaországot Szovjet-Oroszországban ke-
reste. Egy más iskolában a földrajz tanára 
egész komolyan felelte, hogy Anglia Francia-
ország gyarmata. Sokan még az egyes föld 
részeket sem tudták a térképen felmutatni. 

Azerbejdzsánban hasonlót tapasztaltak. A 
földrajz tanára Görögországot és Rómát Auszt-
rália térképén kereste. A számtan-tanárok nem 
tudták megmondani, hogy 39-nek mennyi a 2 
százaléka. A többiek a legdurvább helyesírási 
hibákat ejtették. 
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A dnyepropetrovszki kerület 13.000 tanítója 
közül csak 2200 volt megfelelő. A földrajztaná-
rok sora nem tudta megmutatni a télképen 
Kaukázust, Ukrajnát , Szovjet-Oroszország ha-
tárait . Irodalomtörténeti tanárok Maxim Gor-
kij műveit Gogolnak tulajdonították. 

A sztalinói kerület tanítói 80—100 szavas 
diktátumok leírásánál rengeteg durva helyes-
írási hibát ejtettek. Irodalomból vizsgáztatva 
őket, nem tudták megmondani mi a különbség 
a vers és a próza között. Természetesen nagy-
részük a leghíresebb orosz írókat sem tudta 
megnevezni. Egy középiskola nén et nyelv-
tanára nem tudott válaszolni németül ar ra a 
kérdésre, hogy hol tanult meg németül? Föld-
rajz tanár Bécset Anglia fővárosává varázsolta, 
mások pedig úgy vélték, hogy Madrid Török-
ország fővárosa, Róma pedig Spanyolországé. 

Sok orosz tanító saját hazájának földrajzát 
sem ismeri. Azt sem tudják megmondani, hogy 
a Szovjet-szövetség hány köztársaságból áll. 

A spanyol polgárháború idején a háború 
propagandájával megbízottak még a térképen 

sem tudták megmutatni Spanyolországot. Má-
sok Alaszkát Afr ika térképén keresték. Egy 
nagyon ismert népszónok, akinek feladata a 
,.fasiszta'' vezetők elleni uszítás volt, arra a 
kérdésre, hogy hol van Róma, azt a választ 
adta, hogy Párizsban. 

Egy másik népszónok arra a kérdésre, hogy 
mely köztársaságok alkotják a Szovjet-szövet-
séget, így felelt: Ausztrália, Németország, Ja-
pán, Franciaország. Mikor egy másikat kér-
deztek, hogy milyen könyveket olvasott, így 
válaszolt: Az első ötéves terv mérlegét, Lenint, 
Marxot és Karenin Annát Szerafimovicstól. 
Egy másik erősítgette, hegy Karenin Annát 
Tolsztoj, egy harmadrangú író írta. 

Hasonló példákból rengeteg van. Ugyanaz a 
sors, mely a „szociális állam" építményeit las-
san eléri, lesújtott a szovjet közoktatásra is. 
A bolsevisták minden szakban elvetették a 
régi „burzsuj" módszereket és ú j utakat keres-
tek. Hogy határozottan keresztútra jutottak, a 
fentiek igazolják. 

A UíEMZET NEVELŐI ÉS A FELTÁMADÓ 
NEMZETI IRODALOM 

írta : T A M Á S K Á L M Á N , a Stádium könyvkiadó igazgatója 

Van irodalom, amely felemeli a nemzetet, 
mert emelkedett eszmék irányít ják. Van iroda-
lom, amely rontás a nemzet lelkében, mert mű-
velői sem szellemi, sem erkölcsi téren nem tud-
nak, vagy éppen nem akarnak emelkedett gon-
dolkodást kialakítani önmagukban. A jó könyv 
gyógyszer, éltető, nevelő hatalom, ha íróját 
nemzeti, erkölcsi törvények irányít ják. A rcssz 
könyv méreg, amely észrevétlenül öl. Amennyi 
áldást jelenthet az irodalom, annyi átkot hor-
dozhat magában. 

Ennek a végzetes fontosságú felismerésnek 
adott hangot az Oiszágos Irodalmi és Művé-
szeti Tanács ú j elnöke, Tasnádi Nagy András. 
Hatalmasméretű, régen vál t tisztogató munka 
tervét jelentette Le ezen a téren. Megjelölte a 
magasabb eszmei szempontoknak, a nemzeti 
kulturális céloknak azt az irányát, amely a 
felemelkedéshez, megtisztuláshoz, a magyaro-
sodáshoz vezet. 

Magyar írók, olvasók, könyvkiadók és első-
sóiban a magyar pedagógusok nagy ö ömmel, 
egy szebb jövő reménységével figyeltek fel 
azokra a nagyszerű tervekre, selejtező és építő 
célokra, amelyeknek Tasnádi Nagy Andiáselső 
nyilatkozatiban hangot adott. 

A magyar pedagógus, akinek nehéz, felelős-
ségteljes orsztgépítő munkájában oly nagy 
szüksége van mindig az irodalom támogatás 
sára, most először remélheti, hogy a teivezett 
tisztogatás, konkolyirtás következtében olyanná 
lesz a jövő irodalom, hogy valóban számítha-
tunk nevelő támogatására, és eljön az az idő, 
amikor a pedagógusnak nem kell féltenie a rá-

bízott i f júságot az erkölcsileg selejtes, nem-
zetietlen, de kívánatos alakba öltöztetett „iro-
dalom" felmérhetetlen rombolást okozó hatásá-
tól. 

Az i f júság a nemzet fennmaradásának biz-
tosítéka. Ennek a súlyos tudatában neveli a 
tanár, tanító. Nálunk, a kisebbségek és vallás-
felekezetek között a magyarságot nyelvünk, 
harcos magyar szellemünk és a nemzeti er-
kölcs eszméin kiforrott műveltségünk őrzi. Ha 
az irodalom nem ezeknek a jegyében befolyás 
solja a fogékony lelkeket, szinte hiábavaló a 
nevelők áldozatos munkája, mert az if júság-
nak az iskola kötelesség, az irodalom szórako-
zás. És a szabadságra tö:ő, korlátokat nehezen 
tűrő fiatal lelkek könnyen hisznek azoknak az 
eszméknek, példaképeknek, amelyeket nem a 
kötelesség, hanem a szórakozás mutat nekik. 
Hova ju t tehát az ifjúság, ha a bemutatott 
eszmék, példaképek egészségtelen, nemzetiet-
len, lelkiségükben alacsony, szándékosan bom-
lasztó, romboló, mételyező hatásúak? 

Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács-
nak és lelkes elnökének jutott az a feladat és 
egyben lehetőség, hogy megrostálja a megje-
lenő irodalmi termékeket egy magasabb esz-
meiség és nemzeti kultvíra érdekében: kiirtsa 
a gazt, e:ős fegyverré tegye az irodalmat, 
amely visszaveri a nemzet gyökere ellen irá-
nyuló alattomos támadásokat. Tasnádi Nagy 
András elgondolása szerint pajzs és vért lehet 
a magyar irodalom a mételyező eszmék ellen 
és kardja a magyar szellemnek, amellyel az 
eddig idegen területeken is lelkeket hódíthat. 
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Reménykedve várhat juk most, hogy a nem-
zetközi eszméket, idegen lelkiséget hirdető iro-
dalom korszaka teljesen végetér, és romboló 
sötétenlátást erőszakoló szelleme helyét elfog-
lalhatja az egészséges, tiszta derűlátás, amely 
nélkül az ifjúságon és benne a nemzet sorsán 
javítani nem lehet. Az új , megtisztult alapokra 
épített magyar irodalom visszaadhatja a faj-
tánkba vetett hitet, a jónak és szépnek szere-
tetét, a tettvágyat és a jövő reményét. Meg-
töltheti az if júságot egészséges tisztánlátással, 
bátor határozottsággal, hogy akár önnön tes-
téből is kiégethesse a fekélyt, amely magyar-
ságát, keresztény lelkiségét veszélyezteti. 

Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács 
elnökének munkaterve szerint az igaz magyar 
írónak szigorú törvényeket és szent kötelessé-
geket kell szolgálnia; haicolnia kell az anya-
gias szemlélet, a léha felületesség, nemzetkö-
zies gúnyolódás, semmit sem becsülő cinizmus 
ellen. Hogy hivatásának megfeleljen az író, el 
kell érnie a nép széles rétegeihez. Nagy és fon-
tos munka vár rá és az oktatóra, hegy az el-
jövendő időkben a tömegek emelkedő művelt-
sége, a nemzeti öntudat kiépítése, a tisztultabb 
társadalmi erkölcs legyen az eredmény. 

Az emberi társadalom munkájának gyü-
mölcse a műveltség, a tevékenységnek eszmei 
része, a faji , nemzeti egyéniség fenntartója. A 
pedagógusokra hárul az a feladat, hogy ezt a 
fenntartó kultúrát mind szélesebb körben ter-
jesszék és elben segítségükre lehet az iroda-
lom. A szcciális intézmények a testi jólétért 
vannak, melegítenek; de az irodalom világít. 
Az ország mai helyzetében, a körülöttünk dúló 
nemzetiségi kérdések esetében talán fontosabb 
a fény, mint a meleg. Nem hanyagolhatjuk el 
tehát a testi jólétre vonatkozó szociális intéz-
kedések mellett a szellem világító működését, 
a magyar kultúrát sem, amelynek árama az 
irodalom és világító égője az író. 

El kell árasztanunk a falvakat, az iskolai 
könyvtárakat, gazdaköröket, legényegyleteket, 
leventeotthonokat, kultúrházakat olyan köny-
vekkel, amelyek a nemzeti öntudat, hazafias 
érzés ébrentartása mellett, megtanítanak az 
igazságokra, egykori nagyságunk harcosainak 
küzdelmére, bukásuk vagy győzelmük okára, 
multunk tiszteletére, jövőnk építésére. Össze 
kell fogniok a pedagógusoknak az ellen a tör-
ténelem-szemlélet ellen, amely még közelmúlt 
napjainkban is nekünk ártalmas és idegen cé-
lok érdekében irányította regényírásunkat. Té-
vedések, szándékos hazugságok jutottak ezáltal 
a tömegekhez, ár tásukat nehéz helyrehozni, do 
nem lehetetlen, még mindig nem késő. Üj ma-
gyar irodalomra van szükségünk! És mert a 
gazdag és tartalmas irodalom csak a lélek 
mélységéből születik, le kell szállnunk a mul-
tunkban rejtőző mélységekig. Ha ezekből tu-
dunk adni a visszacsatolt területek magyar és 
idegen fa jú if júságának, ha felvilágosithatjuk 
az igazságokról az idegen szemlélettel és ha-
zugságokkal nevelt fiatalokat, még felébreszt-
hetjük, megerősíthetjük magyar öntudatukat 
és megismertethetjük őket a magyarság ölök 
értékeivel. 

Vidéken egy-két kivételtől eltekintve csak-
nem kizárólag a tanár és tanító jelenti azt az 
olvosótábort, amely nem selejtes írásokat, 
hanem „irodalmat ' olvas. A magyar pedagó-
gus jövedelmén felül áldozott mindig a műve-
lődésre, könyvtárára, hogy tudásszomját, kul-
túrigényeit kielégíthesse. Joga van tehát ah-
hoz, hogy segítsen a selejtes irodalom kirostá-
lásában és maga válassza ki a kezére bízott 
i f júság számára ajánlatos könyveket. 

A maga fontos és gazdag eszközeivel legyen 
segítségére a magyar pedagógus a magyar író-
nak, kiadónak, az Országos Irodalmi Tanácsú i 
vezetőjének, hogy megszülethessék a magyar 
irodalom új , tisztult, nemzeti és keresztény 
világa. 

Amit a pedagógia elveszít... 
Dr. FARAGÓ TIEOR. 

A nevelésnek kétségtelenül vannak művé-
szei. De éppen ezeknek a művészi nevelőknek 
a tevékenységéről kevés felvilágosítást nye-
rünk pedagógiai folyóiratainkban, talán az el-
méleti i rányú cikkek nagy bősége miatt. Ha a 
nevelés e kiváló mestereire nem is tekintünk, 
de bármelyik nevelőt megkérdezzük, bizonyára 
mindegyik szívesen fog emlékezni olyan ese-
tekre, melyekben a nevelői tevékenységét kü-
lönösebb sikeír koronázta, akár szándékosan, 
akár véletlenül választotta a sikerhez vezető 
utat . Természetesen sokan fognak olyan ese-
tekre is emlékezni, melyekben a legnagyobb 
erőfeszítések is kudarcba fulladtak. Sikerein-
ken és kudarcainkon elmélkedve nevelői tevé-
kenységünk mind tudatosabbá válik s ez elő-
segítheti a nevelőhatás elmélyítését, tartóssá-
gát. Noha ez a tökéletesedési folyamat egye-

nes arányban áll az idővel és a tapasztalatok 
gazdagságával, mégis a legtapasztaltabb ne-
velőket is érhetik és érik is kudarcok. Az is-
kolai osztállyal mint közösséggel, a tanulók-
kal mint egyénekkel szemben felmerülő neve-
lési problémák tömkelegében gyakran szo-
rulna segítségre, különösen a kezdő nevelő, ha 
még olyan kitűnő elméleti képzettség birtoká-
ban van is. A hozzánk forduló szülőknek sem 
tudunk sok esetben olyan nevelési tanácsot 
adni, mely a gyermek egyéniségét, t ípusát 
eredményesebben venné tekintetbe. Ellenben, 
ha bővebb irodalmi anyaggal rendelkeznénk, 
ha ismernénk olyan utat, mely a hasonló tí-
pusú gyermekeknél hasonló körülmények kö-
zött sok esetben eredményre vezetett, akkor a 
családi nevelést is eredményesebbé tehetnénk 
s többek között a szülők bizalmát is növelhet-
nénk stb. 

Önkéntelenül felvetődik a kérdés: nem biz-
tosíthatnánk e lapban egy-két hasábot olyan 



2 7 0 1942 : 4. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ' 

közlemények számára, melyekben tapasztaltabb 
nevelőink életük érdekesebb eseteiről számol-
nának be?* Az ilyen esetek iránt akkor is meg-
lenne a kellő érdeklődés, ha ezeket minden 
különösebb cél nélkül tennék közre. Ezzel kap-
csolatban több probléma vetődik fel, ezek egy-
némelyikéről az alábbiakban szólok. 

Az elméleti pedagógia mindnyájunk által 
elfogadható álláspontja az, hogy a pedagógia 
nem nevelési tanácsok gyűjteménye, nem is 
lehet az, hiszen a konkrét esetek száma kime-
ríthetetlen. Tehát olyan nevelői lelkület, neve-
lői személyiség kialakítása a fontos, amely bár-
mily konkrét esetben megtalálja a helyes utat. 
Kétségtelen az, hogy a nevelésben a nevelő 
személyisége a legfontosabb. Lehet valakinek 
bármily nagy tárgyi és módszertani tudása, ha 
nem nevelői személyiség, nem lehet a nevelése 
igazán eredményes. De hogy valaki nevelői 
személyiség-e vagy sem, az elsősorban a neve-
lői tevékenységéből, a gyermekekkel szemben 
tanúsított nevelői magatartásból világlik ki. 
Szükség van tehát arra, hogy szemlélhessük az 
elméleti pedagógia által hirdetett elvek meg 
valósulását. Meg kell tapasztalnunk, hogy az 
igazi nevelői személyiség az egyes nevelési te-
vékenységekben hogyan tükröződik vissza. A 
gyakorlati kiképzés tapasztalt nevelők irányí-
tása mellett nemcsak ezt a szemlélést, hanem 
a nevelői tevékenység személyes gyakorlását is 
biztosítja. A gyakorlati kiképzés azonban nem 
lehet tökéletes, nem lehet befejezett. Elég rá-
mutatnunk pl. a tanítóképzésnél arra, hogy a 
fejlődésben lévő jelöltnek a tárgyi és a neve-
lési ismeretek elsajátítása is nehézséget okoz, 
nem szólva arról, hogy a jelölt az önállóság és 
a komoly felelősség azt a fokát általában nem 
érheti el, ami pályáján tevékenykedő tanítót 
jellemzi stb... Tehát a kiképzés után sem fe-
lesleges tanulságos nevelési esetekkel való fog-
lalkozás. Hiszen a gyakorlatban válnak igazán 
problémánkká egyes nevelési kérdések, így 
fáradságos tapasztalatok egyrészétől kímélnek 
meg azok a gyakorlottabb nevelők, akik ta-
pasztalataikat használható életközelségben bo-
csátják rendelkezésére a rászorulóknak. 

A sok szemléletes példa fontosságára mutat 
az is, hogy többször kerülünk olyan helyzetbe, 
melyben csak hosszabb megfontolás után tud-
nánk dönteni a helyes eljárásról, s ilyenkor 
a környezetünkből magunkba szívott helyes 
vagy helytelen nevelői felfogás olyan eljárást 
sugall nekünk, melyet utólag nem tartunk 
eléggé helyesnek. Ellenben, ha behatóbban fog-
lalkozhatunk sok nevelési kérdés sikeres meg-
oldásaival, akkor valószínű, hogy az adott eset-
ben célravezetőbb eljárást választunk. 

Természetesen nem lehet minden esetre sza-
bályt felállítani, nem is lenne érdemes De az 
elvont és a konkrét között a típus áll. A gyer-
mek típusának ismerete egyik feltétele a ne-
velőhatás biztosságának és mélységének. Jelen-

* Az állandó rovat nyitását fe'eslegesnek tartjuk, de 
mint ezelőtt, most is szívesen adunk helyet minden kér-
désnek amely a nevelés gyakorlatával foglalkozik. (Szerk.) 

leg mellőzve a sokat ígérő típuskutatásnak kez-
deti eredményeit, melyeket nem utolsósorban 
köszönhetünk a kiváló magyar kutatóknak, itt 
csupán arra hivatkozom, hogy minden gyer-
meknek bennünk kialakult képét egy-két szóval 
tudjuk és szoktuk is jellemezni, beosztjuk őket 
bizonyos, mindenki által ismert típusokba, így 
beszélünk: engedelmes, fegyelmezetlen, dacos, 
törtető, zárkózott, félénk, ideges, lusta, felüle-
tes, hazudozó, elmélyülő stb. gyermekekről, 
vagy pedig széthúzó, rossz vezérekre hallgató, 
fegyelmezetlen, jóindulatú stb. osztályokról. 
A különböző típusú osztályoknál és gyermekek 
nél, noha a nevelési eszmény ugyanaz, az adott 
helyzetek szerint más és más a nevelési tenni-
való, más és más nevelési mód a legcélszerűbb. 
De a fenti és hasonló közismert típusok neve-
lésére vonatkozó gazdag és használható iro-
dalmi anyaggal nem igen rendelkezünk. 

Ha elismerjük, mint ahogyan elismerjük, 
hogy a nevelésben a nevelő személyisége a leg-
fontosabb, akkor azt is el kell ismernünk, hogy 
legtöbb nevelőhatás a nevelő személyéhez vau 
kötve, pl. annak kiváló sugalmazó erejének 
köszönhető, így az általa használt eljárást más 
nem használhatja. Tehát nemcsak a gyermek 
egyénisége szerint, hanem a nevelő egyénisége 
szerint is más és más a hatásosabb módszer. 
A szóbanforgó nevelési példák tehát nem va-
lami csalhatatlan és mindig beváló recept sze-
repét töltenék be, hiszen az öntudatos nevelő 
ezekből a példákból képes a neki megfelelőket 
kiválogatni. Mégha feltesszük is azt, hogy va-
laki erre a kritikára nem képes s így a közlött 
eljárásokat szolgailag másolja, akkor is jobb, 
ha ilyen, a pedagógiai közvélemény által jóvá-
hagyott példák után megy, mint a környezete 
esetleg jó, de esetleg rossz példája után. 

Mindezek után újra felvetem a Kérdést: nem 
lenne-e hasznos, ha a Néptanítók .Lapja (ter 
mészetesen más pedagógiai folyóirat is) állandó 
rovatot nyitna az iskolai osztály és az egyéni 
nevelés érdekesebb, konkrét, de elsősorban ti-
pikus esetének a tárgyalására? Így egyrészt 
a nevelők társadalma a nevelés terén szerzett 
gazdag és értékes tapasztalatainak egyrészét 
közkinccsé tenné, másrészt a hivatásos nevelők 
és szülők e rovatban kérnének konkrét esetek-
ben nevelési tanácsokat. E rovatban közölt 
anyagot természetesen megbeszélés, kritika tár-
gyává is lehetne tenni. 

A megoldás módja pl. az lehetne, hogy va-
laki vázolná miként szokott bánni egy adott 
típussal általában, majd röviden jellemezné 
egy ilyen típusú növendékét és a helyzetet, 
ismertetné a nevelői eljárását, ennek eredmé-
nyét, az eredmény tartósságát stb. 

Az anyag közlésének sorrendjében, csopor-
tosításában természetesen érvényesülhetnének 
bizonyos szempontok. De meg vagyok győződve 
arról, hogy sokunknak az is tanulságos lenne, 
ha egyes nevelők érdekesebb nevelési eseteit 
minden különösebb rendszer vagy cél nélkül 
közölnék. Noha azt is el tudom képzelni aho-
gyan lehet tanítási minta, ugyanúgy lehet ta-
pasztalatból merített nevelési minta is. 
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vitéz Ürge István. 

Vitéz Ürge Is tván kultuszminiszteri szám-
vevőségi főtanácsos folyó évi február hó 23-án 
életének 56. évében hirtelen elhányt. Az elhalt 
főtanácsos a minisztérium népoktatási ügy-
osztálya mellé rendelt számvevőségi osztályban 
a nem állami tanszemélyzet fizetéskiegészítő 
államsegélyeinek ügyeit évek hosszú sora óta 
intézte. Mint a világháborút 48 hónapig végig-
küzdött katona 1928. évben vitézzé avattatott . 

A harctéri fáradalmak következtében az utóbbi 
években több ízben betegeskedett és hivatalát 
— sajá t hibáján kívül nem láthat ta el olyan 
buzgósággal és szorgalommal, mint ahogy azt 
Ö szeiette volna. Temetése február hó 15-én 
ment végbe a farkasré t i temetőben, ahol a mi-
niszteri számvevőség tisztviselői nagy szám-
ban jelentek meg. Ott voltak ezenkívül tisz-
telői, barátai , valamint a Vitézi Rend képvi-
selői. 

Emlékét kegyelettel őrizzük. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A só és paprika. 
(Olvasmánytárgyalás az I. osztályban.) 

írta : FERFNCZI ISTVÁN. 

Tanítói cél: Az olvasási készség fejlesztése. 
A vásárlás módjának megismertetése. 

Nevelői cél: Udvariasságra, óvatosságra ne-
velés és kedélyképzés. 

Szemléltetési eszközök: Tányér, egy k a r a j 
sós-paprikás kenyér, fehér és piros krétapor. 

TERVEZET. 
I. Bevezetés. 

a) Hangulat- és érdeklődéskeltés. Mi jót hoz-
tatok magatokkal tízóraira? — Almát, zsíros-, 
vajaskenyeret . — Én is hoztam magamnak tíz-
órait. Ki cserélne velem? — (Felmutat juk a 
papírba burkolt sós-paprikás kenyeret.— Való-
színűleg többen jelentkeznek a cserére.) — 
Nono, ti nagyon elhamarkodj átok a dolgot. 
Hisz azt sem tudjátok, mi van a papírba cso-
magolva. Látat lanban nem ajánlatos a csere. 
Hátha nincs is benne ennivaló — mondom, hogy 
óvatosságra, meggondolásra neveljem a gyer-
mekeket. — Nehogy csalódás ér jen benneteket, 
ím kibontom a csomagot. — Paprikás-kenyér! 
— kiá l t ják amikor megpi l lant ják a papírburko-
lattól megfosztott paprikás-kenyeret. — Elta-
láltátok, valóban paprikás-kenyeret 'hoztam. 
De ez nemcsak paprikás, hanem sós is, mert 
így jobb ízű. Ki evett már ilyent? — Én is, én 
is! — Bizony nagyon jó tízórai ez. Kisgyer-
mek korom óta szeretem. A kenyértől, a papri-
kától nőttem ilyen nagyra, — mondom félig 
tréfásan, félig komolyan. A felajánlot t csere-
értéket köszönöm, de nem fogadom el. Nem 
szeretek cserélni, mert a csere mindig csak 
egynek használ. Ti sem csere-beréljetek soha! 
Ha azonban megkívántátok a paprikás-sós ke-
nyeret, otthon kérjétek meg édesanyátokat, 
majd ő készít nektek ilyent. De mi történik ak-
kor, ha véletlenül nem lesz otthon só vagy pap-
rika? — Hozunk a boltból. — Ki vásárolt már 
közületek sót vagy paprikát? — Én is, én is! — 
S nem töi tént semmi ba j vásárlás közben? — 
Nem, nem! — No, ennek igen örülök. Persze, ti 

már nagy diákok vagytok, s vigyázni tudtok 
a vásárolt holmira. Nem jár ta tok úgy, mint az 
én egyik ismerősöm leánykája, a kis Olga. Öt 
is elküldötte egyszer az édesanyja a boltba 
sóért meg paprikáért . De bezzeg igen megjár ta 
vele, mert a kis ügyeskedni akaró Olga Semmit 
sem vitt haza. 

b) Célkitűzés. Olga csodálatos vásárlásáról 
fogunk ma tanulni. Figyeljetek rám. Először 
elmondom nektek, azután meg majd el is olvas-
suk. 
II. Tárgyalás. 

a) Szemléltetés és az olvasmány bemutatása. 
Megmutatom nektek, hogy mi történt a só-

val meg a paprikával. Olga először papr iká t 
kért a boltos bácsitól. A paprikát a boltos be-
lemérte a tányérba, így — (A tányérba egy kis 
piros krétaport teszünk). — Utána meg sót kért 
Olga. S mikor a boltos bácsi kérdezte, hogy a 
sót hova mérje, Olga egyszerűen így felelt: — 
Ide, kérem! — (A tányért felfordít juk, s az al-
j á ra egy kis fehér krétaport teszünk. A lehulló 
paprikapor lá t tá ra a gyermekek vidám kaca j ra 
fakadnak.) A nevetés elülte után így folytat-
juk: — Olga büszkén lépegetett hazafelé a só-
ATal. (Szemléltetés.) Otthon az édesanyja így szól 
hozzá: — Ügy látom, hogy a sót megvetted, de 
a papr iká t hová tetted? — Olga erre így vála-
szolt: — I t t van az is, édesanyám. — (S ezzel 
újból fe l fordí t juk a tányért , hogy a paprikás 
oldal kerüljön felülre. Persze így aztán a só is 
lehull a földre a gyermekek nagy öröméra 
No most el is olvasom nektek a só meg a pap-
r ika történetét. 

(Az olvasmányt felolvassuk egész terjedel-
mében. Ügyeljünk arra, hogy olvasásunk lassú 
menetében az egyes szótagok még kissé érez-
hetők legyenek. Mjndezek mellett azonban őriz-
kedjünk az egyhangúságtól s törekedjünk a 
színes és már kissé folyékony olvasás szemlél-
tetésére, hogy így az értelmes olvasás csírái t 
elültethessük. Ennél az olvasmánynál három 
különböző hangszínt használjunk a szereplő 
három személy beszédének megkülönbözteté-
sére.) 
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b) A felolvasás után számonkérjük a gyer-
mekekre tett hatást a következő kérdésekkel: 
— Nos, mit szóltok hozzá? — Mi tetszett nektek 
a legjobban? 

c) Gondolat egységenkinti olvastatás. Most 
vegyétek elő a könyveteket, s nyissátok ki a 
legutóbbi leckénél! Utána megtaláljátok „A só 
meg a parika' című olvasmányt. (Első alka-
lommal mindig a legjobb olvasókkal olvastas-
sunk, de az olvasott szöveg tárgyalásába a 
gyengébb olvasókat is be kell vonnunk. A ne-
hézkesebben olvasókkal majd a tanítás befejező 
részében, az olvasás gyakoroltatása során ol-
vastassunk többet.) 

Hallgassuk meg, hogy mit mondott Olga 
édesanyja! — Kezdd az olvasást, Pista! 

Kedves kicsi lányom, Olga, 
Paprikáért menj a boltba. 
S'.ra is van ám szükségem, 
Siess, hozz hát azt is szépen! 

Hová küldte Olgát az édesanyja? — A 
boltba. — Mire volt szüksége? —Sóra meg pap-
rikára. 

Hogy mit felelt édesanyjának a kis Olga, 
azt olvassa el, Mariska! 

Megyek, megyek, édesanyám. 
A vásárlást csak bízza rám. 
Paprikát meg sót is hozok. 
Meglátja, mily ügyes vagyok. 

Mondd el, mit felelt Olga! — Hogy majd ő 
hoz, paprikát is, meg sót is. Milyen leány volt 
ez a kis Olga, hogy az első szóra engedelmes-
kedett? — Engedelmes és szófogadó. — Ügy is 
szoktuk mondani, hogy szolgálatkész. 

Hogy mit adott Olgának az édesanyja, azt 
olvassa el, Jolánka! 

Itt a pénz, és itt a tányér, 
Erre mind a kettő ráfér. 

Mit adott Olgának az édesanyja? — Pénzt 
meg egy tányért. 

Mit kérdezett Olgától a boltos bácsi, azt ol-
vassa el, Miska! 

Mit parancsolsz, édes lányomt 
Tányér van kezedben, látom. 

A boltos bácsi mit mondott? — Mit paran-
csolsz, édes lányom? 

Mit felelt erre Olga? — azt olvassa el, Irénke! 

Kedves boltos bácsi, kérem, 
Paprikát, sőt adjon nékem. 

Mondd el az olvasottakat, Laci! — Paprikát, 
meg sót kért a kis Olga. 

Mit mért ki először a boltos? — olvassa el, 
Margit! 

Jó, csak tartsd a tányért szépen, 
A paprikát majd rámérem. 

Mit mondott a boltos? — Zsuzsika! — Tartsa 
a tányért Olga, s arra majd ráméri a boltos 
bácsi a paprikát. 

Mit kért még utána Olga? — Olvassa el, 
Mária! 

A paprika most már itt van, 
De a sót is kérem gyorsan. 

Mária: — Utána még sót is kért. 
Mit kérdedezett erre a boltos bácsi? —- ol-

vassa el, Juliska! 

Hová mérjem a sót, drágái 

Juliska: — Kérdezte a boltos, hogy hová 
mérje a sót. 

S erre mit felelt a kisleány? — Olvassa el, 
Zoltán! 

Hát a tányér visszájára! 

Zoltán: Olga azt mondotta, hogy a tányér 
visszájára mérje a sót. — Mit csinált ekkor a 
kisleány a tányérral? — Megfordította a visz-
szájára és a paprika lehullott róla. 

Mit szólt az édesanyja, mikor Olga hazatért 
a boltból? — Olvassa el, Pali! 

Megjött az én kicsi lányom, 
Teljesült a kívánságom. 
Ügy látom, a sót megvetted. 
A paprikát hová tetted? 

Pali: Az édesanyja megkérdezte, hogy hol 
van a paprika. 

Mit felelt erre a kisleány? — Olvassa eJ, 
Panni! 

Itt van az is, édesanyám, 
A tányér másik oldalán. 

Panni: — Azt mondta Olga, hogy a tányér 
másik oldalán van. — S mit csinált a tányér-
ral? — Üjból megfordította, hogy a paprikát 
is megmutassa. — S erre mi töitént? — A só 
is lehullott a földre, s a tányéron nem maradt 
semmi, — felelik mosolyogva. 

Hogy mit szólt erre a látványra az édes-
anya, olvassa el, Éva! 

Milyen okos az én lányom, 
Hároméves múlt a nyáron. 

Éva: Azt mondotta az édesanyja, hogy mi-
lyen okos a kis Olga, aki most mult el három 
éves. — Kinek van otthon hároméves kis test-
vérkéje? — Nekem. — Elküldte-e már őt édes-
anyád a boltba vásárolni? — Nem. — Miért 
nem küldhetünk el ilyen kis gyermeket? — 
Mert még ő nem tud vásárolni. 

Nos, hogy a kis Olga mit mond nektek, azt 
olvassa el, András! 

Figyeljetek, fiúk, lányok. 
Ha paprikát, sót kívántok, 
Adjatok rá sok pénzt nékem, 
A vásárlást elintézem. 
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András: — Azt mondja Olga, hogy ő nekünk 
is hoz majd sót meg paprikát, ha sok pénzt 
adunk neki. — Ki hozatna vele közületek va-
lamit? — Én sem, én sem! — Miért? — Mert 
kis gyermekre nem lehet még pénzt bízni. 

d) Az alapgondolat felismertetése. Tehát 
mire kell nektek is vigyáznotok, ha boltba kül-
denek benneteket? — A pénzre is meg a vásá-
rolt holmira is. 
III. Befejezés. 

a) Az olvasás gyakorlása. Olvassuk el még-
egyszer elejétől végig! — Most meg úgy olvas-
suk el, hogy egyitek lesz az Olga, a másik az 
édesanya, egy fiú meg a boltos bácsi! — (Dra-
matizálás.) 

b) A tartalom számonkérése. Ki tudná ügye-
sen elmondani a só meg a paprika törtenetét? 

c) Az cliasmány tartalma és a gyermek 
élete közti kapcsolat. — Ti hegyan köszöntök, 
mikor beléptek a boltba? — Hogyan kérsz sót? 
— Mit mondasz, mikor megkaptad a vásárolt 
holmit? — Mit szólsz, mikor kijössz a boltból? 
— Ha így cselekesztek, vájjon mit fog rólatok 
mondani a boltos bácsi? 

d) Elmélyítés. Most játsszuk el a só meg a 
paprika történetét! I t t a tányér, a pénz, a fehér 
krétapor lesz a só, a piros krétapor a paprika. 
Ki szeretne Olga lenni? — Ki akar az édes-
anyja lenni? — S ki lesz a boltos? — (Három 
kis szereplővel megjeleníttetjük a bájos kis 
tiéfát.) 

e) Házi lecke: Otthon is olvassátok el ezt a 
kis történetet háromszor, s mutassátok meg 
édesanyátoknak, hogyan vásárolt a kis Olga! 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Népiskola. Az Állami Tanítók és 
Óvónők Országos Egyesületének hivatalos lapja. 
Főszerkesztő: Galla Endre. Felelős szerkesztő: 
Kerék Péter. A folyó évi február hó 15-én meg-
jelent Magyar Népiskolában Kerék Péter, a 
lap felelős szerkesztője meleg szavakkal üd-
vözli a délvidéki magyar tanítókat abból az 
örvendetes alkalomból, hogy a délvidék vissza-
térésével az onnan behívott országgyűlési kép-
viselők is bevonultak az ország házába. , Meg-
ismertük az ottani magyar tanítóság lelkes 
felszabadultság-érzését, tudtuk, hegy az életnél 
többet, hazatérést jelentett számukra a vissza-
csatolás. Az őket á t járó boldogságvihart még 
elképzelni is csak megközelítően lehet. Mérté-
két, emelkedettségét ember meg nem mond-
hatja, toll le nem írhat ja . Megérdemli ez a so-
kat szenvedett délvidéki magyar tanítóság, 
hogy végre hosszú szenvedések után megnyug-
tató, biztos révbe jusson." Szabó Sándor Lajos 
kultuiális életünk bajairól í r hosszabb cikket, 

Vajay József pedig a tanítóképzésről és a 
tanítóhiányról. „Egyesületi Élet ' , „Különfélék", 
továbbá a kiadóhivatal üzenetei fejezik be a 
Magyar Népiskola legutóbbi számát. 

Iskola és Élet. A Tanügyigazgatási Tisztvi-
selők és Felügyelők Országos Egyesületének 
folyóirata. Szerkeszti: Dióssi Frigyes. A ki-
adásért felel: dr. Kemenes Illés. Gyönyörű, 
magasszárnyalású, gondolatokban rendkívül 
gazdag cikket ír t az Iskola és Élet most meg-
jelent számába dr. Kemenes Illés nemzetünk 
nagy pedagógusáról, gróf Széchenyi Istvánról 
születésének jubiláris évfordulója alkalmából. 
Az iskolafelügyelői intézményt ismerteti és je-
lentőségét méltatja dr. Kovács János, a peda-
gógiai szemináriumok gyakoilat i jelentőségé-
ről pedig érdekes és tartalmas tanulmányt ír 
Bcnőcs József. Dióssi Frigyes a lap szerkesz-
tője, elődjének, Ruszthy-Rusztek Károly tan-
ügyi főtanácsosnak érdemeit méltatja, egyben 
pedig közli terveit, elgondolásait, törekvéseit a 
lap szerkesztésével kapcsolatban. A „Könyv-
táraink" rovatban gazdag könyvismertetést 
nyúj t a lap, az „Egyesületi Élet" pedig a fon-
tosabb eseményekről nyúj t tájékoztatást. 

Tanítók Lapja. Az Országos Református 
Tanító Egyesület hivatalos közlönye. Felelős 
szerkesztő és kiadó: Ormós Lajos. Dr. Szent-
péteri Kún Bélának a debreceni protestáns lap 
február 1-i számában megjelent cikkéből közöl 
a Tanítók Lapja február 15-én megjelent 
száma „Harmadik rend" címen érdekes részle-
teket. Ormós Lajos, a Református Tanító Egy&-
sület javaslataival foglalkczik külön cikk ke-
retében. Vitéz Nyitray Kárcly „Iskolaközség" 
címen ír tanulmányt és a ref. tanítóság kívá-
nalmainak jelentőségéről ír. Megtudjuk a lap-
ból, hogy a ref. Tanterv és Útmutatás készülő-
ben van. Két kiváló elméleti és gyakorlati pe-
dagógus dolgozik raj ta . Pályázati hirdetmé-
nyeket, változatos híreket olvasunk még a lap 
legutóbbi számában. 

Pettkó-Szandtner Aladár folyóiratának, a 
Családi .Őrnek legújabb számában vezető he-
lyen vitéz Bodorné Czeke Vilmának mély szán-
tású cikkével találkozunk „A mi erősebb a vas-
nál" címmel. Helyesen mutat rá arra, hogy a 
családanyai hivatással szo: osan összefüggő kö-
telességei a nőnek semmivel sem kisebb jelen-
tőségűek, a népek mai élet-halálharcában sem, 
mint a férfiak haditeljesítményei. A nők szí-
vének összeforrása vasnál, fegyvernél és a 
világ minden hadseregénél nagyebb erőt jelen-
tenek nemzetünk számára. Meg kell még emlé-
keznünk Sz. Weress Jolánnak értékes írásáról 
és mondanivalóiról Fanni Luukkonen, a finn 
Lotta sereg főparancsnoka magyarországi lá-
togatásával kapcsolatban. Hajós Elemérnek a 
hazudozó gyermekről írt közleménye minden 
szülő és nevelő részére megszívlelendő taná-
csokattartalmaz. Földváry Valéria hasznos út-
mutatásokat közöl „Zöldségtermelés a házi-
kertben" címmel. Végül Pálfay Erzsébet min-
denféle szövet-, vászonholmi és hulladék fel-



2 7 4 1942 : 4. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ' 

használását muta t ja be sikerült rajzok kísére-
tében. A füzetet ezúttal is bőséges Egészség-
ápolás, Otthonunk, Udvar és kert rovatok, va-
lamint gazdag Gyermekbokréta mesegyűjte-
mény melléklete B. Czeke Vilma kitűnő szer-
kesztésében egészítik ki. A Családi Kör egész 
évi előfizetési dí ja 4 P. Megrendelhető a 
kiadóhivatalnál Budapest, XI., Horthy Miklós-
út 16. Egyes száma az IBUSZ-pavillonokban is 
kaphatók. 

Német tanügyi lapokból. 

Örök ifjúság. 
A. Schlagbauer német tanítónak, ki jelen-

leg mint zászlós teljesít szolgálatot a harc-
téren, fönti címmel közli igen megkapó harc-
téri levelét a Die Deutsche Erzieliung című 
folyóirat multévi 8. száma, mely elbájolóan 
festi a tanítói élet kedves hangulatát . 

Fölmerül lelkemben — í r j a a lelkes tanító — 
fiúk és leányok vidám csapatja, kik napról-
napra jöttek hozzám, kik velem együtt nőttek 

• bele a német életbe, kik a német sorstól, német 
tá jakon át vezettetik magukat. Állandó jövés 
és menés volt, gyaropodás és fogyás, ami kö-
zöttünk végbement. 

Első reggeli köszöntésük, mikor beléptem 
az iskolámba, elűzte a rossz kedv legutolsó 
maradványát is. Valóban meghit t szoba volt 
és nem hideg tantex-em! Bár padok állnak 
benne sorban-rendben, egymás mellett és egy-
más előtt s külsőleges fegyelem és rend képét 
mutat ják, de a szoba sarkában a szekrényen 
kék és szürke korsók mosolyognak felém, me-
lyeket a Károly gyerek hozott a Wilhelin-
malomból és egy rokka, melyet Vilmának a 
nagyanyja ajándékozott nekünk. Mindezek 
ódon dolgok, parasztszobákból valók! A két 
erős lovat, melyek az ekét húzzák, mindig ú j r a 
megbámulják parasztfiaim, habár a kép már 
hónapok óta ott függ a falon. És mikor leg-
utóbbi szabadságom idején a faluba jöttem, 
már első nap megrohantak a leányaim, hogy 
okvetlen nézzem meg „künn" a virágokat, idén 
is ú j r a telerakták az ablakpárkányt, bár nem 
vagyok itthon. Fr i ss zöldjük nagyon jól össze-
ülik a tarka függönyökkel. Vannak kézzel hím-
zett asztalterítőink, kerámiás vázáink és sok-
sok képünk, melyek szemünk elé varázsolják a 
német hazát minden titkos szépségével s a tá-
voli világot is csábító pompájával . A háború 
ad ja meg ma „a mi termünk" jellegét, a gyer-
mekek megírták nekem. És minden vasárnap 
tágra nyitották az ablakokat, mert egy hársfa 
lombos ágai a párkányzatig nyúlnak. A sok 
kis fészek a sűrű lomb között, büszkeségünk 
volt nekünk. 

Rudolfunk bizonyosan haragudnék, ha tudná, 
hogy csak most beszélek az ő akváriumáról, me-
lyet egyik keletre néző ablakpárkányra helye-
zett. És óránk is van; ketyegése egyáltalában 
nem zavart bennünket, ha ú j utakat já r tunk a 
számok birodalmában vagy Németországot 

„hódítottuk meg" a Führerrel együtt. Az óra-
mutató kérlelhetetlen járása figyelmeztet ben-
nünket, hogy használjuk ki jól az időt. 

Ide vit t az utam minden nap. A gyerekeim 
bizalma és gondtalan kacagása életem legszebb 
része volt. 

Dalok és közmondások adtak i rányt gondol-
kodásunknak és hitünknek és minden reggel 
ú j r a ki tárták előttünk életünk ú j és nagy me-
zejének egy-egy virágágyát . Aztán megkezdő-
dött a munka. Vidám volt, de nem könnyű és 
nem sima. Az egyszeregynek számocskái vígan 
ugra bugráltak az emlékezetben és mindegyik 
szigorúan vigyázott rá, hogy mindenkor jó 
helyre jusson. Senki sem akarta, hogy ra j t a -
kapják, rendetlenség van a szekrénykéjében. 
S ha aztán minden szám kis köpenykét keií-
tett a nyakába s nemsokára künn voltunk 
vendégként a tejgazdaságban, a péknél vagy a 
kereskedő boltjában, vagy akár a kölcsönpénz-
tár i egyesület számvevőjétől csellel elszedtük 
az iskolai takarékkönyveket és utánaszámítot-
tuk a kamatokat, — mind e tevékenységünk 
minden egyéb volt, csak sivár, gépies idomítás 
vagy szellemtelen magolás nem. 

De aztán sietve föltárultak az ablakok, az 
órának vége volt; egy pár fr iss lélekzetvétel-
től, hatalmas nyujtózás közben a számok vi-
lága egyszerre a semmibe süllyedt. Akár azt 
próbáltuk azután, hogy őseink életét, harcait, 
a lak já t ismerjük meg és értsük, akár a német-
ség sugárzó erejét kerestük az egész világon, 
komolyság és buzgalom jellemezte minden te-
vékenységünket. Térkép és földgömb, képek, 
papiros és ceruza, festék, métermérték, körző, 
film s agyag voltak a segítőink, s az iskola 
terme nem egyszer műhelyhez hasonlított. 
A gyöngék és lassúk is rájöt tek feladatukra s 
a közösség hatása alatt ők is dolgoztak és al-
kottak. Tevékenységünknek többnyire meg-
beszélés alakjába foglalt feldolgozása követ-
kezett azután; mert amit írásban is magunkévá 
tettünk, azt nyugodtan hazavihetjük magunk-
kal; még egy-egy „szörnyű fogalmazvány" is, 
mely ú j köntösben és ú j körülmények között 
megszületve örömöt szerez és alkotó erőket 
vált ki. Óraütés jelezte a befejezést s az irkák 
egyszerre eltűntek s rövid vezényszóra csönd-
ben állt az osztály, hogy a következő pillanat-
ban nagy zaj közepette eltűnjék az udvarban. 
A szünet sohasem volt puszta álldogálás: a 
leányok körtánca és a fiúk vidám játéka töl-
tötte be a szabad időt. Akár sportóra volt a 
gyepes játszótéren, akár kirándulás a közeli 
erdőbe, akár nyelvi gyakorlat, minden munkát 
derűvel és napsugárral árasztott el a gyere-
keim készséges, nyílt viselkedése, akik büszkék 
voltak rá, ha „kis csirkefogók"-nak neveztem 
őket és akik minden zivatar után rendületlen 
hittel napsugárra vártak. 

Meleg szívvel, bensőségesen élnek emlékeze-
temben ezek a csillogó szemek, ezek a vidáman 
csevegő ajkak és ezek a készséges, nyilt szí-
vek s velem maradnak hazatérésemig. Akkor 
már más gyermekek várnak majd reám, más 
lesz a nevük, de belőlük is az örök német i f jú-
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ságnak szelleme és lelke fog sugárzani s ezeket 
vezetni a legszebb és legnehezebb feladat lesz. 
Ezeknek felnövekedése a legszebb beteljesü-
lést fogja jelenteni. Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy engem hivatásom megválasztásánál 
ehhez az if júsághoz vezetett és a r ra hívott el 
engemet, hogy erőmet és hitemet nekik szen-
teljem. 

A háború aztán elszólított engem iskolám-
ból és szürke baj társak harci közösségébe ál-
lított, olyan közösségbe, melybe sok oly i f j ú 
német tartozik, akiknek a mi iskolánk a haza 
egy részét jelentette. Nagy és mélységes élmé-
nyeknek nem sejtet t sorozata viharzott el 
azóta fölöttünk s megragadott engem milliók-
kal együtt s átalakított bensőmben és jóval 
érettebbé is tett engem. Ennek a szürke közös-
ségnek szellemével szívünkben fogunk egykor 
hazatérni, én és más nevelő baj társa imnak ez-
rei iskoláinkba. Hogy a német i f júság győzel-
meink örökségét megkapja és befejezhesse, s 
testileg, lelkileg, szellemileg olyan erőssé fej-
lődjék, aminőnek a Führer óhaj t ja , ez lesz a 
győzelmek után feladatunk, mely bennünket 
nevelőket csukaszürke katonakabátunkban ép-
pen úgy, mint azelőtt, ú ju l t örömmel és meg-
szentelt erővel mindörökre kötelezni fog. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

Á tej rendelése és szétosztása az isko-
lában, mint számtani probléma. 

1930 óta több tanulmány emelte ki annak 
szükségét, miszerint a gyermekek inkább pon-
tosabb számtani gondolkozásra, mint számolási 
ügyességekre szoríttassanak. A tanítónak nem-
csak a számolásban való ügyességet kell fejlesz-
tenie a tanulóban, hanem elsősorban ezen 
ügyességnek a mindennapi életben való megfe-
lelő alkalmazásra kell ránevelnie. 

Az ügyes tanító sok alkalmat talál úgy az 
iskolában, mint egyéb körülmények között, ahol 
tanítványai számolási ügyességét fejlesztheti. 
Ilyen alkalom pl. a tej rendelése és szétosztása 
egy iskolában. 

Az V. osztály tanulói elhatározták, hogy te-
jet szállítanak a többi osztályok részére. Heten-
ként két tanuló kb. napi egy óra hosszat volt a 
tej szállításával elfoglalva. A ládákba rakott 
üres üvegek összegyűjtése —- amely a munka 
gyorsaságától függött — ismét igénybe vette a 
két tanulót. 

Mindegyik tanító borítékban a következőket 
tartalmazó cédulát kapta: kelet, név, rendelt 
tej mennyisége, számla összege, ingyentej. 
Pénteki napon minden osztályba külön-külön 
tanuló ment a heti tejrendelést tartalmazó bo-
rítékért, aki egyúttal felelős is volt a rendelés 
leszállításáért. A rendeléssel ós pontos lebonyo-
lítással járó számolási és egyéb teendők minél 
gyorsabb elvégzése iránti törekvés nemes ver-
senyt támasztott a tanulók között. 

Az osztályban megbeszélés tárgyát képezte 
„hogyan tudhatom, hogy a borítékban elegendő 
pénz van-e a rendelés teljesítéséhez^" Nyilván-

tar tást készítettünk, amelyen 1—23 üveg tej 
ára volt kiszámítva 1—6 napra. A tej árának 
hullámzása folytán az év folyamán többször is 
kellett árl istát készíteni, amely a mindennapi 
életben szükséges számolás gyakorlására igen 
hasznosnak bizonyult. A tej árának átvételekor 
nyugtát kellett kiállítani az ar ra szolgáló 
nyugtakönyvben egyrészt azért, hogy a tanuló 
hozzászokjon ahhoz, hogy nyugtanélküli fizeté-
seket ne teljesítsen, másrészt, hogy megtanulja 
a nyugta helyes kiállításának módját. Három 
t i tkár t választottak a tanulók maguk közül, akik 
a behozott rendelések összegének helyességét 
ellenőrizték, ellenjegyezték és a könyvelőnek 
továLbítütták, a pénzt nemek szerint osztá-
lyozva az ugyancsak a tanulók közül választott 
pénztárosnak adták át, aki a bevételeket és ki-
adásokat szabályszerű pénztárkönyvbe vezette 
be. A pénz átszámolása és osztályozása után a 
pénztáros a szükséges tejmennyiségről szóló 
megrendelést kiírta és az iskola t i tkárának el-
lenjegyzése mellett átadta a tej vállalatnak. 

A tejesember húszrekeszes ládákban hozta 
reggelenként a tejet. A tízórai szünetben a ren-
delést átvett tanulók a megrendelt tejesüvegek-
kel a számukra kijelölt osztályok elé mentek, 
ahol a tanító vagy megbízottjának jelenlétében 
átadták az egyes megrendelőknek a tejet, majd 
ugyancsak ők vették á t az üres üvegeket. Húsz 
perc alatt bonyolódott le a tejkiosztás az üres 
tejesüvegeknek a ládában való elszállításának 
előkészítésével együtt. 

A tejszállítással egyidőben tanulmány tár-
gyát képezte a te j tápértéke, a tejfogyasztás 
egészséges voltára felhívtuk a többi osztálybeli 
tanulók figyelmét. Az alsóbb osztályú tanulók 
x-észére tejjel kapcsolatos történeteket mondot-
tunk el. A gyermekek felhívták szüleik figyel-
mét a tejfogyasztás fontosságára és megfigyel-
ték, hogy anyjuk milyen ételekhez és milyen 
mennyiségben használja fel a tejet. 

A következő tanévben az előző évfolyam-
beliek szerették volna folytatni a megkezdett 
cevékenységet, de az iskola vezetősége úgy ha-
tározott, hogy ezt csak az V. osztálybeliek vé-
gezhetik, amiáltal alkalom adódik minden ta-
nulónak a szükséges számolási gyakorlat meg-
szerzésére. Ez a tevékenység a tanuló és közvet-
len környezete között szoros kapcsolatot létesí-
tett, a tanulót a számolás technikáján keresztül 
megtanította a pénz helyes kezelésére és az em-
berekkel szemben való helyes magatartásra. 
Education (Boston). 
1941. április hó. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Madách Imre: Az ember tragédiája. Kardé-
ván Károly jegyzeteivel és magyarázataival. 
(A nógrádvái megyei Madách Társaság ki-
adása.) Örvendetesen tapasztaljuk, hogy a sok 
káros ponyva között, újabban klasszikusaink 
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örökértékű munkája is mind gyakrabban jele-
nik meg. Örömmel kell üdvözölnünk Az Ember 
Tragédiájának most megjelent kötetét is. 

Mikor ezt a könyvet meglátjuk, nyomban 
azt kérdezzük, vájjon szükségünk volt-e ennek 
az örökbecsű, s a magyar szellemi nagyságát 
hirdető munka kiadására, amelynek már annyi 
kiadása forog közkézen? Erre a kérdésre meg 
is kapjuk a feleletet, ha a könyv oldalain Kar-
deván Károly jegyzeteit, magyarázatait olvas-
suk. Eezelőtt is volt már Az Ember Tragédiájá-
nak jegyzetekkel ellátott kiadása. Ez azonban 
részint elfogyott, a jegyzetek, magyarázatok 
tar ta lma pedig — bátran mondhatjuk — el-
avult, mert benne egy régibb kor kereste ön-
magát. S ezt meg is találta, de csak a maga 
gondolkozásán, lelkén át. Ezért van az, hogy 
Madáchban most sokkal többet és másként lá-
tunk, mint régen. Lehet, sőt szinte bizonyos, 
hogy a későbbi magyarázók még többet látnak 
meg benne, mint most Kardeván. így van ez 
minden hallhatatlan alkotás boncolgatásánál. 
A lennük rejlő értékek, ékességek annyiféle-
képen kerülnek elő, ahány szem a különböző 
korokban, különböző felfogásokkal nézi. 

Ha Az Ember Tragédiáját Kardeván jegy-
zeteivel, magyarázataival olvassuk a halha-
tatlan alkotásnak sok olyan mélységét látjuk 
meg mi is, amelyeket eddig nem láttunk, vagy 
talán másként láttuk. S közben el kell fogad-
nunk Kardeván meglátásait, mert azok meg-
győzőek, szépek, a mai kor idealisztikus szem-
üvegén nézve, fenségesek. Dr. Kardeván Ká-
roly valóban nagy szolgálatot tett irodalmunk-
nak azzal, hogy ezt a halllíatalan magyar alko-
tást ú j megvilágítással kiadta. 

Karácsonyi Sándor: Pér község és plébánia 
története. Győr, 1941. 288. oldal. 

Pér község katolikus lelkipásztora gondos 
alapossággal gyűjtöt te össze ebben a könyvben 
a 900 éves győri püspökség és a község plé-
bániájának történetét. Pér község, Győr vár-
megye pannonhalmi járásából, nem tartozik az 
isméit községeink közé, mégis e könyv elolva-
sása után láthatjuk ebből az alapos munkából, 
hogy magyar hazánk kevésbbé jelentékeny te-
lepüléseinek is igen nagy múl t ja lehet, amely 
gondos és alapos kutatások alapján a kelta és 
római időkig vezethető vissza. Pér község kul-
turális fejlődésének az volt a meghatározója, 
hogy két nagymultú egyházi közművelődési 
tényező, a győri püspökség és a pannonhalmi 
kolostor közelében fekszik s fejlődésére főpap-
jaink mindenkor gondos figyelemmel voltak. 

Karácsonyi Sándor a legalaposabb történeti 
kutatást végezte, hogy Pér község és környé-
kének település földrajzát, a falu képének ki-
alakulását, közigazgatási rendjének kifejlődé-
sét, a plébánia és templom részletes történetét, 
iskolaügye kialakulását, végül az ottani pro-
testantizmus kezdetének és megszilárdulásának 
történetét teljes hitelességgel összefoglalhassa. 
A mű nemcsak történetkutatási szempontból, 
de azért is nagyon értékes, mert a falutörténet 
szerencsés feldolgozására példaképül szolgál. 

Módszeres rajzoktatás. II. Rész. Polgári fiú-
és leányiskolák III. és IV. osztálya számára. 
Iria: Pál Károly. Ennek a könyvnek előző kö-
tetével ezen a helyen már foglalkoztunk. Ez a 
II . kötet ugyanazon irányelvek szerint készült, 
mint az első s annak szerves folytatása. 

Ha e kötet tanulmányozásában elmerülünk, 
olyan mélyen járó gondolatokat találunk benne, 
amelynek minden pedagógus hasznát veheti, 
aki a ía jztaní tás kérdésével behatóbban kíván 
foglalkozni. 

A szerző külön fejezetben tárgyal ja a polg. 
iskola III . s külön a IV. osztály tananyagát, 
mégpedig a lehető legrészletesebben, minden 
gyakorlatnemre kiterjedően. Nagy előnye a 
könyvnek, hogy az egyes magyarázatokat be-
szédes rajzokkal világítja meg a szerző. Meg-
becsülhetetlen értéke az is, hogy a rajzot nem 
tekinti öncélú tantárgynak, hanem azt bele 
kívánja illeszteni az összhangzatos nevelésbe s 
egyben a gyakorlati életnek is eszközévé kí-
vánja tenni. 

A könyv egyik fejezetében a művészi alko-
tásokkal foglalkozik a szerző. Ez a rész a nép-
iskola tanítójának is nagy hasznára lehet, 
mert megmutatja, hogy melyek azok a pedagó-
giai és művészi szempontok, amelyeket a mű-
vészi alkotásoknak, mégpedig nencsak a ké-
peknek, hanem a szobroknak szemléltetése köz-
ben ,is követnünk kell. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

A. M. Lindengren: Education in Germany., 
(A nevelés Németországban.) Washington, 
1940, 145 lap. 

E mű szerzője a nyugateurópai nevelés-
ügyek női referense az amerikai közoktatás-
ügyi minisztériumban. Ez az amerikai írónő 
tollából származó és amerikai szükségleteknek 
megfelelő mű első és aránylag kimerítő, an-
golnyelvű ismertetése a német iskolák és fő-
iskolák szervezetének és tanulmányi rendjének. 
Ami eddig e téren, főleg a newyorki egyetem 
pedagógiai intézetében történt, általában a né-
met emigránsok szemszögéből volt megírva és 
19c3-on nem terjedt túl. Más kisebb részletkér-
désekről szóló amerikai munkák is a politikai 
ellenfelek balítéleteit ismételgették és nem 
voltak alkalmasak arra, hogy objektív, el nem 
torzított képet nyúj tsanak a tárgyról. I t t volt 
tehát az ideje annak, hogy olyan összképet 
kapjon az amerikai közönség, mely olyan rész-
leteket tartalmaz, minőket az amerikai diák-
ság kapni kíván a német nevelésügyről. A. M. 
Lindengren műve kitűnően megfelel ennek a 
feladatnak. Nincsenek benne tárgyi hibák, 
legfeljebb olyanok, amelyek abból erednek, 
hogy az 1938-i adatok, melyeken műve felépül, 
itt-ott már túlhaladott álláspontot jelentenek. 
Igen helyes, hogy az amerikaiak számára í r t 
könyv a német fogalmakat és műszavakat 
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zárójelben közli a használt amerikai kifejezé-
sek mellett, mert így elkerülhetők a félreérté-
sek és felületességek. Nem mindig fedik ugyan 
egymást a két nyelven közölt kifejezések, de 
amerikai iskolaszervezeti fogalmaknak meg-
felelők, így pl. mikor a német Heimalkunde 
(szülőföldismeret) Study of Environment-nek 
(környezetismeret) van fordítva. A tárgyila-
gosság főerénye e műnek s ez ad neki valódi 
értéket. 

Willi J u n g : Deutsche Arbeiter jugend — 
Auslese, Förderung, Aufstieg. (A német mun-
kásit 'júság — kiszemelése, megsegítése, emelke-
dése.) Berlin, 1940, 175 lap. 

E mű a német nevelés ú j ú t j a i t ismerteti 
rövid, sok képpel illusztrált áttekintésben, 
mely könnyen érthető nyelve miatt a nem né-
met anyanyelvű olvasónak is ajánlatos és 
megközelíthető olvasmány. Ennek az áttekin-
tésnek olvasása közben kitűnik, hogy a hagyo-
mányos merev megkülönböztetés a „népiskola" 
és a „középiskola", elemi és középfok között 
alig jogosult. A német „nemzeti szocialista ne-
velőintézetek" és az „Adolf Hitler-iskolák" 
csak rangjuk szerint tartoznak már a közép-
fokú iskolák sorába; egyébképen azonban alig 
lehet lényegüket abban találni, hogy talán az 
egyetemre előkészítő iskolák volnának, vagy 
hogy egy jó polgári társadalmi képzésnek 
tűzhelyei, mint ahogy a középiskola az volt. 
Falaik között — műhelyeikben és sporttelepei-
ken — inkább az a szelekció és életképzés megy 
végbe, amely Németországban eddig — mint 
ahogy a nyugat i államokban még ma is — vé-
letlenség dolga volt. Az első tapasztalatok már 
megvannak. Az első 300 ifjúból, akik 1937-ben 
az Adolf Hitler-iskolába beléptek, 3% katona-
tiszti családból való volt, 5% paraszti sorból, 
11% munkásoktól, 21% iparosoktól, 21% kisebb 
alkalmazottaktól, 12% tisztviselőktől és 12% 
olyan szülőktől származott, akik a kereske-
delmi vagy gazdasági ágban foglalkoznak. 
A szóban forgó könyv azonkívül ismerteti a 
birodalmi hivatásversenyt és a már foglalko-
zást űző fiatal iparosok és parasztok érvénye-
sülésének s emelkedésének a paraszti iskolák-
ban adott lehetőségeit. Figyelemmel van to-
vábbá azokra az. ú j utakra is, melyeket Német-
ország a tanítóképzés terén követ. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A tanév kezdete a német iskolákban. 

A német birodalmi nevelésügyi miniszter-
aek arról a rendeletéről, hogy 1942-től kezdve 
a tanév vége ne húsvétkor, hanem június vé-
gén legyen és hegy az ú j tanév csak a nagy 
nyári szünet után kezdődjék, sokat teszéltek a 
szülők, tanítók és természetesen a gyermekek 
is, és pedig mellette is, ellene is. A gyermekek 
és a kevésbbé jó tanulók örülnek, hogy a félel-

metes tanévvég, ez a krit ikus időpont, mentől 
távolabb esik a karácsonytól s ezáltal nyo-
masztó gondtól menekül a családi ünnep. Lé-
nyeges azonban az a kérdés, vájjon a régi vagy 
az ú j tanév-változás illeszkedik-e bele jobban 
az ember természetes évi ritmusába? (Ham-
burger Fremdenblatt.) 

Harc a tanulmányi eredményért télen. 
Minden tanító harcol a tanulóknak hirhedt 

végső erőlködése ellen a tanév befejezésének 
közeledtekor és egyenletes buzgalmat követel a 
munkában egész éven át. Ennek ellenére is ta-
pasztalható, hogy minden tanulónál csak akkor 
kezd emelkedni a szorgalom-görbéje, mikor az 
egészévi eredményiől van szó. Azért volta-
képen biológiai piobléma, hogy melyik év-
szakba tegyük a gyermek és a fejlődésben levő 
i f jú csúcsteljesítményének idejét. A német is-
kolákban eddigelé a tanévnek nagy, csupán a 
karácsonyi szünettől megszakított fő-munka-
ideje cktóbertől áprilisig tartott. Az esti sötét-
ségnek korai beköszöntése korán hazakergeti 
a gyermeket. A hosszú, késő délutáni órák 
egyenesen hívják őt a munkára. Ez igen ked-
vező dolog volt! Kétségtelen azonban, hogy a 
téli félévben az ember kevésbbé teljesítőképes. 
Az időjárás- és éghajlatkutatás pl. kimutatta, 
hogy a fontos ibolyántúli sugarakból már no-
vembertől kezdve milyen keveset nyúj t a tél. 
Legújabb vizsgálódások a r ra utalnak továbbá, 
hogy az ember nem csupán februárban kezd 
vitaminhiányban szenvedni. Tulajdonképen 
csak a nyári hónapokban van a test kellőleg 
ellátva ezekkel az élethez szükséges anyagok-
kal. Akkor a készletet fogyasztja és november-
ben már bizonyos hiány forog fönn. (Ham 
burger Fremdenblatt.) 

A tavaszi fáradtságérzés befolyása a tanulásra. 
A friss levegőn és téli napsugárban való 

hosszabb tartózkodás, mint pl. sí-sport alkal-
mával, és a tanulók ellátása vitamin tabletták-
kal bizonyára kiegyenlítő jóhatással van a ta-
nulóra. De éppen a jó egészség e két tényezőjé-
nek szerepe mutat ja , hogy a német diák 
— kinél eddig húsvétkor volt a tanév vége — 
febiuár elején, mikor érettségi vizsgálatának 
írásbeli dolgozatait készítette s mindjárt utána 
a szóbeli vizsgálatra készült, nem állhatott tel-
jesítőképességének csúcspontján. Márciusban, 
közvetlenül az új zöldség- és főzeléktermés be-
köszöntése előtt éri el mélypontját a természe-
tes vitamintermelés. Bár a nap ekkor már 
ismét több ibolyántúli sugarat küld, de éppen 
ez okozza a testnek olyan gyökeres változását, 
hogy sok ember ebben az időben panaszkodik 
leginkább munkakedv hiányáról és tavaszi fá-
radtságról. A német tanítók és szülők éppen 
ezért szívesen fogadták a tanév befejezésének 
új rendjét, mely 1942-től kezdve életbelépett s 
a vizsgálatok idejét a nyár elejére helyezte á t 
(Hamburger Fremdenblatt.) 
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PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Zsablyán. A Zsablya és kör-
íyékbeli tanítók február hó i l én jöttek össze első alka-
lommal pedagógiai szemináriumra. A szemináriumon meg-
jelent a községi elöljáróság, az iparosok és kereskedők 
vezetői, a katonai parancsnok és a róm. kat. plébános. 
A megjelentek szentmise után a művészi érzékkel és ma-
gyaros stílusban feldíszített tanterembe vonultak és ott 
nagy érdeklődéssel hallgatták meg a szerb nyelven be-
mutatott betííismertetést és a magyar nyelven tartott 
számolás-tanítást. A két jól sikerült tanítást több hozzá-
szóló minősítette elismerésben. 

Dr. Flojhár Tivadar fogalmazó nagy rátermettséggel 
és szakértelemmel vezette a szemináriumot és há'ás kö-
szönetet mondott elsősorban Kern István igazgatónak él-
vezetes előadásáért, az alaposan előkészített ünnepélyért 
és gondos vendéglátásért. Kérte a megjelenteket, hogy a 
jövőben is ilyen nagy érdeklődéssel legyenek a tanítóság 
munkája iránt és a mostan megnyil, ánult összetartás 
megmaradjon a társadalom minden rétegében, mert csak 
így lehet az országépítés szép munkáját elvégezni és a 
felizgatott lelkekben a békét és megnyugvást helyre-
állítani. 

H Í R E K 

Az iskolai selyemtenyésztések 
eredménye. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a selyemtenyésztési miniszteri megha-
talmazott előterjesztésére 1941. április havában 
rendeletet adott ki a tankerületi főigazgatók-
nak. hogy a hazánkban még mindig nem eléggé 
értékelt selyemhernyótenyésztést a tanulóifjú-
ságon keresztül fokozottabban karolják fel és 
népszeiűsítsék. Rámutatott a miniszter ebben 
a rendeletben arra, hogy a selyemtenyésztés 
nemcsak nemzetgazdasági szempontból nagy-
jelentőségű termelési ág, de a hernyóselyem 
nélkülözhetetlen hadiipari és ipari nyersanyag 
is. A gazdasági és honvédelmi érdekből egy-
aránt kívánatos tehát, hogy a népiskolák hat-
hatósan bekapcsolódjanak ebbe a munkába. Az 
iskolai selyemtenyésztés elrendelésével a kul-
tuszminiszter olyan intézkedést tett a magyar 
selyemkultúra érdekében, amelyet 100 eszten-
dővel ezelőtt Széchenyi és Kossuth is szorgal-
mazott. 

Bár a miniszteri rendeletet a tanfelügyelősé-
gek ú t ján az iskolák csak akkor kaphatták meg, 
amikor az országos selyemtenyésztési felügye-
lőség a kis selyemhernyókat már javarészt ki-
osztotta s így az iskolák igényléseit nem min 
denütt tudták kielégíteni, az iskolai selyem-
tenyésztések már az első évben is biztató ered-
ményt hoztak. Mindössze 4 iskola, illetve osz-
tály végzett közös tenyésztést és a tanulóifjú-
ság köréből négyszáznegyvenen vállalkoztak 
egyéni tenyésztésre. Így is 4204-50 P vételárat 
vettek föl. Hozzávetőleges számítás szerint ez 
azt jelenti, hogyha az ország minden iskolája 
kivenné részét ebből a munkából, amelyet a ta-

nulók csak játszva, szinte szórakozásképen vé-
geznek, mintegy 200.000 kg gubótöbblethez 
ju tna évente a selyemfonóipar és a gyermekek 
munkája a várható beváltási árak mellett kb 
félmillió pengővel emelné a nemzeti jövedel-
met. Érdekes megemlíteni, hogy a mult évi te-
nyésztés során számos iskola ért el 100—150 
pengős keresetet, több osztály tenyésztése pe-
dig 250 pengő körüli beváltási ára t eredménye-
zett. Sok sa já t kezdeményezéséből tenyésztő 
iskolásfiú ért el 50—70 pengős bevételt, többen 
pedig 100—120 pengős jövedelemre tettek szert 
Vannak középiskolai tanulók, akik az egész 
évi tandíjukat és könyveik árát is megkeresték 
a selyemtenyésztésből. 

A kísérleti esztendő tehát beváltotta a mi-
niszter rendeletéhez fűzött reményeket s most 
az országos selyerntenyésztési felügyelőség a 
tanügyi hatóságokkal egyetértésben már jó-
előre megkezdte az iskolai tenyésztések szerve-
zését, hogy a tanulók teimelőmunkáját kiszé-
lesítve 1942-ben már egészen komoly eredményt 
érhessenek el. 

Néhány szemléltető adat 
az iskolai tenyésztések eredményéből. 

Közös tenyésztések: 
Veszprémi kereskedelmi iskola diák-

kaptára 224 08 P 
Esztergomi Fiúnevelő Intézet 229 20 „ 
Egri Dobó István reálgimnázium . . . . 17742 „ 
Pápai polgári fiúiskola 14398 „ 
Mezőnagymihályi ref. elemi iskola 115 45 „ 
Tiszaföldvári áll. elemi iskola 10740 „ 
Eger, Makláii leányiskola 90.'70 „ 
Kisasszonydi elemi iskola 8551 ,, 
Teleki iskola 7382 „ 
Csorvási elemi iskola 63'70 „ 
Egyéni tenyésztésből jó eredményt értek el: 
Gáspár József, Mezőkövesd 10880 „ 
I f j . Kálmán Pál, Alpár 8951 „ 
P. Nádudvari Imre, Öcsöd 7891 „ 
Gebey Gyula, Tiszazúg 72 95 „ 
Angyal Ferenc, Törtei 6817 „ 
Bordács Sándor, Öcsöd 6798 „ 
Nagl János, Vértesboglár 6281 „ 
I f j . Tóth József tan., Vértesdoboz . . . . 59 08 „ 
Gidai Hajnalka, Kenderes 5715 
Hiti József, Zádor 56 62 „ 

Megjelent Dezső Lipót „Népiskolai rendele-
tek gyűjteménye, 1940—41. évi pótkötete" c. 
munkája. (208 1.) Ára 3 P (40 fill. posta- és cso-
magolási költség). Megrendelhető Dezső Lipót 
ny. tanügyi főtanácsosnál, Bpest, XII., Böször-
ményi-út 5/b az összeg előzetes megküldésével. 
(38750. sz. csekklapon is befizethető.) 

A könyv magában foglalja az 1940—41. évben 
megjelent törvényeket, rendeleteket, szabályza-
tokat. Teljes egészében közli a népoktatás át-
szervezéséről szóló törvényt és az ezzel kapcso-
latos rendeleteket, az ú j tankötelezettségi Uta-
sítást, a nem állami tanítók nyugdíj intézeti 
Szabályzatát, az állami iskolák ú j költség-
vetési Utasítását. Bőséges és részletes gyüjte-
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ményt közöl a m. kir. közigazgatási bíróságnak 
a tanítói illetményekre, nyugdíjügyekre, az 
iskolai adózásokra, iskolai fenntartásra vonat-
kozó határozatait. 

A visszacsatolt területek tanítói részére rö-
vid áttekintést ad a magyar népoktatás szer-
vezetéről, részletes tájékoztatást nyú j t több is-
kolai adminisztratív ügyben. 

A könyv beosztása teljesen olyan, mint a 
rendeletek gyűjteményének 1940. évi köteté 
(kapható a Kalásznál, Bpest, V. ker. Kádár-
utca 5, 4 P 80 f.), amely már többezer példány-
ban jelent meg és az iskolák vezetői eddig 
nagy haszonnal forgattak. 

örömmel üdvözöljük e kiegészítő könyv 
megjelenését, amely az előbbihez hasonlóan 
nagy gonddal és lelkiismeretességgel készült és 
amelyet az iskolák vezetőinek és hatóságainak 
a legmelegebben ajánlunk. Az iskola adminisz-
trációjában szinte nélkülözhetetlen ez a munka. 

Az Országos Gárdonyi Társaság f. é. február 
hó 20-án tartotta szokásos felolvasó ülését, me-
lyen a távollevő elnök, Simon Lajos helyett 
Szacsvay József dr. alelnök vezette az ülést. 
A termet zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. 
Dr. Szacsvay József magasszárnyalású elnöki 
megnyitója után Móra László méltatta a T á r a -
ság elhúnyt kiváló t i tkárát Síklaki Istvánt, 
mélyenszántó beszédében mint barát, mint író-
társ siratta el a korán eltávozott főtitkárt. Fe-
keténé Korény Lívia verseiből adott elő nagy 
tapsot aratva. Hajdú Anna énekelte nagy át-
érzéssel Némedy Gyula megzenésített verseit, 
Thegze Gerber Miklós művészi kísérete mellett. 
Majd Némedy Gyula szegedi költő olvasott fel 
verseiből nagy hatással. Virányi Elemér ol-
vasta fel A. Gailit észt író „Ösi föld'' c. regé-
nyének egy nagyon aktuális részletét saját for-
dításában. Sok derűt keltett Legény Elemér 
vidám novellája. Ecsedi Kovács Margit verseit 
távolléte miatt Hontvári Szabó Lajos t i tkár 
olvasta fel. Végül dr. Szacsvay József köszönte 
meg meleg szavakkal a szereplők értékes közre-
működését. 

Nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett tanító. 
A főméltóságú korn^ányzó úr Nagy Pál duna-
pentelei áll. elemi iskolai igazgató-tanítót a 
Nemzetvédelmi Kereszttel tüntet te ki. — A 
Kormányzó Űr Őfőméltósága Báthory József 
érkörtvélyesi ref. igazgató-tanítót a nemzetvé-
delmi kereszttel tüntette ki. 

A Közművelődési Rádió Előadássorozat márciusi mű-
sora. Minden vasárnap délután négy óra negyven perckor 
a Budapest I. állomásán a következő előadások hal'ha-
tók: március 1-én Főldessy Gyula ,,lángelmék és koruk" 
című előadását olvassa fel. A magasabbrendű emborek 
tragikumáról van ebben az előadásban szó, akiket saját 
koruk nem ismer el, vagy félreismer, akik megelőzik ko-
rukat és akiknek nagysága éppen úgy, mint a nagy he-
gyeké, csak kellő távolságbél érvényesül. — Kislégi Nagy 
Dénes március 8-án a tulipánról fog beszélgetni de ez-
ittal nem mint növényről, hanem mint kereskede'mi áru-
cikkről lesz szó. Volt egy idő, mikor Hollandia divatba 
hozta a tulipánt. E divat nyomán a tulipánhagymákért 
hallatlan árakat fizettek és óriási spekuláció épült fel 
•zeken a magas árakon, míg egyszer az emberek észre-

vették, hogy a tulipán nem olyan szükségleti cikk, mely 
megérdeme né, hogy ilyen nagy árakat fizessenek érte, 
mire összeomlott az egész tulipán spekuláció. A helyes 
értékelésről és az ilyen spekulációkról lesz ebben az elő-
adásban szó. — Március 15-én dr. Hankiss János a ma-
gyar helytállásról fog szólani, melyet ezeresztendős küz-
delmes sorsunk, elszigeteltségünk parancsol reánk és mely 
minden magyar magatartásán kiütközik. A „hazádnak 
rendületlenül" és a „talpra magyar" nemcsak hazafias 
versek, hanem évezredes multunkban, számtalanszor, az 
egész magyarság és minden magyar he'ytál'ásának ke-
mény tényei, nem szavak, hanem tettek az élet és a halál 
határán. — Széchenyi kiműveli magát a címe Czakó Ele-
mér március 22 én sorra kerülő előadásának. Rendkívül 
érdekes, hogy a legnagyobb magyar, ki bizony gvermek-
korában nem volt valami buzgó tanuló, nagy hiányok 
voltak műveltségében, korán került a katonasághoz és 
így fé'be maradt iskolázása is, hogyan képezte ki magát 
az akkori Magyarország egvik legtanultabb és legművel-
tebb koponyájává és hogyan lett a legszélesebb látókörű 
magyarrá. — Bory István március 29-én Mikes Kelemen-
ről, Rákóczi Ferenc hűséges íródeákiáról emlékezik meg. 
Mikes Kelemen azonban nemcsak a fejedelemhez volt hű-
séges, akit e'kísért a számkivetésbe, hanem a magvareág-
hoz is, mert bár gyermekéveit kivéve egész életét távol 
töltötte hazájától, hűségesen megőrizte távol idegenben 
is a szép zamatos, erdélyi magyar nyelvet 206 darab, 
naplószerűen írt levelében, mely e kor legértékesebb ma-
gyar irodalmi emléke és nemzetünknek olyan kincse, 
me'vre büszke lehet. 

Hn'á'ozás. Opris Hedvig kecskeméti közs. tanítónő fá-
radhatatlan, szorgalmas és szép eredményű tanítói mun-
kásságának 34-ik évében, kötelességeit a legvéksőkig hí-
ven teljesítve, február 21-én rövid, de súlyos szenvedés 
után elhúnyt. -— Bendefy Lászlóné szül. Paral'á* Irón oki. 
tanítónő, a Szombathelyi Szent Erzsébet Egyesület elnöke, 
a Szombathelyi Űri Hölgyek Mária-kongregációjának és 
a Főplébániai Oltáregyesüleitnek buzgó tagja életének 
59-ik, boldog hitvességének 39-ik évében a haldoklók szent-
ségeivel ellátva, agyvérzés következtében töbnapi szen-
vedés után elhúnyt. Áldott legyen emlékük! 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

l l letményszolgálat. 
A hatáskör és az illetékesség fogalmával a 

közigazgatásban lépten-nyomon találkozunk. Az 
1929 : X X X . t.-c. 62. §-ának (1) bekezdése (ezt 
a törvényt sokat emlegettük a „Közigazgatási 
jogorvoslatok" című közleményünkben!) ki-
mondja, hogy „Minden közigazgatási hatóság 
eljárását hatáskörének és illetékességének meg-
vizsgálásával kezdi meg". A hatáskör határ t 
szab a közigazgatási hatóság részére (eddig és 
ne tovább!); a hatáskör az egyes tételes jog-
szabályokból, illetve a tételes jogszabályok-
nak rendelkezéseiből tevődik össze az egyes 
közigazgatási hatóságok részére (természetesen 
törvényerejű jogszokásból is származhatik ha-
táskör, illetve illetékesség közigazgatási ható-
ság részére, ez azonban ritkán fordul elő); a 
hatáskör tehát azokat az ügyeket foglalja ma-
gában, amelyekben és ameddig valamely ható-
ság eljárhat. Az illetékesség gyakorlatilag 
annyit jelent, hogy valamely ügyben a sok-sok 
hatóság közül melyik járhat el, illetve melyik 
hatóságnak kell eljárnia. Például : italmérési 
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engedélyügyben végsőfokon a pénzügyminisz-
ter „illetékes" dönteni és nem a vallás- és köz-
oktatásügyi, vagy az igazságügyi miniszter. 
A hatáskör és illetékesség testvér fogalmak; 
mert például: amikor az 1913 : XVI. t.-c. 30. §-a 
„Mindazokra a kérdésekre nézve, amelyek a 
tanítókat a . . . törvény alapján megillető illet-
ményekre való igényből erednek, valamint az 
ebbel az igényből folyólag az iskolafenntartó-
val szemben támasztott követelésekre nézve a 
határozat hozatalára — minden más eljárás 
kizárásával —" a törvényhatósági közigazga-
tási bizottság illetékességét megállapítja, egy-
ben hatáskörbővítést eszközöl a közigazgatási 
bizottság részére. 

A hatáskör vitás és nem vitás (diszkrecio-
nális) ügyek eldöntésére terjed ki. A vitás és 
nem vitás közigazgatási ügy fcgalmát a 
41/1930. B. M. eln. számú rendelet (24) bekez-
dése tartalmazza. A vitás közigazgatási ügy 
ismérve az, hogy az olyan alanyi jog körül fo-
rog, amelyet tételes jogszabály állapít meg. 
A vitás közigazgatási ügyben az érdekelt fél 
nemcsak kérni jogosult, hanem kérelmének tel-
jesítését — a tételes jogszabályra támaszkodva 
— követelheti is. A nem vitás közigazgatási 
ügyben az érdekelt fél a hatósággal szen.ben 
kérelmének teljesítésére tételes jogszabállyal 
támogatott követelést nem támaszthat; kérel-
mének teljesítése tehát a hatóság belátásától 
függ. A hatóságnak ezt a kérelem-mérlegelhe-
tését nevezzük diszkrecionális hatáskörnek. 
Például: népiskolai rendes tanító a háztartásá-
ban élő, eltaitott a tyja után a v. k. miniszter-
hez családi pótlékért folyamodik. A családi 
pótlék engedélyezése tekintetében az 1912. évi 
XXXV. t.-c. 9. § a V. K. M.-nek diszkrecionális 
hatásköit biztosít, azaz a miniszter mérle-
gelheti a kérelem teljesítését vagy annak 
megtagadását. A mérlegelés után elutasító ha-
tározatot bocsát ki, megindokolva az elutasí-
tást azzal, hogy a tanítónak több testvére, aty-
jának tölb önálló keresettel bíró gyermeke 
van, akik az atya eltartásában résztvehetnek. 
A tanító az elutasító határozat ellen jogorvos-
lattal nem élhet, kérelmét azonban megismétel-
heti. 

A hatáskör, az illetékesség értelmezését és 
példákkal való megvilágítását szándékosan 
választottuk bevezetésül. Érzékeltetni akar juk 
a hatáskör és az illetékesség fogalmának meg-
világításával azt, hogy a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a tanügyi igazgatás 
irányítója, főszerve, de az államigazgatás egé-
szében csak egyik főszerv; hatáskörét és illeté-
kességét jogszabályok: törvények vagy tör-
vényerejű jogforrások (törvényi felhatalmazá-
son alapuló kormányrendeletek, szokásjog) ál-
lapí t ják meg és határolják el más igazgatási 
ágaktól, sőt a tanügyi igazgatás egyébként 
alárendelt szerveinek, hatóságainak (pl. tan-
ker. kir. főigazgató, kir. tanfelügyelő) hatás-
körétől, illetve illetékességétől is. Súlyos téve-
dés a neve annak a gyakran tapasztalt, gyak-
ran kifejezésre jut tatot t hiedelemnek, hogy a 

NÉPTANÍTÓK LAPJA ' 

vallás- és közoktatásügyi miniszter „megteheti, 
ha aka i j a ' , „teljesítheti a kérelmet, ha akarja". 
A vallas- és közoktatásügyi miniszter az állam-
hatalom egyik végreliajió szerve. Az állam-
hatalom törvtnyek stb. ú t ján parancsol, es a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter engedel-
meskedik, illetve engedelmességre, odaadásra 
késztet és kényszerít. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter azt a nemes hivatását teljesíti, 
hogy a felügyelete alatt működő hatoságok 
közreműködésével olyanná törekszik alakítani 
a tanügyi életet (a gyermeknevelést, az ifjú-
ság testi-lelki alkatának kialakulását, a társa-
dalom művelődését, az iskolák, tanintézetek 
működését, a tanerők szolgálati viszonyának 
kialakítását és kialakulását stb.), amilyenné 
válását, tevését a tanügyi életnek a tanügyi 
jogszabályok rendelik. Az illetményszolgálat-
nak, azaz az illetményemelkedés szempontjá-
ból figyelembe vehető szolgálati időnek meg-
állapítását is jogszabályok í r ják elő, és a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter az illetmény-
szolgálat kezdőpontjának, tartamának megálla-
pításakor ezeknek a jogszabályokból ható ren-
delkezéseknek szerez érvényt. 

Az illetményszolgálat rendezésének fejlődé-
sét, érdekes történeti mozzanatait nem követ-
het jük nyomon. A mai jogállapot ismerteté-
sére szorítkozunk. Az állami és nemállami nép-
iskolai tanerők szolgálati viszonya, közelebb-
ről: illetményszolgátata nem azonos fejlődést 
mutat. Ezért az állami, a községi és hitfeleke-
zeti, majd az egyéb nemállami népiskolai tan-
erők illetményszolgálatára vonatkozó rendel-
kezéseket külön csoportosítjuk, és ezeket a sa-
játos rendelkezéseket követően soroljuk fel 
azokat a rendelkezéseket, amelyek az összes 
tanerőkre egyformán hatállyal Límak. 

1. Az állami népiskolai tanítók illetmény-
szolgálatára vonatkozó alaprendelkezéseket aa 
1913: XV. t.-c. tartalmazza. Az 1913 : XV. t.-c. 
8. § a szerint: „Ügy a magasabb fizetési osz-
tályba való előléptetés, mint a magasabb fize-
tési fokozatba való előlépés szempontjából 
megkívánt szolgálati idő megállapításánál 
csak a rendes állami elemi iskolai tanítói, 
vagy az azzal egy tekintet alá eső minőségben 
töltött szolgálati idő vehető alapul. 

(2) A szolgálati idő megállapításánál a sza-
badságon töltött időnek egy évet meghaladó 
része, valamint a szolgálat egyéb okból elő-
állott megszakítása esetén a tényleges szolgá-
lat nélkül töltött idő figyelembe nem vehető. 

(3) A felfüggesztett állapotban töltött idő 
beszámításának csak akkor van helye, ha az 
állásától felfüggesztett tanító a felfüggesztés 
tar tama alatt illetményeinek teljes élvezetében 
meghagjTatott, vagy ha a felfüggesztés tar-
tama alatt visszatartott illetmények részére 
utólag kiutalványoztattak. 

A „rendes állami elemi népiskolai tanítói 
szolgálattal egy tekintet alá" eső szolgálat fo-
galmát az 1913 : XV. t.-c. 9. §-a a következőkben 
határozza meg: „A rendes állami elemi nép-
iskolai tanítói szolgálattal egy tekintet alá 
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esik az a szolgálat, amelyet a tanító a rendes 
állami elemi népiskolai tanítói szclgálatot 
megelőzően: 

a) állami, vagy a kormány kezelése alatt 
álló közalapokból és közalapítványokból fenn-
tartott intézetnél rendes tanítói, 

b) a földmívelésügyi és a pénzügyi tárca 
által fenntartott vagy segélyezett kincstári, 
vagy államvasúti elemi népiskoláknál rendes 
tanítói, 

c) állami tisztviselői minőségben megszakí-
tás nélkül töltött; továbbá 

d) a községek, hitfelekezetek, társulatok és 
magánosok által fenntartott nyilvános népisko-
láknál az 1893. évi október hó 1-től kezdve, ren-
des tanítói minőségben töltött mindaz a szol-
gálat, amely a községi és hitfelekezeti elemi 
népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről 
szóló törvény (1913 : XVI. t.-c.) éltelmében be-
számítható. 

II. A községi és hitfelekezeti népiskolai ta-
nítóknál „Ügy a magasabb fizetési osztáljrba 
való előléptetés, mint a magasabb fizetési fo-
kozatba való előlépés szempontjából megkívánt 
szolgálati idő megállapításánál az a szolgálati 
idő veendő alapul, amelyet a tanító érvényes 
képesítéssel bármely nyilvános népiskolánál, 
vagy állami, törvényhatósági, községi, hitfcle-
kezeti, vagy a kormány kezelése alatt álló köz-
alapokból és közalapítványokból fenntartott 
tan- és nevelőintézetnél, törvényszerű és vég-
leges alkalmazásban, az 1893. évi XXVI. t.-c. 
hatályba léptének napjától, vagyis 1893. évi 
október hó elsejétől kezdve rendes tanítói mi-
nőségben megszakítás nélkül eltöltött." (l'J13. 
évi XVI. t.-c. 7. §-ának (1) bekezdése.) 

Az 1913 : XVI. t.-c. 7. §-a a továbbiakban a 
következőképen rendelkezik: 

(2) „A szolgálat folytonosságában előállott 
megszakítás igazoltnak tekintendő és az azt 
megelőzően eltöltött beszámítható szolgálati idő 
szintén figyelembe veendő abban az esetben, 
ha a tanító betegség vagy egyéb tőle függet-
len körülmény miatt volt kénytelen tanítói mű-
ködését abbahagyni és ezt a körülményt állá-
sából való eltávozása alkalmával a kir. tanfel-
ügyelő előtt igazolta. 

(3) A szolgálati idő megállapításánál a sza-
badságon töltött időnek egy évet meghaladó 
része, valamint a szolgálat folytonosságának 
egyéb okból előállott megszakítása esetén a 
tényleges szolgálat nélkül töltött idő figye-
lembe nem vehető. 

(4) Annak a tanítónak, aki 
a) jogerős bírói ítélettel hivatalvesztésre 

ítéltetett, 
b) állásától az 1907. évi XXVII . t.-c. 22. 

§ ának 1. a) b), cj, d) pontjaiban megállapított 
fegyelmi vétségek miatt egy ízben, vagy más 
fegyelmi vétség miatt két ízben mozdíttatott 
el fegyelmi ítélettel, 

újból való alkalmaztatása esetén a hivatal-
vesztést, illetőleg az állástól való elmozdítást 
megelőző szolgálati ideje nem számítható be. 

(5) Egyéb esetekben az állástól való elmoz-
dítás az addig eltöltött szolgálati időnek be-
számítását nem gátolja. 

I II . Az egyéb nemállami népiskolai tanerők 
illetményszolgálatát, illetve szolgálati jogvi-
szonyát javadalmazás tekintetében az állami, 
községi és hitfelekezeti népiskolai tanerők 
illetményszolgálatának, illetve szolgálati vi-
szonyának joghelyzete felé az 1918. évi VIII . 
néptörvény 7. §-a, illetve az 1922. évi 700. V. K. 
M. eln. számú rendelet 3. §-a terelte. 

Az állami és nemállami népiskolai tanerők 
illetményszolgálatába, fizetésemelkedés szem-
pontjából figyelembe veendő szolgálati ide-
jébe, az ú. n. várakozási időbe be kell számí-
tani — igényjogosultság esetén — azt az időt, 
amelyet az éulekelt tanerő a Magyarországtól 
elcsatolt területen a trianoni békeszerződés 
hatálybalépésének napjáig, vagyis az 1921. évi 
július hó 26 áig töltött tanítói szolgálatban. 
(7000/1925. M. E. számú rendelet 40. pont.) Ez a 
rendelkezés természetesen csak azokra a tan-
erőkre vonatkozik, akik a Magyarországtól el-
csatolt területek: ől 1921. július lió 26-a után, 
de az állomáshelyük területének visszacsato-
lása, illetve visszafoglalása előtt átjöttek. 

További előnyt biztosít illetményszolgálat 
tekintetében a közalkalmazásban (tehát a ta-
nítói alkalmazásban is) az 19S9 : II. t.-c. 73. §-a, 
illetve az 5700/1940. M. E. számü rendelet 5. 
§-ának (3) bekezdése. E szerint: „Azokat, akik 
két éven át mint karpaszományosok teljesítet-
tek szolgálatot és azt követően a honvédelem-
ről szóló 1939 : II. törvénycikk hatálybalépése 
(az 1939. évi március hó 11. napja) után lépnek 
állami szolgálatba, vagy az állammal az el-
látás szempontjából viszonosságban álló ható-
ság, hivatal vagy egyéb intézmény szolgála-
t á b a . . . tekintet nélkül az esetleges megszakí-
tásra, mind a hivatali rangsorozás, mind a 
szolgálati idő és az azzal kapcsolatos illet-
mény-, nyugdíj-, ellátási és egyéb igények 
szempontjából úgy kell tekinteni, mintha ka-
tonai szolgálatuknak ezt a tar tamát is a lban 
a polgári közszolgálatban töltötték volna, 
amelyben a katcnai szolgálat után elsőízben 
alkalmaztattak." A gyakorlatul szolgáló idő 
tar tama azonban a kétévi karpaszományos ka-
tonai szolgálattal nem rövidíthető meg (1939. 
évi II. t. c. 73. §-ának (3) bekezdése). 

Az 5700/1940. M. E. számú rendelet 5. §-ának 
(3) bekezdésében biztosított kedvezményre irá-
nyuló igcnyt az alkalmazástól, illetőleg a ké-
sőbbi kinevezéstől számított hat hónaiion belül 
írásban be kell jelenteni (57C0/1940. M. E. sz. 
rendelet 5. $ ának (4) bekezdése). Például: egy 
oki. tanító 1939. évi március hó 11. napja után 
mint karpaszcmányos kétévi katonai szolgála-
tot teljesít; leszerelése után hitfelekezeti nép-
iskolához helyettes-tanítóvá megválasztják ; a 
helyettestanítói szolgálat letöltése után állásá-
ban véglegesíttetik; a vcglegesítési okmány 
kézhezvételétől számított hat hónapon belül 
írásban érvényesítését kérheti annak a ked-
vezménynek, amelyre igényjogosultságot a két-
évi karpaszományosi minőségben teljesített ka-
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tonai szolgálattal szerzett. Igazgatási szem-
pontból még egyszerűbb ennek az igénynek a 
véglegesítési eljárás során való igazolása és 
érvényesítésének kérelmezése. Gyakorlatilag ez 
a kedvezmény a XI. fizetési osztály harmadik 
fokozatának megfelelő 1. fokozatban való, kö-
telező várakozási idő megrövidítését eredmé-
nyezi. 

A törvényi, illetve törvényerejű jogforrá-
soknak mindazok a rendelkezései, amelyek 
megszabják az illetményszolgálatba beszámít-
ható, illetve beszámítandó szolgálati időket, 
egyben megtiltják az egyéb szolgálati időknek 
a fizetésemelkedés szempontjából való figye-
lembevételét. Ennek az általános elvi megálla-
pításnak felvetése után megjegyezzük például, 
hogy a kisegítőtanítói, helyettestanítói, segéd-
tanítói, segélydíjastanítói stb. szolgálatnak az 
illetményszolgálatba való beszámíttatása iránti 
lépések, kérelmezések — a jelenleg hatályban 
levő jogszabályok értelmében — feles fá iadság 
az érdekelt tanerők részéről, és feles fáradság 
az „illetékes" hatóságok részére. 

Nem lehet továbbá a tényleges tanítói illet-
ményszolgálatba beszámítani: 

a) azt az időt, amelyet a tanerő Magyar-
országtól elcsatolt területen az 1921. évi július 
hó 26-ától kezdve töltött (1934 :1. t.-c. 5. §-ának 
(2) bekezdése); 

b) azt az időt. amelyet a Magyarországtól 
elcsatolt területről Magyarországnak a tria-
noni szerződéssel megállapított területére át-
költözött tanerő beköltözés után a tanítói szol-
gálatban való elhelyezkedéséig eltöltött (1934. 
évi I. t.-c. 5. §-ának (2) bekezdése); 

c) az 1932. évi július hó 1-től az 1933. évi jú-
nius hó 30-áig eltelt időt (3000/1932. M. E. sz. 
rendelet 6. §-ának (4) bekezdése). 

Az állami tisztviselőket az 1893 : IV. t.-c. 1. 
§-ának (1) bekezdése tizenegy fizetési osztályba 
sorozta. Az állami tisztviselőkre érvényes 
VIII—XI. fizetési osztályba az állami népisko-
lai tanítókat az 1918. évi VIII . néptörvény 1. 
§-a, a községi és hitfelekezeti népiskolai taní-
tókat az 5. §-a, az egyéb nemállami népiskolai 
tanítókat pedig 7. §-ának (1) bekezdése, illetve 
az 1922. évi 700. V. K. M. eln. számú rendelet 
3. §-a sorolta be. A fizetési fokozatokba sorolt 
tanerők a megállapított várakozási idő eltelté-
vel automatikusan jutnak az alacsonyabb fi-
zetési fokozatból a magasabba (9000/1927. M. E. 
számú rendelet 7. pont (1) bekezdés). 

A tanító szolgálati viszonya a hivatali eskü 
letételének napjával kezdődik (1913: XV. t.-c. 
3. §). A várakozási idő kezdő időpontját első 
kinevezéseknél a hivatalos eskü letételének 
napja, más esetekben a kinevezés kelte alapján 
kell megállapítani (4600/1906. M. E. számú ren-
delet 26. §-a). 

A visszacsatolt felvidéki és a visszafoglalt 
kárpátal jai területeken a visszacsatolás, illetve 
a visszafoglalás időpontjában működő tanerők 
szolgálati jogviszonyának kialakítására a 
2300/1939. M. E„ illetve a 3200/1939. V. K. M, 
rendeletek, a visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészek területén a visszacsatolás időpont-

jában működő tanerők szolgálati viszonyának 
kialakítására a 900/1941. M. E. számú rendelet, 
a visszafoglalt délvidéki területeken a vissza-
foglalás időpontjában működő taneiők szolgá-
lati jogviszonyának kialakítására pedig a 
7510/1941. M. E. számú rendelet körülmények-
szülte, sajátos határozmányai irányadók. Ezek-
nek a tanerőknek illetményszolgálatára a köz-
leményünkben ismertetett általános rendelke-
zések csak akkor vonatkoztathatók, ha azt az 
ebben a bekezdésben felsorolt M. E. számú ren-
deletek kifejezetten megengedik vagy meg-
szabják. 

A tanítói szolgálati viszony tar ta lmát kö-
telezettségek és jogok alkotják. A kötelezett-
ségeknek ellenértéke a jogok. A kötelezettsé-
geknek azonban nemcsak ellenértéke a jogok, 
azaz az illetményekre való igény stb., hanem 
a jogok érvényesülése teszi lehetővé fizikailag 
és lelkileg a kötelezettségek teljesítését. A ta-
nító önképzésének nem szabad pusztán a köte-
lezettségek teljesítésére vonatkozó tudomány-
és műveltséganyag megismerésére való törek-
vésben kimerülnie, hanem tv jogokra vonat-
kozó joganyag helyes ismerésére is ki kell ter-
jednie. Azért, hogy a kötelezettségek teljesí-
téséért — a közösség érdekében — az őt meg-
illető jogok határai t túl ne lépje. 

Dr. Horváth Zoltán. 

Családi pótlék utalványozása esetén 
szükséges teendők. 

A feleség, valamint a szabályszerű életkort 
még el nem ért édes- és mostohagyermek után 
járó családi pótlékot a m. kir. Központi Illet-
ménybivatal állapítja meg és utalványozza ki. 
A tanítónak a családi pótlék megállapítását és 
utalványozását az erre a célra rendszeresített 
és a postahivatalok által beszerezhető zöld-
színű levelezőlapon kell kérnie. Más bejelen-
tést az Uletményhivatal nem fogad el. 

Amennyiben még régi kiadású és szövegű 
zöldszínű levelezőlapok vannak forgalomban, 
abban az esetben, ha a tanító a felesége után 
kéri a családi pótlék folyósítását, a tanítónak 
az újabb törvényes rendelkezésnek megfelelően 
a levelezőlapon anyagi és fegyelmi felelősség-
gel azt is ki kell jelentenie, hogy „feleségem-
nek a családi pótlék havi összegét elérő kere-
sete, nyugdíja, vagy egyéb járandósága nincs". 

A családi pótlékra való igény időpontja az 
a nap, amely nappal a hivatalfőnök a levelező-
lapot záradékolta, azaz a családi pótlék kiuta-
lásának a törvényes rendelkezésekben meg-
állapított kezdő-időpontja a záradékolás idő-
pontjával szoros összefüggésben van. 

Ennélfogva a hivatalfőnök, illetőleg az ez-
zel megbízott hatóság (hivatal) vezetője a csa-
ládi pótlékot kérő levelezőlapot a bemutatott 
okmány alapján még a kézhezvétel napján kö-
teles záradékolni. Ennek megtörténte után a 
szóbanlevő zöldszínű levelezőlapot kísérő irat 
nélkül a Központi Illetményhivatalnak meg-
küldi. 
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Első kinevezés (alkalmazás) esetén a fele-
ség és gyermek után a családi pótlékot a Közr 
ponti Illetményhivatal az 1. számú kimutatás 
adatai alapján u ta l ja ki abban az esetben, ha 
a r ra a tanító igényjogosult. 

Az egyéb családtag, továbbá a szabályszerű 
életkort (24 év) már betöltött munka- és kere-
setképtelen gyermek után a családi pótlékot az 
előírt igazoló okiratok csatolása mellett a ta-
nítónak kell külön kérvényben kérnie. A vo-
natkozó kérvény szolgálati úton (tehát az 
igazgató-tanító, majd a vármegyei királyi tan-
felügyelő útján) kell a minisztériumnak elő-
terjeszteni. 

Az alkalmazást, vagy a családi viszonyok-
ban beállott minden olyan változást, amely az 
eddig élvezett családi pótlék összegének leszál-
lítását, vagy a családi pótlék teljes megszűné-
sét vonja maga után, a tanító azonnal köteles 
bejelenteni közvetlen hivatali főnökének, aki a 
családi pótlék összegének leszállítása vagy be-
szüntetése iránt a Központi Illetményhivatalt 
az'onnal megkeresi. 

Ha a hivatal (hatóság, intézet, iskola, stb.) 
vezetője olyan körülményről szerez tudomást, 
amely valamelyik tanítója, altisztje, vagy ki-
segítő szolgája családi pótlékának leszállítását 
vagy megszüntetését vonja maga után, köteles 
ezt a Központi Illetményhivatallal azonnal kö-
zölni. 

A gyermek után megállapított családi pót-
lékot a Központi Illetményhivatal hivatalból 
szünteti meg akkor, ha a gyermek szabály-
szerű életkorát betölti. Ezt a körülményt tehát 
esak akkor kell a Központi Illetményhivatal-
lal közölni, ha a családi pótlékot a gyermek 
szabályszerű életkorának betöltése után is 
megkapta. Ha a gyermek szabályszerű élet-
korának betöltése előtt havi 50 pengőt elérő 
vagy meghaladó jövedelemhez, álláshoz jut, 
köteles a tanító ezt a körülményt is a Köz-
ponti Illetményhivatallal azonnal közölni. 

Átköltözési illetmények. 
Ha állami tanítót hivatalból a szolgálat 

érdekében áthelyeznek, a következő átköltözkö-
dési illetményeket kapja: 1. utazási költséget; 2. 
szállítási költséget; 3. átköltözködési átalányt. 
(Lásd az alábbi táblázatot.) (Saját kérésére és 
költségére történő áthelyezéseknél semminemű 
átköltözködési illetmények nem illetik meg a 
tanítót.) 

Az átköltözködés megtörténte után az átköl-
tözködési számlát az 1925. évi 1100. M. E. r. 54. 
pontja szerint 14 napon belül tartozik érvénye-
sítés végett az illetékes kir. tanfelügyelőségnek 
megküldeni. 

Az áthelyezett részére az előreláthatólag" 
fölmerülő költözködési illetményeket meg nem 
haladó összegig úti-előleg utalványozható. En-
nek fölvétele után tartozik az illető ú j állomás-
helyére költözni. Ellenkező esetben vissza kell 
fizetnie az előleget. 

Vasúti költség já r az áthelyezett tisztvise-
lőnek, illetőleg tanítónak, a vele tényleg át-

költözött és családi pótlékban részesülő család-
tagoknak. Ha az átköltözés tengelyen történik, 
az illetőnek az 5.597/927. sz. V. K. M. körrende-
let (H. K. 1927. évi 4. sz.) 2. pontjában megálla-
pított kilométerpénz is jár. 

A vasúti arcképes-igazolvány térítési díja 
(jelenleg 8 pengő) fs felszámítható. 

Ha vasúti közlekedés h iánya miatt tenge-
lyen történik a költözködés, az átköltözködési 
átalánynak másfélszerese jár. 

Az 1700/1937. M. E. sz. rend. 28. pontja sze-
rint (1. Közszolgálati Jogszab. gyűjt. II . köt. 
219.) az átköltözési számlákat közigazgatási 
záradékkal kell ellátni. (V. K. M. 62.036/1939. 
számú r.) A számlához csatolandó: a vasúti 
(hajó)fuvarlevél, személy- vagy poggyászfel-
adási bárca, biztosítási kötvény, igazolvány 
arról, hogy állomáshelyét mikor foglalta el, 
családi pótlékot élvező családtag költözött-e 
vele, mennyi előleget vett fel. 

Kimutatás az átköltözködési átalányról. 

Fizetési 
osztály 

Családi pót -
lékban nem 

részesülő 
tisztviselőknél 

1-2 családi 
pót lékban 

részesülőknél 

3 vagy t öbb 
családi 

pót lékban 
részesülőknél 

Tengelyen 
tö r ténő átköl-

tözködéskor 

VI. 
VII . 
VII I . 
I X . 
X. 
X I . és 
helyett, 
taní tó 

Pengő 

163.20 
136.— 
108.80 
81.60 
68.— 

Pengő 
489.60 
408.— 
326.40 
244.80 
204.— 

P e n g ő 

652.80 
544.— 
435.20 
326.40 
272.— 

Az 
á ta lány 
másfél-
szerese 

jár 

VI. 
VII . 
VII I . 
I X . 
X. 
X I . és 
helyett, 
taní tó 54.40 163.20 217.60 

Hibaigazítás. A február 1-i számban a taní-
tók tanácsadója című rovatban, a nem állami 
államsegélyes tanítók fizetéskiegészítő állam-
segélyére vonatkozó közleményünkben az a) 
bekezdésben géphiba folytán tévesen közöl-
tünk adatokat. A helyes szövegezés a következő: 
a) az elemi népiskolai rendes, szerzetesrendi és 
kisegítő tanítóknál, továbbá a rendes, szerze-
tesrendi, helyettes és kisegítő óvónőknél min-
den egyes százalék után havi l P 63 fillérrel, 
vagyis évi 19 P 56 fillérrel. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Pályázati hirdetmény. 

A Budapest székesfőváros közönsége által 
néhai báró Eötvös József nevére létesített ala-
pítvány évi 100 pengős, egy felszabadult ösz-
töndíjára nyilvános pályázatot hirdetek. 

Er re az ösztöndíjra a budapesti községi is-
kolai tanítók kitűnő tehetségű, szorgalmas és 
jó magaviseletű, hazai egyetemen, tanító-vagy 
tanítónőképző-intézetben, közép- vagy polgári 
iskolában tanuló bármely nemű gyermekei 
vagy árvái pályázhatnak. 

A pályázóknak hiteles okmányokkal kell 
igazolniok, hogy budapesti községi iskolai ta-
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nitók gyermekei, árvái, továbbá, hogy a tanul-
mányaikban eddig is a legjobb előmenetelt ta-
núsították. 

Az ösztöndíj elnyerésénél egyenlő minősí-
tésű folyamodók közül előnyben részesülnek 
azok a pályázók, akik magasabb iskolába, ille-
tőleg felsőbb osztályokba járnak. 

Az ösztöndíjat Budapest székesfőváros pol-
gármestere adományozza. 

Az alapítványban részesített az ösztöndíjat 
mindaddig megtart ja , amíg tanulmányait vala-
mely fentemlített iskolában folytat ja és ha-
nyagság, vagy rossz erkölcsi magaviselet miatt 
a r ra érdemtelenné nem válik. 

A pályázati kérelmeket 1942. évi április hó 
30-ig kell a szükséges okmányokkal felszerel-
ten az iskola igazgatójánál, illetőleg az egye-
tem kari dékánjánál benyújtani. Az utóbbiak 
a beérkezett pályázatokat a folyamodókról ké-
szített táblázattal és a tanári kar véleményé-
vel ellátva 1942. évi május hó 20-ig küldik meg 
a polgármesteri központi segédhivatalnak 
(Budapest, IV., Városháza-utca 9. fszt. 6.). 
(99.447/1941. VII. — 1942. január 23.) 

Pályázati hirdetmény. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a külső igazgatás kezelési szakának létszámá-
ban megüresedett irodasegédtiszti állásra nyil-
vános pályázatot hirdet. 

Az állás betöltésénél az 1939: II. törvény-
cikk rendelkezéseinek megfelelően egyenlő fel-
tételek mellett a hadirokkant, vitéz vagy tűz-
harcos pályázók (csakis 45. életévükön alul), 
ezek hiányában a tanügyigazgatási (tankerü-
leti kir. főigazgatói és kir. tanfelügyelői) hi-
vataloknál tényleges szolgálatban álló segéd-
hivatali gyakornokok, vagy ezek hiányában 
kezelők a ranghelyzetüknek megfelelő sorrend-
ben más pályázókkal szemben elsőbbségi igény-
nyel bírnak. 

Az állás vidéken kerül betöltésre, és pedig 
csakis olyan pályázóval, aki a megfelelő isko-
lai végzettségen felül kifogástalan gép- és 
gyorsírásbeli jártasságot tud igazolni. 

A kinevezés ideiglenes minőségű és egyévi 
kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. 
Az 1941. évi 8500. M. E. sz. rendelethez csatolt 
1. sz. táblázatban az irodasegédtisztek számára 
megállapított fizetéssel és szabályszerű lakás-
pénzzel van egybekötve. 

A pályázók kellően felbélyegzett és saját-
kezűleg írott kérvényüket pontos lakáscímük 
feltüntetésével 1942. március 10. napjáig nyújt-
sák be a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium V/l. ügyosztálya irodájában. Az 
igényjogosult pályázók illetékmentességet él-
veznek. 

A budapesti lakos pályázók tartoznak a mi-
nisztérium V/l. ügyosztályában, vidéki lakos 
pályázók pedig —- esetleges felhívásra — a lak-
helyükhöz legközelebb eső s kijelölendő tan-
ügyigazgatási hivatalban bemutatkozás és jár-

tassági vizsga végett személyesen megjelenni. 
Meg nem jelenés lemondásnak számít. 

Közszolgálatban nem álló pályázók kérvé-
nyükhöz eredetben vagy kir. közjegyző által 
hitelesített másolatban az alábbi okmányokat 
csatolják: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. Nős pályázóknál (férjezetteknél) házas-

sági anyakönyvi kivonat és ellátatlan gyerme-
kek számának hatósági igazolása. 

3. Iskolai végzettséget igazoló utolsó osz-
tálybizonyítvány. 

4. Gép- és gyorsírástudást igazoló hatósági 
irat, vagy szolgálati bizonyítvány. 

5. Magyar állampolgárságot igazoló vagy 
valószínűsítő hatósági bizonyítvány. 

6. Egészségi állapotot (az állami szolgálatra 
alkalmas testi és szellemi épséget) igazoló új-
keletű hatósági tisztiorvosi bizonyítvány. 

7. Hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
8. Eddigi alkalmaztatási viszonyait igazoló 

okmányok. 
9. Katonaviselteknél az erről tanúskodó ira-

tok. 
10. Az igényjogot igazoló hadirokkantsági 

bizonyítvány, vagy a vitézi vagy a tűzliarcosi 
igazolvány. 

11. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 
tartozik a zsidók közéleti és gazdasági térfog-
lalásának korlátozásáról szóló 1939 : IV. t.-c. 1. 
és 5. §§-ban meghatározott korlátozások alá. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
kellőképen fel nem szerelt vagy késve érkezett 
folyamodványok nem vehetők figyelembe. 

Budapest, 1942. évi február hó 16-án. 

Kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Szluka Ferenc volt kiskúnfélegyházai róm. 
kat. tanítót a kecskeméti mezőgazdasági nép-
iskolába a közismereti tárgyak taní tására ál-
lami népiskolai rendes tanítóvá kinevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a Bácalmási Missió Társulatnak a rácal-
mási szegénysorsú tanulók részére adományo-
zott 600 pengő értékű ajándékért, valamint az 
Alfaszeparátor R. T. Vezérigazgatóságának 
ugyancsak a rácalmási szegénysorsú tanulók 
részére adományozott 1300 pengő értékű aján-
dékért, — Balogh Miklós gyermekruhaszabó, 

' sashalomi lakosnak a sashalomi Horthy Miklós 
állami népiskola szegénysorsú tanulói részére 
adományozott 800 P értékű karácsonyi aján-
dékért, — Salgótarján megyei városnak a 
salgótarjáni II . körzeti állami leánynépiskola 
szegénysorsú tanulói részére jut tatot t 760 P ér-
tékű adományáért őszinte elismerését és köszö-
netét nyilvánította. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
Vitéz nagybánya i Hor thy Is tván, Magyarország 
kormányzóhelyettese. — Pödör Béla: Ismétlés 
— összefoglalás. — Szentgyörgyi GusztávBe-
szédnevelés, iskola és élet. — Csehily István: 
Három év a ká rpá t a l j a i iskola életében. — 
Dr. Sárkány Endre: A szovjet közoktatás érde-
kességei. — Tamás Kálmán: A nemzet nevelői 
és a fe l támadó nemzeti irodalom. — Gyakorlati 
pedagógia. Ferenczi István: A só és paprika.— 
Hazái, és külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet — Külföldi iroda-
lom- — Külföldi szemle. — Pedagógiai szemi-
nárium. —i Hírek. — Tanítók tanácsadója. — 
Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A tzerkesztéeért éa kiadásért felelői: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 
A PÁLYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök urakat, s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek ipegjelcnését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

DRAVACSEHI ref. kántortanítói állásra a Néptanítók 
Lapja 1942. jan. 1. számában hirdetett pályázat ered-
ménytelen maradt. A pályázati hirdetést megújítom, Be-
adási határidő megjelenéstől számított 15 nap. Cím: 
Ref. lelkészi hiv. Drávacsehi, u. p. Kovácshida. (549.) 

Községi polgári iskola FELSŐGALLA keres állástalan 
tanítót, esetleg tanítónőt. Megkereséseket az iskola igaz-
gatósága címére kér. (550.) 

KISBUDMÉRI (Baranya m.) róm. kath. iskolaszék e 
k p dec. 15. számában megjelent pályázatot 21 napi ha-
táridővel megismétli. (551.) 

POLGÁR (Szabolcs vm.) róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett tanítói állásra rakottyás-
dülői tanyai iskolához pályázatot hirdet; nők is pályáz-
hatnak. Állomástól 5 km. Lakás természetben. Helvi ja-
vadalom 20% illetményhivatal útján, többi államsegély. 
Határidő 21 nap. (528.) 

a -M eo 

fi>44 « (é+fi 

K é r j e most megjelent 
Magyar Divatlapunkat. 
D í j t a l a n . 

Magyar Divatcsarnok 
Itákóczi-út 70—70. 

Hozma háejar 
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M o s t j e l e n t m e g ! 

VILÁGTÉRKÉP 
A föld országai egy 77X116 cm lapon 8 színben 

Á r a P . 3 * 6 0 

KÓKAI LAJOS 
kiadása , B U D A P E S T 
IV., K a m e r m a y e r s u . 3. 

Ára előre beküldve — bélyegekben is — bérmentve! 

RIGLER JÓZSEF EDE 
PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA.UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvekkülön-
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt-
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal-
zók, továbbá rajzeszközök és minden-
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

NAGYIVÁN rk. egyházközsége pályázatot hirdet III. 
sz. tanítói állásra 21 napi határidővel. Fizetés helybeli 
1227, többi államsegély. Nők is pályázhatnak. Kántor-
sági tudás előnyös. (552.) 

PUSZTAAKŐLHÁTON (Szolnok megye) lemondás 
folytán megüresedett róm-. kat. tanítói állásra, 21 napi 
határidővel pályázat hirdettetik. Javadalmazása törvé-
nyes természetbeni lakás, kert. Kérvények felszerelve, 
válaszbélyeggel tanító vagy tanítónő által Plébánia Hi-
vatal Kiskőrös (Heves m.) küldendők. (553.) 

ACSA ev. egyház iskolaszéke pályázatot hirdet másod-
szor lemondás folytán megüresedett, s megfelelő pályá-
zók híján be nem töltött I. sz. kántortanítói állásra. Ja-
vadalma szép, modern lakás új melléképületekkel. 58 
értékegységet kitevő természetbeni járandóság és 688 P 
20 f készpénz s a többi államsegély. Kötelessége a kijelölt 
osztályok tanítása és a belmiissziói munkában való segéd-
kezés. — Kántorizáláshoz némi tótnyelvi tudás kívána-
tos. Az állás férfitanerővel töltetik be a V. K. M. engedé-
lyének elnyerésétől feltételezetten. Származásukat az 
1939. IV. t.-c. alapján igazoló pályázók az új tan. val. 
szab. rendelet 21. §. szerint felszerelt kérvényeiket vá-
laszbélyeggel a pályázati hirdetés előszöri megjelenésétől 
számított 21 napon belül. Ev. Lelkészi Hivatal Ácsa (Pest 
m.) küldjék be. (547.) 

ECSÉD (Heves vm.) róm'. kat. egyházközsége a tíz-
tanerős iskolánál lemondás folytán megüresedett V. és 
VI. sorszámú tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Az állás javadalma természetbeni lakás és 
törvényszerinti tanítói fizetés az illetményhivatal útján. 
Kötelességei díjlevél szerint. A kellően felszerelt pályá-
zati kérvények Plébániahivatal, Ecséd küldendők. (507.) 

M A R C Z E L L 
E N D R E 

orgonaépítő meiter. 

Készít áj orgonákat. 
Átépítést, villanyfúvó 
berendezést, karban 
tartást legjutányosabb 

áron vállal. 

üzeme: IX., Közrak* 
tár«utca 12/a. Lakás: 

IX., Bakátsmtca 5. 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK, ISKOLA-
PADOK, SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

VÁRADI MIKLÓS 
orgonaépítő. R á k o s p a l o t a 
Damjanichm. 14. (Saját ház.) 

Telefonhívó: 29.44.61-
Készítek nemeshangú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a legmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

PRÓNAYFALVAI református leányegyház (Pest me-
gye, posta helyben) pályázatot hirdet preoranstanítói 
állásra. Államsegély 70%, kétszobás szép lakás, egyhol-
das konyhakert termő gyümölcsfákkal és 600 öl termő 
csemegeszöllővel. Amennyiben okleveles lelkész válasz-
tatik meg, lelkészi teendőkért tanítói fizetést középiskolai 
tanári fizetésre egészíti ki az egyház. Pályázatok két hét 
alatt, állás azonnal elfoglalandó. — Vásárhelyi Pál lel-
kész, Soltvadkert. (554.) 

ZALABESENYŐ község iskolaszéke a megüresedett II. 
sz. tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. 
Fizetés: 90% államsegély, tíz százalék helyi járandóság 
és természetbeni lakás. Csak róm. kat. vallásúak pályáz-
hatnak. Kérvények: Községi iskolaszéki elnök, Zalabese-
nyő (Zala m.) címre küldendők. (545.) 

TARPA nagyközség iskolaszéke a nyugdíjazás folytán 
megüresedett hatodik tanítói állásra pályázatot hirdet 
Fizetést teljes egészében az illetményhivatal utalja. Pá-
lyázhatnak ref. vallású férfi- és nőtanítók. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Állás választás után azonnal elfoglalandó. 
Községi iskolaszék. (537.) 

TARJÁN (Komárom megye) rém., kat. egyházközségi 
tanács, mint iskolaszék, pályázatot hirdet három hetes 
határidővel az újonnan megszervezett V. sorszámú tanítói 
állásra. Az állás helyi javadalma a kezdőtanítói fizetés 
10%-a és a törvényes lakbér, a többi államsegély. Köte-
lességei a reábízott osztály v. osztályok tanítása, esetle-
ges levente oktatás, kántortanító helyettesítése és szív-
gárda vezetése. Németül tudók és férfiak előnyben. Vá-
laszbélyeges kérvények róm. kat. plébánia, Tarján címre 
küldendők. A községben villanyvilágítás és autóbusz köz-
lekedés van Budapestre. (540.) 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 5. SZÁM. 27 9 

ALSÓDABAS református egyháza 1. számú kántortaní-
tói állására pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, vagy 
lakáspénz. Tíz katasztrális holdnyi föld haszonélvezete, 
amelynek adóját az egyház fizeti. Stóla. A 15 értékegy-
«égnek számított helyi javadalomhoz törvényszerű állami 
fizetéskiegészítés. Kötelesség: Reábízott osztályok taní-
tása és templomba vezetése. A felsőtagozat gazdasági és 
kertészeti irányítása. Énekkar vezetés. Kántori teendők. 
Belmissziói munkában, szórványgondozásban részvétel. 
Lelkész akadályoztatása esetén és a kanonika órákon 
istentisztelet végzése s irodai segédkezés. Tanító-pár, 
vagy lelkész-tanító oklevéllel rendelkező részesül előny-
ben. Tanító-pár egyike, mint rektortanító most, másika, 
mint nőtanító szeptemberre az egyháznál alkalmazást 
nyer rendes álláson. Lelkész-tanító alkalmazása esetén 
szórványgondozást végez a szórványtól nyerendő külön 
díjért. Alsódabas járási székhely. Nemzetközi betonúttal. 
Budapesthez közel igen jó vonatösszeköttetéssel. Pályá-
zati határidő március 21. Református lelkészi hivatal, 
Alsódabas. (548.) 

SZALÁNTA róm. kat. lcántortanítói állásra 3 heti ha-
táridővel pályázat hirdettetik. Javadalom: 1. lakás (elő-
szoba, 2 szoba, 2 konyha, kamra, pince), gazdasági épü-
letek, 1400 négyszögöl kert; 2. párowkint (198) 12.5 kg. 
búza, 12.5 kg. rozs, 5 liter bor, 16 fillér lélekpénz; 3. 12 
köbméter keményfa; 4. a politikai községtől 40 P tandíj-
váltság és 29 P 36 f ismétlőoktatás címén, 63-értékegy-
ség. Kötelességei a díjlevél szerint. Tannyelv magyar. Ta-
nítónők is pályázhatnak. Horvátul tudók előnyben. Plé-
bánia hivatal, Németi, up. Szalánta, (Baranya m.). (555.) 

TÁPÉ községben, mely Szeged tőszomszédságában fek-
szik, a római katolikus egyházközség az elhalálozás foly-
tán megüresedett I. számú kántortanítói állásra 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: a fizetési osz-
tályának megfelelő fizetés és államsegé1yen felül Tápé 
polit. községtől mint iskolafenntartótól, 2732 négyszögöl 
szántóföld haszonélvezete; legelőilletmény fejében kb. évi 
40 P osztalék; szabályszerű természetbeni lakás és stóla. 
Kötelességei díjlevélben és a plébánián megtekinthető 
kántori szolgálati szabászatban vannak körülírva. Próba-
éneklés ideje levélben lesz közölve, melyen a megjelenés 
önköltségen kötelező. Kellően felszerelt kérvények a 
Rendszabályzat szerint, válaszbélyeggel ellátva, tápéi plé-
bánia címére küldendők. (535.) 

TÁPÉ község Iskolaszéke állami iskolához történt ki-
nevezés folytán megüresedett belter. V. sorszámú férfi ta-
nítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalom törvényes fizetés és lakbér, ^mennyiben ezen 
állásra a külterületi iskoláknál működő tanítók valame-
lyike választatnék meg, a pályázók jelezzék, hogy ezen 
állásra fenntartják-e pályázatukat. Pályázati kérvények 
szabályszerűen felszerelve, válaszbélyeggel ellátva:. Közs. 
Iskolaszék, Tápé küldendők. (539.) 

TÍMÁR gör. kat. egyházközség képviselőtestülete a 
lemondás folytán megüresedett III. számú tanítónői ál-
lásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: 
10% helyi, a többi államsegély és törvényes lakbér. Kö-
telesség díjlevél szerint. Pályázhatnak róm. kat. vallásúak 
16. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények: Gör. Kat. Lel-
készi Hivatal, Timár (Szabolcs m.) küldendők. (538.) 

TISZAPÜSPÖKI róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett III. számú tanítói ál-
lásra. Fizetés törvényes: helyi 20% és államsegély. Pá-
lyázhatnak férfi és női tanerők. Pályázati határidő 21 
nap. Plébánia, Tiszapüspöki. (541.) 

VÁRFÖLDE rk. egyházközsége tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Határidő 3 hét. Helyi javadalom: négy érték-
sgység, 10%, 272 P készpénz. Többi államsegély. Lakás 
természetben. Válaszbélyeges kérvények Postahivatal, 
Bánokszentgyörgy címre küldendők. (557.) 

VÁCSZENTLÁSZLŐ község iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett III. számú tanítói 
állásra. Javadalom a községtől 30%-os fizetés és lakbér, 
a többi államsegély. A megválasztott kötelessége a rábí-
zott osztályok vezetése. Pályázni lehet a lap megjelenésé-
től számított 3 hét alatt. Válaszbélyeges kérvények „Köz-
ségi Iskolaszék, Vácszentlászló" címre küldendők. (544.) 

ŰJCSANÁLOS evang. egyház (Miskole közelében) rész-
ben osztott egytanerős iskolájához lemondás folytán he-
lyettes kántortanítót, esetleg tanítónőt keres. Törvényes 
fizetés, lakás, kevés mellékes jövedelem. Határidő 8 nap. 
(542.) 

VID-I róm. kat. egyházközség az elemi iskolához kise-
gítő tanerőt keres. Nők is pályázhatnak. Plébánia, Dab-
rony. (Veszprém m.). (543.) 

SZOLNOK város közelében lévő gazdaságba róm. kat. 
tanítónő vagy tanító kerestetik uradalmi elemi népisko-
lához, lehetően azonnali belépéssel. Javadalmazás meg-
egyezés szerint, lakás és teljes ellátás mellett. Megkere-
sések intézendök szandapusztai uradalomhoz, Szolnok. 
(444.) 

SZENTMARTONKÁTA (Pest vm.) ref. presbitériuma 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sz. 
tanítói állásra. Javadalom1: törvényes fizetés Illetmény-
hivatal útján teljes egészében, lakás, ötszáz négyszögölnyi 
kert. Kötelesség díjlevél szerint. Kántori oklevéllel bíró 
és belmissziói munkához értő pályázók előnyben. Bemutat-
kozás önköltségen megkívántatik. Szabályszerűen felsze-
relt pályázatok 1942 március 21-ig szentmartonkátai ref. 
lelkészi hivatal címére küldendők. Álláa jogerőre emelke-
dés után azonnal elfoglalandó. (532.) 
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengi l Biztonsági alapok: 
37 millió pengői Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykür t i és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. t i tkos tanácsos, ny. m . kir. a l tábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzha rcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen smertetót páratlanul kedvezményes népbiztosltásnnk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodáktól : 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 

Angster József 
és Fia 

orgona- és harmónlumgyár r.-t., PÉCS 
Orgonák, karmónitunok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató-barendezósek. 
A szegedi aagy orgona kiszítsi . 
Méltányol i r a k i F i i .K.1 ktdTMméa.gV 

SZINÉRVARALJA ref. egyházközsége pályázatot hir-
det lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra, 
21 nap határidővel. Javadalom: 3 sióba, iroda és a szük-
séges melléképületekből kb! egy kat. hold kertből álló 
természetbeni lakás, 17 magyar hold szántó-kaszáló ha-
szonélvezete. Üzemtervszerinti erdőből 0.385 hold évi vá-
gás, melyből az egyház 10 darabot kivesz, egyharmad 
része erdőn átadva, kitermelés javadalmas terhe. Törvé-
nyes stóla — kántori javadalom — 400 P készpénz havi 
előleges részletekben és törvényes államsegély fizetéski-
egészítés, tanítói javadalom. A földek adóját egyház 
fizeti. Kötelességek: kántori teendők végzése, osztatlan 
iskola vezetése egyházi és állami törvényekben, szabály-
rendeletekben előírtan, énekkar vezetése, belmissziói mun-
kában segédkezés, egyházi jegyzőség. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Választás március 22-én, személyes bemutat-
kozás kívánatos, megválasztott útiköltsége megtérül. 
Elődnek 150 pengő beruházás megtérítendő. Kellőképen 
felszerelt kérvények Iskolaszéki' Elnöknek, Szinérváralja 
(Szatmár megye) címzendők. (534.) 

SOMOGYTUR református egyháza kántortanítói ál-
lásra rendes kántortanítót választ. Helyi javadalom: 2 
ázoba, konyha, melléképületekből álló lakás, készpénz a 
mindenkori tanítói kezdőfizetés 10%-a, 880 kg. rozs, 17 
ürméter kemény tűzifa, 1 hold és 1157 négyszögöl szántó-
föld, 1 hold és 800 négyszögöl legelő-illetőség, 995 négy-
szögöl rét. Ismétlő iskolások tanításáért a politikai köz-
ségtől 46 P 40 fillér. Földek adóját az egyház fizeti. Meg-
felelő államsegély. Kötelesség: a mindennapi és tovább-
képzés tankötelesek tanítása, a kántori teendők ellátása, 
belmissziói munkákban segédkezés, a kanonikus órákon 
és a lelkész akadályoztatása esetén szószéki szolgálat. 
Pályázat a lelkészi hivatalba küldendő. Határidő három 
hét. (529.) 

SZALASZEND ref. iskolaszéke pályázatot hirdet meg 
nem felelés folytán próbaszolgálatból elbocsátott I. számiú 
előkönyörgő-kántortanítói állásra. Javadalom: 21 érték-
egység, természetbeni és államisegély. Az iskola államosí-
tása folyamatban van és az állam a működésben talált 
tanítót átminősíti, illetve átveszi. Az állás a választás 
jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. Személyes 
megjelenés ajánlatos, természetesen a pályázó saját költ-
ségén. Bővebb felvilágosítást Lelkészi Hivatal, Szala-
szend küld. Pályázati határidő megjelenéstől számított 21 
nap. (531.) 

* — 
SIÓMAROS református egyház presbitériuma kántor-

tanítói helyettest keres azonnali alkalmazással. Fizetés 
törvénye®. Pályázhatnak férfiak, nők. — Presbitérium. 
(530.) 

PADANY református iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett I. számú kántortanítói 
állásra. Javadalom: természetbeni lakás, 28 értékegység-
ben megállapított helyijavadalom, államsegély. Köteles-
sége a felsőbb tagozat, oktatása, kántori — és a törvény-
ben, szabályrendeletekben előírt teendők végzése. A kellőea 
felszerelt kérvények március 21-ig küldendők a lelkészi 
hivatalhoz, Padány, p. Alistál, (Komárom m.). Az állás 
a választás megerősítése után azonnal, vagy ha ez nem 
Lehet, a tanév végén foglalandó el. — Az állás rendes pá-
lyázó hiányában ideiglenesen (férfi, nő) tanerővel is be-
töltetik a tanév végéig. (527.) 

LAJOSKOMAROM evangélikus egyházközség iskola-
széke 2—3 hónapra helyettest keres, megbetegedett taní-
tója helyére. Javadalom: 150 P, lakás, fűtés, világítás. 
Pályázhatnak nők is. — Az állást mielőbb el kell fog-
lalni. Jelentkezés írásban: Ev. lelkészi hivatal, Lajoeko-
iaárom. (518.) 

BARAKOVITS JÁNOS 
M Ü O R G O N A É P L T Ő 
R á k o s p a l o t a , P á z m á n y u. 7 2 . 

ÚJ ORGONÁT " é p í t é s t , homlok-

UJ unuur i f l i , 2 j | j sjpokat_ mjnden_ 

nemű jav í tás t a l igmérsékel tebb áron vál la l . 

D O R E N B É L A Alapítva: 1891. 

i sko labútor g y á r a Bpest V I , Dévény i -ú t 2 0 - 2 2 , 

Iskolapadok, iskola-
bútorok , óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasból 

Te le fon : 390-767 

Árjegy zék és költség-
ingyen és bér-

mentve. 

G e r s t e n e n g s t J ó z s e f 
* o r g o n a é p í t ő 

budapesti Lőportár-utca 14/b. 
Üj orgonák készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolást, hom-
lokzatsípok készítését, villamos 
fujtatóberendezéseket szakszerű és 
művészi kivitelben vállal a legju-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 
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1821-1897 
Kneipp, a józan étetnek, az észszerű 
és egészséges táplálkozásnak egyik 
nagy előharcosa roll ö adta nekünk 
a kiváló és egészséges aépkávét, a 
E a c i p p m a l á t a t o É - t Mindem egyes cso-
mag iránta való nagyrabecsülésből, 
az ő képmását és aláírását viseli. 

SZÁDALMÁS ref. egyházközség presbitériuma a Nép-
tanítók Lapja 1941. évi 24. számában megjelent pályá-
zatot megújítja azzal, hogy a törvényes lakbért fizeti ée 
174 P 29 fillért, a többi államsegély. (533.) 

NÉMETDIÓSZEG róm. kat. iskolaszéke két évi kato-
nai szolgálatra bevonult tanító helyettesítésére németajkú 
tagozaton pályázatot hirdet. Pályázatok 8 napos határ-
idővel Plébániahivatalnak, Magyardiószeg (Pozsony m.) 
küldendők. (526.) 

LIPTÓD róm. kat. egyházközsége március 31-i határ-
idővel pályázatot hirdet osztálytanítói állásra. Fizetés: 
helyi hozzájárulás 20%, államsegély, kertilletmény, lakás 
természetben. Nők is pályázhatnak. Német nyelvismeret 
szükséges. Plébániahivatal, Babarc (Baranya vm.). (517.) 

NAGYDOBOS református egyházközsége pályázatot 
hirdet a III. sz. tanítónői állásra. Javadalom: 1. A min-
denkori kezdő tanítói fizetés tíz százaléka. 2. Fizetéski-
egészítő államsegély. 3. Törvényszerinti lakbér. Köteles-
sége: a reábízott osztályok vezetése, belmissziói munká-
ban való részvétel, szükség esetén kántori teendők vég-
zése. Szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények Refor-
mátus iskolaszéki elnök, Nagydobos (Szatmár vm.) 
küldendők. Pályázati határidő e hirdetmény megjelenésé-
től számított 21 nap. Vasútállomás, orvos, gyógyszertár 
helyben. (524.) 

MESTERSZÁLLÁS-1 róm. kat. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Fizetése törvényes, egészben az 
Illetményhivataltól és a stóladíjak. Szép lakás természet-
ben. Helyi jelölt ninos. Kántori javadalom szétválasztá-
sával igen jó állás lehet. Lehetséges, hogy a tanyai pót-
lást is fogja kapni. Rk. plébánia, Mesterszállás (Jász-
Szolnok vm.) 519.) 

NAGYKŐIJ ÖS m. város községi iskolaszéke, a lemon-
dás folytán megüresedett Száraz-dűlő pusztai, községi ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés a törvényben elő-
írt, melyből 90% helyi javadalom, 10 százalék államse-
gély. Lakás természetben. Az iskolánál levő föld haszon-
élvezete kertilletményül. Pályázhatnak róni. kat. vallású 
férfi és nőtanítók. Pályázati határidő a lap megjelené-
sétől számított 21 nap. A pályázatok dr. Varga György 
tanácsnok, iskolaszéki elnök címére Nagykőrös (Kisvá-
rosháza) küldendők. (523.) 

KISNANA róm. kat. egyházközsége IV. tanítói állásra 
21 napo-s határidővel pályázatot hirdet. Helyi javadalom 
jó lakás, (villanyvilágítás), kerttel, fizetés 10%-a az Illet-
ményhivataltól, többi államsegély. Kötelesség díjlevél 
szerint, leventeoktatás is. Plébánia, Kisnána, vasútállo-
más Verpelét (5 km.) Heves vm. (516.) 

MOZSGÓ község iskolaszéke pályázatot hirdet a nyug-
díjazás folytán megüresedett I. számú kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: 14 hold 115 négyszögöl föld, 9 méteröl 
tűzifa házhoz szállítva, természetbeni lakás, mely áll 3 
szoba, konyha, kamra, előszoba és mellékhelyiségekből, 
gazdasági épületek. 600 négyszögöl konyhakert, termé-
szetbeni javadalom után 4 oktál után legeltetési jog. 32 
értékegységben számítva. Többi államsegély. Politikai 
községtől 704 ar. korona 957 P 44 fillérrel számítva. Fi-
zetést központi Illetményhivatal folyósítja. Pályázati 
határidő megjelenéstől számított 21 nap. Kötelesség díj-
levél szerint. Kántoriakban tartozik magát alávetni az 
Egyházmegyei Hatóság rendelkezéseinek. Pályázók kán-
torpróbára személyes értesítést kapnak. Korteskedés ki-
záró ok. A pályázattal kapcsolatos költségek nem lesznek 
megtérítve. Pályázati kérvények szabályos okmányokkal 
felszerelve Községi Iskola-szék Elnökének, Mozsgó (So-
mogy m.) küldendők. (521.) 
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FENYÓNÉ ZONGORATERME 
B u d a p e s t , VII . , E r z s é b e t.k S r n t 2 6 . 
V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-t6l. Vidékre díjtalan 
•zakcsomagolás. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
Budapest VII , Hárs fa -u tca 33. (Wesselényi-utca sarok) 
Tel.: 141—ÍQ.'Í — Egyetemi és iskolai könyvtárak szál l í tója. 

Rieger Ottó orgonagyár 
BwUpesi XIV, Füredi a, 41. 

Telefonj zim 1 29.63.45. 
(Réti é p t l t t . 41 bejént) . 

Új orgonákat, 
homlokzatifpok kiizltéiét, min, 

áannamt orgonajarftáiokat mér-

likait áron, aiakaxarfian al .él lal . 

Olvasóink figyelmébe ajánl juk a Rákóczi.út ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Rákóczi-út ötven. Zongora te rem, Erzsébet -kr t sarok. 

A MAGYAR KÓRUS 
NÉPDAL- ÉS K Ö N N Y Ű 2 S Z Ó L A M Ú 

K A R É N E K - G Y Ű J T E M É N Y E I 
Rendelési 

iel 
3100 100 NÉPI JÁTÉKDAL . . 1-50 P 
3101 101 MAGYAR NÉPDAL . . 1-50 » 
3102 102 NÉPDAL (Madárka) . . 1-60 » 

3103 103 NÉPDAL . . 1-50 n 
9200 É N E K E S ÁBÉCÉ (304 dal) 

A mai iskola énekeskönyve. 
2*50 » 

3409 KICSINYEK KÓRUSA (Bárdos). 
17 egész könnyű dalocska. 

1*— 

3923 KÉTÁGÚ SÍP (Kerényi) 
30 népdal (a szól.) és kánon. 

1-— 

3981 MAGYAR HAZÁM (Kertész) 
13 hazafias kórus. 

—•60 

3982 TAVASZI BOKRÉTA (Kertész) . . 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

—•80 

4042 7 K Ö N N Y Ű KAR ÉS 6 KÁNON 
Kodály Zoltán kórusai. 

2-— 

4800 ERDŐ, MEZŐ (Vásárhelyi) 
27 könnyű a szól. népdal . 

2-— 

M A G Y A R K Ó R U S LAP- ÉS ZENEMŰ-
KIADÓ KFT. 

B U D A P E S T X I I , F E R Y OSZKÁR-UTCA 55 

DARNYA református leányegyház iskolaszéke eltávo-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Javadalma: 2 szoba, előszoba, konyha, élés-
kamra, pince, konyhakert. 1875 1. búza, 1875 liter rozs, 
19 ktr. hold ingatlan haszonélvezete, melynek adóját az 
egyház fizeti, 20 m? fa beszállítva. Államsegély. Érték-
egység: 19. Kötelességei: díjlevél szerint. Határidő: hir-
detés megjelenésétől számított 21 nap. Állás választás 
jogerőre emelkedése után elfoglalandó. Törvényszerűen 
felszerelt pályázatok válaszbélyeggel ellátva: Református 
lelkészi hivatal, Rimasimonyi, Gömör küldendők. (505.) 

ISTVÁNDI református anyaegyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Az iskola jelenleg kéttanerős, Javadalom: 
lakás, melléképületek, kert, 20 m. hold szántó, 6 m. hold 
rét és 16 q. búza, összesen 36 értékegységnek megfelelő 
természetbeni járandóság. Államisegély miniszteri rendelet 
szerint. Kötelesség: valamennyi rábízott tanköteles okta-
tása, ügykezelési teendők, belmissziói munka, orgonista-
kántori szolgálat és általában a törvényben előírt teen-
dők. A megválasztott kötelezett tagja az egyházmegyei 
tanítóegyesületnek. Válaszbélyeggel ellátott pályázati kér-
vények huszonegy napon belül a Belsősomogyi Református 
Egyházmegye Tanügyi Hivatalához, Orci, u. p. Taszár, 
(Somogy m.) címre küldendők. Csatolandók a Népiskolai 
szervezet és szolgálati pragmatika 136. §-ában előírt ok-
mányok, továbbá az 1939 :IV. t.-c. értelmében a V. K. M. 
1172/1940. eln. sz. rendelettel előírt okmányok. (Lásd a 
V. K. M. Hivatalos Közlöny 1940. évi 7. számában!). Az 
okmányok csatolhatok lelkészi hivatal által hitelesített 
bélyegtelen másolatban, de a megválasztott felhívásra 8 
nap alatt eredeti okmányait benyújtani köteles. Kántori 
próba a hirdetés megjelenésétől számított 3. vasárnapon, 
önköltségen. Más alkalommal megjelenés és minden kor-
teskedés a választásból kizáró ok. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Megváltandó 7 kocsi szalma 70 pengőért. (513.) 

PADRAG (Veszprém m.) róni. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet az újonnan szervezett II. számú tanítói 
állásra. Nők is pályázhatnak. Határidő törvényes. 10% 
helyi javadalom, a többi államsegély. Pályázatok Plébá-
nia, Halmiba, Veszprém m. címre küldendők. (499.) 

JEGENYE község róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det II. sz. tanítónői állásra. Fizetés: 10% helyi hozzá-
járulás és lakbér, a többi államsegély. Állás azonnal el-
foglalandó. (514.) 

MARÓCSA ref. egyházközsége preorans-tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: 82 értékegységes termé-
szetbeni és pénzjárandóság, lakás, államsegély. Kötelessé-
geit törvény írja elő. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
Ref. Lelkészi Hivatal, Kákics (Baranya m.) címre kül-
dendők. Pályázati határidő a hirdetés közzétételétől szá-
mított 21 nap. (520.) 

KESZTHELY nagyközség iskolaszéke a Néptanítók 
Lapja 1941. évi július 15-i számában férfi tanítói állásra 
írt ki pályázatot. A 125.000/1940. VI. V. K. M. rendelet 
alapján fenti pályázatot hatálytalanítja és helyette jelen 
pályázati hirdetéssel női állásra ír ki pályázatot. Pályá-
zati határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Fize-
tés törvényes. A szabályszerűen felszerelt kérvények 
Keszthely Iskolaszék címre küldendők. (515.) 

BÖKÖNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett I. számú férfitanítói állásra 
osztott iskolához. Szép, új, természetbeni lakás mellék-
helyiségekkel, kerttel a község közepén. Törvényes fizetés 
teljesen az államtól. Katolikus vallású tanerők pályázhat-
nak. Pályázati határidő a megjelenéstől számítva 21 nap. 
Választási időről értesítés. Pályázatok vitéz Csorba 
Ferenc főjegyző, közs. isksz. elnök címére küldendők. 
Bököny, Szabolcs vm. (502.) 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 5. SZÁM. 27 9 

z o n g o r a t e r e m 

VII, Erzsébet-krt 1 5 

Világmárkái zongorák, pianinók nagy választékban. Kényeima 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

LEGNAGYOBB K E R E S Z T É N Y C É G ! 
Z O N G O R Á K , P I A N I N Ó K 

harmónlumok páratlanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi jótállás. 

Tel.: 1 2 9 - 9 7 9 . £ ^ | 

Bpeal, Andróiif-ul 15. 
4 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T I I I , 
B É C S I - Ü T 85 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLAK 
FALRAFESTETT 
TÁBLÁK. 

Örökértékü világmárkás zongorát legolcsÓJ an vásárolhat 
utólérhetetlen választékbőségünkböl részletre is 

LYRA 
r. t. Magyarország legnagyobb zongoratermében: Erzsébet-krt. 19. 

BUDAPEST, VL, PETNEHÁZT - UTCA 78. 
(VI, Frangepin-u tca mellett) Telefon : a g l - 3 H , 

Saját híz I 
Ki tünte tve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
éi egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és m e í b l í " 
ható céghezl — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z ! E L I S M E R T -
L E V É L . — Előnyös fizetési feltételek! — Költségvetés éa ki-

szállás dí jmentes! 

NOSZVAJI ref. kántortanítói állásra a jan. 15-i szám-
ban meghirdetett pályázat 21 napi határidővel megújíts 
tátik. (522.) 

GYÖNGYÖSPATA róm. kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett II. sz. tanítónői állásra. Javadalma: 4 érték-
egység, 60%, természetbeni lakás, többi államsegély. (511.) 

DUNAMOCS református egyháza pályázatot hirdet a 
betegszabadságon levő tanítónőjének helyettesítésére áp-
rilis hó 15-ig. A betegszabadság meghosszabbítása esetén 
a megválasztott helyettes tovább működhet az újabb 
szabadság ideje alatt. Pályázat ideje három hét. Fizetés 
törvényes. Pályázat benyújtandó Református Lelkészi 
Hivatal, Dunamoos címre. (506.) 

GÖMÖRPANYIT ev. elemi népiskola Iskolaszéke le-
mondás folytán megüresedett II. sz. tanítónői állásra a 
V. K. M. engedélyének elnyerésétől feltételezetten, pályá-
zatot hirdet. Tanítási nyelv: magyar, összes egyházi 
fizetés 2 4 0 — P, a többi áll. segély. Határidő: 21 nap. 
Kötelessége a kijelölt osztály tanítása és a belmissziói 
munkában való segédkezés. Kezdő tanítónő segélydíjas 
minőségben lesz alkalmazva, az ilyennel szemben meg-
felelő nyugdíjasok előnyben részesülnek. Származás az 
1939. évi IV. t.-c. alapján igazolandó. Pályázati kérel-
mek „A Magyarországi ev. egyh. Egyetem Szabályrende-
let-e a Tanítók választásáról" alkotott előírás 21. §-a 
értelmében kellően felszerelve az Ev. egyház lelkészi hiva-
talához Gömörpanyit-ra küldendők. (520.) 

NAGYMAJTÉNY róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett 4. számú tanítói állásra 8 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Pályáza-
t ik: Róm. Kat. Plébánia, Nagymajtény. (525.). 

GORTVAKISFALUD ref. kántortanítói állásra e hir-
detmény megjelenésétől számított 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalma: 10 köböl búza, 10 köböl 
rozs, 10 köböl zab, 3 hold föld, 16 ürméter tűzifa, szép 
lakás, gyümölcsös- és zöldségeskert és törvényszerint.i 
államsegély. Kötelességei díjlevél szerint. Vasúti megálló 
helyben. Kérvénvek a feledi ref. lelkészi hivatalba kül-
dendók. Feled (Gömör m.). (509.) 

TISZABÁBOLNA róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra, melynek javadalma 53 értékegység, természetbeni 
lakás és államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Sza-
bályszerűen felszerelt, megcímzett borítékkal és válasz-
bélyeggel ellátott pályázati kérvények róm. kat. Plébánia 
Hivatalnak, Borsod megye küldendők e lap megjelenésétől 
számított három hét alatt. (536.) 

CSÁKVÁR róm. kat. egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalma: 16-5 kat. hold szántó-
föld, 2 hold rétföld, 16 nagyméter tűzifa, 24 pozsonyi 
mérő kétszeres, 315 P készpénz, 3 szobás lakás, elő- és 
fürdőszobával, mellékhelyiségek, a többi államsegély. Kö-
telessége a reábízott osztályokban és a továbbképzőben 
tanítani, a katolikus népművelő munkában és egyesüle-
tekben tevékenyen működni, a Oecilia Egyesület gyer-
mek-, férfi- és vegyeskarát vezetni,, a Korális és az egy-
házi népénekekben továbbképezni. Csak aktív és buzgó 
kántortanítók pályázzanak. Kántorpróba és költözködés 
saját költségen. Válaszbélyeges pályázat, szociális, kato-
nai, családi és származási viszonyokat feltüntető és egyéb 
okmányokkal Plébániahivatal, Csákvár küldendők. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó. (503.) 

ZÁKÁNY II. sorszámú állásra pályázati idő március 
15-ig meghosszabbíttatott. (573.) 

ügyeljen a keresztnévre ! 
Magyarország aranykoszorus harangöntő mestere. 

SZLEZÁK 
harang ás SrcSatSda 

LÁSZLÓ 
harangláb-ayár 



2 9 2 194-2 : 5. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

5 2 é v ó t a a v e v ő k s z á z e z r e i m e g e l é g e d e t t e k 

REMÉNYI M I H Á L Y 
Ő fensége Dr. 1 Ó Z S E F F E R E N C l l r . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola szál l í tójának 

harmóniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T VI, K I R Á L Y . U T C A 58. 

N e vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n y cég . 

JEGENYEFÁK NEM NŐNEK AZ ÉGIG, fehér 
galamb s z á l l . . . , Veszedelmes a lány A i asszony, ha 
veszekszik, Szőke Tisza haragjában megáradt, Csík-
országi fenyvesekben, Csúnya lány, LÍosszúlábú gólya, 
Minden nagy őrömnek, Tükrös, pir /S szív, stb. Mnr-
gács Kálmán 32 legnépszerűbb né ája, izép füzetbe*, 
zongorára, csak 2'50 pengőért kapható pénz bélyeg-
beni beküldésével a szerzőnél, Budapest, VIII , József-
utca 27. 

VENNEK Z O N G O R Á T v. P I A N I N O T 
p r i v á t t ó l , készpénzért. — Te l . : 115—934. Budapest 
V. kerület, Pozsonyi-út 1. Virágüzletben, Hausner . 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSASZÁR.ÚT 66 . 

I t t csalódás 
sohasem é r h e t i ! 

BÉRBALTAVÁR I. ker._ róm. kat. egyházközsége az 
elhalálozás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Az állás javadalma 
37 egység és 70 P készpénz, a többi államsegély. Három-
szobás lakás mellékhelyiségekkel. A választás napjáról 
jelöltek értesítést kapnak. Az állást ápr. 15-én kell el-
foglalni. Feltételezve a főigazgatóság engedélye. (501.) 

CSŰZ református egyháza pályázatot hirdet egytan-
erős iskolájában véglegesen betöltendő kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: törvényes államsegély s az egyháztól 
évi 300 P és a lakbér. Harmóniumozás, templomi ének-
vezetéshez szükségek Női tanerők is pályázhatnak. Kán-
torságért külön személyi díjazás megegyezés szerint. A 
kérvények három héten belül a Ref. Lelkészi Hivatalnak, 
Csúz (Pozsony-Nyitra vm.) küldendők. (504.) 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY református egyháza pályáza-
tot hirdet a IV., XII., XXI. számú tanítói állásokra, me-
lyek közül egy férfi, kettő pedig női tanerővel töltetik be. 
Határidő 21 nap. Fizetés és kötelesség törvényszerű. Férfi 
tanító szükség esetén a lelkészt, yagy kántort is helyet-
tesíti. Állások a jogerőre emelkedés után azonnal elfog-
lalandók, véglegesítés miniszteri jóváhagyás után. Ko-
rábbi pályázóknak is meg kell újítaniok kérelmüket. 
Pályázatok erre a címre küldendők: Református Iskola-
szék, Hódmezővásárhely, Pálffy-u. 56. (512.) 

BEREND református egyházának presbytériuma pályá-
zatot hirdet betegség folytán megüresedett tanítónői ál-
lásra. Javadalom: 1. lakás természetben házikerttel, 2. 
kenderföld 300 négyszögöl, 3. 6, azaz hat drb. legelőjog, 
4. 3, azaz három köblös szántó, 5. 3, azaz három méter-
mázsa búza, 6. 4, azaz' négy métermázsa tengeri. A fenti 
javadalom 389 pengőre van értékelve, mely összeget az 
állam, államsegéllyel a törvényes fizetésre egészíti ki. 
Kötelesség: I—VII. osztályú osztatlan iskola vezetése. 
Belmissziói munkákban Eegédkezés. Presbiteri jegyzőkönyv 
vezetése. Pályázhatnak oklevéllel rendelkező nőtanítók. 
Pályázati határidő 21 nap. Törvényesen felszerelt okmá-
nyok a szatmárudvari ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Presbytérium. (500.) 

FEDÉMES egyházközsége lemondás folytán megürese-
dett tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hir-
det. Javadalom: ü0%-os helyi javadalom, a többi állam-
segély és lakbér. Pályázatok: Plébánia, Tarnalelesz (He-
ves megye) válaszbélyeggel küldendők. (508.) 

ALISTÁL róm kat. egyházkösége az iskolájánál 
eltávozás folytán megüresedett 111. számú rendes tanítói 
állásra tíznapi határidővel — egyelőre helyettesítéssel 
ideiglenesen megbízott — tanítói állásra pályázatot hir-
det. Fizetése törvényes. Orgonálni-tudás, leventeoktatói 
képesítés előny. Nők is pályázhatnak. Pályázatok: „Róm. 
kat. Flébániahivatal, Alístal (Komárom vm.) címre kül-
dendők. (55ö.) 

ALSÓKÁLOSA község iskolaszéke pályázatot hirdet 
az eltávozás lolytán megüresedett 11. sz. tanítónői 
állásra. Javadalma a községtől évi 1"í4.28 P., melyet 
az államsegeliyel együtt havi részletekben az illetmény-
hivatal utal ki és törvényes lakaspénz. Kötelessége az 
iskolaszék által megjelölt osztályok tanítása. Pályázhat-
nak róm. kat. vallueu okleveles tanítónők. Kellően lei-
szerelt pályázati kérvények a községi iskolaszeki elnök 
címére .küldendők. Alsókalosa u. p. (iömörliige. Pályázati 
haláridő e iuidetmeny megjelenésétől számított 'á hét. 
(559.) 

CSENGERSIMA református egyháza pályázatot hir-
det a lemondás loiytan megüresedett tanítói állásoltra. 
1. Kántortanítói állás. Javadalma 2 szoba, konyha, 
kamra, a szükséges melléképületekkel. 1200 öl kert, 18 
köblös szántó, 1 és fél kaszaió, 1 és fél legelő. 12 q búza, 
12 q tűzifa természetben. Mindez 44 egység. Az alapiiz. 
10%. A többi államsogély. Kötelessége törvényszerint. — 2. 
Tanító (női) állas. Helyi javadalom: Kakás vagy lakbér. 
A törzsfizetés 10%. A többi államsegély. Pályázati határ-
idő 21 nap. Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatalhoz Osen-
gersima (bzatmár m.) adandók be. (562.) 

BALATONENDRÉD r. k. iskolaszéke pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett 111. számú tanítói állásra. 
Államsegély 80 százalék. Határidő 21 nap. Róm. kat. 
iskolaszék, Balatonendréd, Somogy m. (561.) 
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Alapíttatott: 1910. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmónimnskészitő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

Orgonák 
Harmóniumok 
kedvező fizetési feltételekkel. 10 évi jótál* 
lássál. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

Orgonajavítások 
Homlokzati sípok 

A tanítóság régi, kedvelt 
bevásárlóhelye 
Szolid árak. Tó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Bndaoest VII Dohányai. 30. g S "7 I E T C 
Telefon : 223.261. V A. U C 1 C 

LUKÁCS 

BÚTOR 

ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

T I P O L D N Á L Rákócziját 61. 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég 

4 
H i r e c h A . J a k a b f inombőr gyára Ú J P E S T 

Központ : Budapest IV. Károlv-körút 34. 

BARABÁSSZEG ref. egyházközség presbitériuma a 
Néptanítók Lapja 3. számában megjelent pályázati hir-
detést 21 nappal meghosszabbítja azzal, hogy elsősorban 
nők pályázhatnak. (560.) 

DECS r. kat. iskolaszéke pályázato-t hirdet a III. sz. 
nőtanítói állására. Pályázatok 3 hét alatt Plébániahivatal-
nak küldendők. (563.) 

Esterházv Hercegi Hitbdzomány a lemondás folytán 
megürült DÖBRÖNTEPUSZTA róm. kat. tanítói állásra 
14 napi határidőyel pályázatot hirdet. Fizetése: lakás, 
kert és mindenkori állami rendszer szerint készpénzfize-
tés. Ezenkívül 12 ürm. keményhasáb-tiizifa, amelynek 
értékét a 25.000/1926. V. K. M. rendelet szerint joga van 
az uradalomnak a készpénzfizetésből levonásba hozni. 
Kötelességei díjlevél és a hercegi szabályzat, szerint. Pá-
lyázhatnak oki. férfi- és nőtanítók. Teljesen felszerelt 
kérvények Főméltóságú Esterházy Pál Herceg Űrhöz 
címezve, plébániahivatal Ozora. (Tolna m.) küldendők. 
(564.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY róm. kat: iskolaszéke a lemon-
dás folytán megüresedett kültanvai tanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: természet-
beni lakás, 30% az iskolafenntartótól, a többi állam-
segély. Kántori képesítés előnyös. Kötelessége díjlevél 
szerint. Nők is pályázhatnak. Válaszbélyeges kérvények 
róm. kat. Plébániahivatal, Hajdúböszörmény címre kül-
dendők. (565.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY gör. kat, iskolaszéke a lemon-
dással megüresedett hajdúböszörménv-dedőháti tanyai 
tanítói állásra a hirdetmény megjelenésétől számított 
tizenötödik napra pályázatot hirdet. Fizetés: természet-
beni lakás, 1 hold kert, 50% helyi javadalom, a többi 
államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Nők is pályáz-
hatnak. Pályázatok okmányokkal Gör. kat. lelkészi hiva-
tal, Hajdúböszörmény címre küldendők. (566.) 

FELSŐVADÁSZ gör. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a megszervezés alatt álló II. számú tanerő helyet-
tesítésére, 21 napi határidővel.. Fizetés 10% helyi java-
dalom, a többi áFamsegély. Egy tanterem, autóbuszjárat 
van. Gör. kat. lelkészi hivatal. Abauj Torna vm. (567.) 

ISTENMEZEJE róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett III. számú tanítói állásra 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. He'yijavadalom 25% éa 
törvényes lakbér. Minden az Illetményhivatal útján. 
Férfi- és nőtanítók is pályázhatnak. Kötelesség díjlevél 
szerint. Kérvények Plébániahivatal Erdőkövesd (Heves 
m.) küldendők.' (568.) 

IMREG róm. kat. .egyházközség iskolaszéke a lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra három-
heti határidővel pályázatot hirdet. Nők is pályázhatnak. 
Korteskedés kizáró ok. Fizetése évi 120 P helyi hozzá-
járulás, a többi államsegély és törvényes lakbér. Kérvé-
nyek rk. plébánia hivatal up. Céke, Zemplén vm. kül-
dendők. (569.) 

KöMLő (Heves megye) lemondás folytán megürese-
dett kántortanítói állásra, 21 napos határidővel pályáza-
tot. hirdetünk. Javadalma: új modern 3 szobás lakás, 
mellékhelyiségekkel és melléképületekkel. 20 kat. hold 
szántóföld, értékegysége 29, párbérmegváltás 1632 P, 
deputátum és földmunkaváltság címén 462 P 40 fillér, 
3600 lélek után stóla s államfizetés-kiegészítés. Köteles-
ségei a díiWélben foglaltatnak, az is, hogy a 60 tagú 
kormányzódíjas dalkört vezetnie kell. Korteskedés lrizárö-
ok, választás hármasjelölés alapján, jelölésről az illeté-
kesek kellő időben értesítést nyernek. LTtiköltségmegfé-
rítés nincs. Vá'aszbéh-pggel ellátott kérvények Plébánia 
címére küldendők. (570.) 

NAGYHALÁSZ református egyháza pályázatot hir-
det ténvleees katonai szolgálatra bevonult tanítóiának 
helyettesítésére. Fizetés törvényszerű. Hitáridő 8 nap. 
Iskola 7 tanerős. Nők is pá'vázhatnak. Állás azonnal el-
foglalandó. Pályázati kérvények Ref. Lelkészi Hivatal-
hoz küldendők, Nagvka'ász. (571.) 

SZÉKELYSZENTTAMÁS róm. kat. egyházközség 
f. év január hó 15-én megjelent pályázati hirdetését 3 
kántortanítói állásra TwehoKszahbítia a?zal. hosv a kán-
toriáért lakás, gazdasági épületek, kertek, egvházi földek 
használata, őszi. tavaszi és fakepe (párbér) jár a tanítói 
fizetésen kívül. (572.) 

H I R D E T É S E K 
Birdetéselíért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

ZONGORÁRA, pianinóra, harmóniumra kölcsönt fo-
lyósít vagy készpénzért megvásárolja Kernács cég. Ár, 
gyártmány megírandó. Budapest, VIII., Rákóczi út 13. 
Telefon: 349—911. 

KARTÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné, tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10, vásáro'hatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 
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MESEDÉLUTÁNOKRA, szülői értekezletre, anyák-
napjára költemények, óvodásak részére versek, sza-
valókórus, egyfelvonásos és hazafias ifjúsági szín-
művek darabonként pengő hatvan összeg előre 
beküldése után, díjmentesen postázva. Patkó Olivér, 

Okány, Bihar vm. 

CSERÉL református tanító államival, községivel, fele-
kezetivel, szép vidékről, főváros közeléből. „Városba" 
jeligére. (556.) 

YILAGMARKÁS zongorák, pianinók, harmóniumok 
legolcsóbban. Tanulózongora 400—600-ért Kernács cég 
zongoraterme. Budapest, VIII., Rákóczi-út 13. Telefon: 
349—911. 

CSERÉLNÉK Beregszász mellől, hat tanerős állami is-
kolából (villany, posta, vasút helyben), Abaújba hasonló 
helyre. Jöhet házaspár is. Jelige: „Kassai". (546.) 

SZÁMOLÁSTANÍTÁSHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. í;zámo-
lástanítás az elenii népiskola 1. osztályában 1 P 20 f, II., 
III., IV., V—VI. osztályokban, egyenkint 80 f, VII— 
VIII. osztályban 1 P 10 f. Számképek, számfogalmak, 
biztos és gyors számolás, ára 1 P. özámolási és mérési 
példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, II. o. 
90 f, VII—VIII. o. 1 P 40 f. Számolódoboz I. rendű 90 f, 
II. rendű 60 f. Fali szemléltető tábla posztóval bevonva 
4 P 80 f. Filckorongok falitáblán szemléltetéshez egy 
készlet (30 darab korong három színben és műveleti je-
gyek) 1 P. Színes papírlemeziorongok 1 csomag (20 da-
rab) 8 f. Játékpénzek 1 csomag 80 fillér. (Papírlemez-
korongokból és játékpénzből 10 csomagnál kevesebbet nem 
küld). Legcélszerűbb megrendelési mód: B e n e Lajo6, 
Budapest 39.365. számú csekkszámlára csekkbiankó-lapon 
az összeget beküldeni, az értesítő szelvényen megjelölni a 
kívánt munkákat. A szerző bérmentesen megküldi. Szem-
léltető tábla rendelés esetén 82 fillér postaköltség is 
küldendő. 

Megjelent a CSENDESFOGLALKOZTATÁS MUNKA-
KÖNYVÉ-nek I. része. Tartalmazza a népiskola I—IV. 
osztályának teljes és részletes csendesfoglalkoztatási fel-
adatanyagát. Az osztatlan és részben osztott iökola taní-
tója nem nélkülözheti, általa munkáj^ eredményesebb, 
•könnyebb lesz. A 172 oldal terjedelmű könyv ára 4 P. 
Megrendelhető a pénz előzetes beküldésével, Vágó Elemér 
gyak. isk. tan. címén, Jászberény, Tanítóképző. (367.) 

MÁRCIUS 15-RE! Kétszólamra 13 hazafias csárdása 
jelent meg az ifjúság részére Murgács Kálmánnak. Isko-
láknak 2 pengő helyett 1"50 pengőért küldi a szerző. 
(József-utca 27.) (492.) 

ORGONAHARMŐNIUM, amerikai, hat ós fél »íp-
soros, 20 regiszteres, 2 térdregiszteres. Templomnak is 
nagyon megfelelő, sürgősen eladó. Budapest, VIII., Vas-
utca 19. f. 4. (461.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra.) 

KOSSUTH FUTÁRJA, 1 felvonásos hazafias iskolai 
színmű március 15-re. Irta B. Tóth Ferenc mezőtúri ref. 
tanító. Igen alkalmas tanyai és falusi iskolai ünnepé-
lyekre is. Ára előadási joggal együtt 1 P. Megrendelhető 
a kiadónál: Corvina kft., Mezőtúr. Postatakarékpénztárt 
csekkszámla 27.253. (313.) 

ÖTOKTÁVOS oktávváltós 15 regiszteres erős hangú 
templomi harmónium részletre is eladó. Budapest VIII., 
Staffenberger-utca 16., f. 4. (574.) 

TANÍTÓ KARTÁRSAIMNAK nélkülözhetetlen: 
„Iskola ünnepélyek" című könyvem. Tartalmazza 
az összes iskolai ünnepélyek teljes kidolgozott mű-
sorát. Megrendelhető: Gremsperger Pálnó fővárosi 

tanítónő III., Bécsi-úti népiskola. Ára 2.50 P. 

DR. BEYER EDÉNÉ 

ÚTMUTATÓ 
a népiskolai í rva-o lvasás t a n í t á s á h o z az 

új írásmód (zs inór í rás) alapján. 
A nm. vaüás- és közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint * 
tanító' és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 

A könyv elméleti megalapozásával, teljesen kidolgozott tanításokkal és 
olvasótáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanítónak az 
üj í rásmód bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Úr által a v i d é k i n é p i s k o l á k részére engedélyezett 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyagát. Figye-
lembe veszi az osztott-, részben osztott- és osztatlan népiskola lehető-

ARA: 3-20 PENGŐ. S é g 6 Í t ' k ö v e t e l m é n y e i t ' MEGRENDELHETŐ 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 
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AZ EGYSÉGES MAGYAR ZSINÓRÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

M I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K 
Segédtankönyv: 

LUTTOR IGNÁC: 

Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betűfűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterliníféle német folyóírás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939.—IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
Vezérkönyv: 

LUTTOR-OLDAL: 
Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt A B O k ö n y v e k írás* 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I—II. 
0. részletes, a III—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta« 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474/1939.—IX. 

Ára 350 P 
Faliminták: 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. ül. Betűfűzés. IV. A Sütterlinsféle 
német folyóírás. 
7 0 x 1 0 0 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 — P, kartonon 16—P (7—I I I . külön is kapható!) 

Kézi lapminták: 
I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. 
3 5 x 2 5 cm lapok, 1 cm középbetűkkel. 

I—1II. ára — 60 P 
Feliratok, fali olvasótáblák készítéséhez; 

Amr # rr r r • w _ m • 
a i s z i t o i r a s k a f e j a 

Miért tanuljuk és hot alkalmazzuk a díszítő i rás t? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló irás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLY! M A G Y A R EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 
V I I I . M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. ( G ó l y a v á r ) 



2 9 6 1942 : 4. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA ' 

közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K orgonahanggal 

ház', iskolákdalárdák t különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. 
A budai M ar git-hl df ő t ól a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - Sürgönyeim „HARMONHÖRL" - Telefon: 151-652. 

Ma nélkülözhetetlen! 
A külpo l i t ika időszerű kérdéseiről és eseményeiről 

KÜLÜGYI SZEMLE 
tárgyilagosan és szakszerűen tájékoztat . 

K i a d j a a Magyar K ü l ü g y i Társaság 

Szerkeszti d r. D r u c k e r G y ö r g y 

Évi előfizetési díj 10.— pengő. K i a d ó h i v a t a l : Budapest 

V. Országháza. 

K é r j e n m u t a t v á n y s z á m o t ! 

S i HARMÓNIUMOK 
BUDAPEST VI, Lázár u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
PEDALOS HARMÓNIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL — TASKAHAR-
MONIDMOK. VILLAMOS FUJTATÓBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVITASOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I U M K É S Z Í T Ő S Z A K C É G 

3* 934. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum«körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

ANAPSÁG szokatlanul sok szó 
esik a nehezen nevelhető gyer-
mekről. Nem ú j gyermektípus ez. 
Volt régen is ilyen, de nem ab-

ban az arányban, mint ma. Elvétve, szórvá-
nyosan, egy-egy iskolában egy kettő. Ma már 
ott tartunk, hogy osztályonkint több a számuk. 
Ha csak egy pillantást vetünk a gyermekbű-
nozés statisztikájába, akkor azt találjuk, hogy 
3—3-5% a gyermekbűnöző. H a pedig ezekhez 
hozzászámítjuk azokat, akikbe még nem akasz-
kodott bele a paragrafus kétszer görbült ho-
rogja, akkor a nehezen nevelhetők számát 4— 
4'5% ra tehetjük. Egyes kültelki iskolák felső 
tagozataiban ennek a számnak 2-szerese is. A 
fővárosi népiskolákban ez mintegy 2000—2500-
rtak felel meg. Ennyi körülbelül azoknak a ta-
nulóknak a száma, akik tűrhetetlen viseletük-
kel, bűnök súlyával terhelt lelkükkel, állán 
dóan veszélyeztetik a rendes és kifogástalan 
tanulók testi és lelki épségét. Hátrá l ta t ják, 
akadályozzák a tanulást, s annak eredményét 
lerontják. 

A napokban kiáltották világgá lapjaink, 
hogy ugrásszerűen felemelkedett a gyermek-
és női bűnözők száma. A sajtónak ez a tudósí-
tása csak megerősíti a fővárosi tanítóság pa-
naszait. A fővárosi tanítóság hűséges hazafias 
kötelességtudástól áthatva, felhívja az illeté-
kesek figyelmét arra, hogy veszélyben az is-
kola erkölcsi nevelése! A felszaporodott gyer-
mekbűnözők állandóan fertőzik az iskola er-
kölcsi légkörét. 

Bár ezek a gyermekek, akik az iskolai élet 
ár ta lmára vannak, kifejezetten nem mindig 
bűnözők, de egész magatartásuk olyan, hogy 
nagy tehertételei az iskolai munkának. Ezért 
minden fővárosi tanító egyértelmű kívánsága 
az, hogy ezek a normális gyermekek közül ki-
emeltessenek és a r ra alkalmas, korszerű, zárt 
nevelőotthonokban neveltessenek. 

Első feladatunk tehát az, hogy állapítsuk 
meg, mely gyermeket kell nehezen nevelhető-
nek tekinteni? 

Nehezen nevelhetőnek tekintjük általában 
azokat, akiknél az iskola nevelési és oktatási 
szabályai és eljárásai nem érvényesülnek oly 
mértékben, mint a tanulók zöménél. Ennek az 
eredménytelenségnek tötb oka lehet: 

Első okai bizonyos öröklött hajlamok és 
gátlások lehetnek, de származhatnak azok a 
szülői ház, s az utca veszélyes hatásaiból. 

Ha erkölcsi okok miatt nevelhető nehezen a 
gyermek, akkor sem hagyható az erkölcsileg 
normális gyermekek között. Ezek számára kell 
elsősorban megfelelő, zárt nevelőotthonokról 
gondoskodnunk. 

Ha a nehéz nevelhetés okai a gyermek lelki 
adottságaiból származnak, akkor azek megál-
lapítása nagy pszichológiai jártasságot kíván. 

Lelki okokra vezethetők vissza a nyugtalan, 
civakodó, veszekedő túpusú gyermekek lelki 
megnyilatkozásai. Ugyancsak ilyen okokból 
származnak a zsarnoki hajlamú, akaratos, clat-
tomos, hazudezó, fantaszta, szélhámos, csali, 
tolvaj, ckaratgyenge és gyenge ítélőképességű 
gyermekek cselekedetei. 

Kívánatos volna ezért, hogy több nevelési 
tanácsadó működjék a főváros területén, ahol 
orvos, pszichológus, s a gyermek tanítója és az 
iskolanővér állapítaná meg az okokat és ezek 
vizsgálata alapján helyeznék el a gyermeket 
a nevelőotthonba. I t t állapítanák meg nagy-
vonásokban a követendő nevelési eljárásokat. 

A nehéz nevelhetőség okai lehetnek olyanok, 
melyek a tanuló családi körülményeiben és 
környezetében rejlenek. 

A családi élet, a magyar nemzet életének ez 
a szegletköve, meglazult. A szétvált családok 
gyermekei közül temérdek válik nehezen ne-
velhetővé. Dr. Il lyefalvi Lajos: „A gyermek 
Budapesten" című statisztikai könyve az 1930 
ban felbontott házasságból született gyerme-
kekről a következő adatokat ad ja : 
1 fiú 218 családban 1 leány 168 családban 
2 fiú 38 családban 2 leány 38 családban 
3 fiú 9 családban 3 leány 3 családban 
4 fiú 2 családban 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest , V., Klebelsberg-u . 17. (Magyar királyi T X ' I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda , Budapest , 
^ vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Te l : 122-271 — 126-818. V I I I . , M ú z e u m - k ö r ű t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145-

" L ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

D L Ő F I Z E 7 É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium 

820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt e lrendelte , hogy az előfizetési dí j z? 
állami-, községi-, társulati- , m a g á n - é s érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37-473- számú csekkszámlájára. 

" L J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill . , magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti h i rdetés : 1 oldal 
160 P. l/a oldal 85 P. x/4 oldal 50 P. 
VB oldal 30 P. A hirdetési díjak a ki-
adóhivatal címére előre f zetendők 

A 
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tehát 582 gyermek vesztette el a családi élet 
éltető melegét. A szülők elválásának a leg-
gyakrabban a gyermekek lesznek az áldozatai. 
Szavakkal eléggé meg nem róható a válás. A 
természetben r i tkán találunk olyan esetekre, 
ahol a gondozásra szoruló utódokat magára 
hagyná például az anyaállat, mielőtt azok lé-
tüket fenntartani tudnák. Nincsen olyan ma-
dár, amelyik veszni hagyná fiókáit, vagy el-
hagyná fészkét a szárnyrakapás előtt. Csak az 
ember tud alávalóbbá válni az oktalan állat-
nál. Meg kell szigorítani a válásra vonatkozó 
törvényeket a gyermekek érdekeinek hatható-
sabb védelme szempontjából. 

Adataink vannak arra, hegy az elvált szü-
lők gyermekei meglehetősen nagy százalékban 
válnak nehezen nevelhetőkké! Például a Bajza-
utcai fiúotthon adatai szerint a fiúk 25% a volt 
elvált szülők gyermeke. 

A nehezen nevelhető gyermekek között mint-
egy 10% kai vannak képviselve az előbb emlí-
tett fiúotthonban a törvénytelen származású 
gyermekek. 

A törvénytelen gyermeket is emberségesebb 
védelemben kell részesíteni. Szigorúbb törvé-
nyeket kell hozni neveltetésük érdekében. 
Ahol lefoglalható vagyon, vagy kereset áll az 
apasági kereset rendelkezésére, ott könyörte-
lenül mindig a gyermek érdekeit kell előny-
ben részesíteni. 

Az előbb említett fiúotthon neveltjei közül 
25% nyi azoknak a száma, akiknek az apjuk 
nem törődik a gyermekükkel, vagy nem adják 
haza keresetüket. Ilyen esetben is szigorú ren-
delkezésekkel kellene a törvénynek a gyermek 
védelmére sietni. 

Olyan is akadt a gondozottak között, mint-
egy 3%-nyi, ahol csak anya dolgozott. Üjabban 
nálunk is terjed ez a néger szokás, hegy a csa-
ládfő a verejtékes munka jogán nem az apa, 
hanem az anya. 

Mintegy 18%-ánál úgy az apa, mint az anya 
munkába jár, és a gyermek vagy teljesen fel-
ügyelet nélkül marad, vagy annak felügyelete 
az iskola ú t ján a napközi otthonokra hárul. 

A fiúotthon neveltjeinek 17%-ánál volt csak 
az édesanya otthon. 

A lelki, Í^ gazdasági és szociális bajokon kí-
vül a gyermekbünözés szaporodásának egyik 
okát abban látjuk, hogy a népiskola még min-
dig nem fordít elég gondot a jeliemnevelésre. 

A nehezen nevelhető gyermekek száma azért 
is emelkedik, a mai napjainkban, mert a nép-
iskolai rendtartás és fegyelem elavult. Nincsen 
a tanító kezében hathatós megtorló eszköz. 

A 44.246/902. sz. V. k. m. rend. 134. § nak 11. 
pontja, valamint az 53.000/909. sz. rend. 131. § 
határozmányai ma hatástalanok. Ezekkel a 
szabályokkal nem lehet a magyar if júságot 
kemény nemzeti fegyelembe kovácsolni. Saj-
nos, máig is érvényben vannak a régi rendtar 
tási és fegyelmi szabályok, melyekkel nem ér-
het el eredményt a népiskola a mai fegyelme-
zetlen, zabolátlan s minden tekintélyt semmibe 
vevő tömegek gyermekeivel. 

Hogy milyen méreteket ölt a gyermekbűnö-
zés Budapesten, dr. Illyefalvi könyvéből tájé-
kozódhatunk. A rendőri gyermekbíróságon 
1933-ban 6255 kihágási eset volt. Naponta át 
lag 17. 

A rendőri gyermekbíróság intézkedései a 
kihágásokban: 

beszüntetés 114 
felmentés 134 
dorgálás 1015 
pénzbüntetés 757 
elzárás 204 
házi fenyítés 5G 
iskolai fenyítés '.. 67 
őrizetbevétel 1914 
átkísérés a f iatalkorúak bír. hoz 871 
ügyiratáttétel a fiatalkor, bír.-hoz 1067 
próbárabocsátás 56 

összesen: 6255 

Ugyancsak tanulságos adatokat találunk 
még dr. Il lyefalvi könyvében 1933 ból a fiatal-
korúak bíróságához került gyermekekről. Ada 
tai a 20 éves korig terjednek. 

A bűnözők száma 1933 ban: 
Törvénye, Törvény. Törvényes 1 örvény, 

fiú telen fiú lány telen leány 

1676 241 388 93 

Az eltartók vagyoni viszonyai: 
ínséges 407 81 77 26 
Szegény 819 112 181 50 
Vagyontalan 331 36 74 12 
Némi vagyonnal 85 3 29 — 

Vagyonos 7 — 2 — 

Ismeretlen 27 9 25 5 
Összesen: 1676 241 388 93 

A bírósági eljárás oka: 
Lopás és kísérlete 563 
Idegen vagyon rongálása 103 
Sikkasztás 42 
Csalás 42 
Csavargás 87 
Közveszélyes munkakerülés 452 
Koldulás 239 
Testi sértés és épség elleni kihágás 252 
Erkölcsi romlás veszelye 243 
Egyéb .-. 213 
Ismeretlen 162 

összesen: 2398 

A befejező bírósági határozatok: 
Javítónevelés 202 
Carcer 31 
Próba 290 
Dorgálás 81 
Felügyelet 303 
Megszüntetés 1144 
Felmentés 26 
Egyéb 171 
Ismeretlen 150 

összesen: 2.398 
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A 2398 gyermek hálóhelye: 
Ágyban vagy pamlagon 2044 
Földön 163 

Egyéb helyen 60 
Ismeret len helyen 131 

Összesen: 2398 

Ha dr. I l lyefalvi adatain végigtekintünk, a 
következőket á l lapí that juk meg: A törvényte-
len gyermekek száma: kb. 13% nak felel meg. 
A Bajza-utcai otthonban 10%. 

A bűnöző gyermekek eltartói: 91% ban ín-
séges, szegény és vagyonta lan sziilő. Ez a szám 
rámutat arra, hogy a gyermekbűnözés egyik 
alapoka a nyomor. E mellett a szám mellett 
nem mehetünk el anélkül, hogy r á ne mutas-
sunk az annyi t hangoztatot t szociális refor 
mok sürgős voltára. A nyomorért nemcsak az 
egyén, de a társadalom is felelős. 

Vessünk egy pil lantást a Bajza-utcai otthon 
s ta t i sz t iká jára is: A neveltek 43% a, csavar-
gott, 40%-a csavargott és lopott, 7%-a lopott, 
10% a pedig agresszív verekedő. Ezek mind 
olyan bűnök, amelyek lényegileg fedik a gyer-
mekbíróságok adatai t , mert hiszen a neveltek 
mind bírósági határozat a lapján kerülnek ide. 

A főváros nyomortanyáinak gyermeke sú-
lyos örökséggel lépi át az iskola küszöbét. 
Nem egyre ráill ik a koránszenvedőre, hogy 
páriagyermek, hiszen a bűnbeesettek 6%-a a 
földön hál, s azt se tudja , hogy mi az ágy. 
Ugyanekkor pedig a taplószívű gazdagok „Fí-
f i jei" pamlagon, vagy matracos ágyacskában 
heverészhetnek. Vessenek ezekre a gazdag 
kutyabolondokra olyan adót, hogy abból meg-
válthassuk egy emberpalánta, egy istenkép-
más szenvedéseit. 

Annak a gyermeknek, akinek nincs otthona, 
annak az utca válik otthonává. Az utca, a vá-
gyakat csigázó, bűnös nagyvárosi utca egye-
nesen magának neveli az otthontalan gyerme-
ket, mer t ott mint alkalmi munkás, vagy árus, 
enyhítheti a koplalás és az éhség kínjai t . Az 
utcai kereset hamar hozzáju t ta t ja az utcai 
olcsó örömökhöz, a ponyvához, a dohány-
hoz stb. 

Lehetetlenné kell tenni, hogy a tanulási idő 
a la t t az utcán iskolás gyermekek csavaroghas-
sanak. Meg kell szervezni a gyermekek utcai 
ellenőrzését. A gyermekrendőrség nemcsak a 
beiskolázást teheti hathatóssá, hanem a villa-
mosokon lógó gyermeket is megfékezheti. A 
gyermekbalesetek száma is leapadna éppen 
úgy, mint a csavargók, iskolakerülők és bű-
nözők száma. A csavargáson ért gyermekek 
szüleit is felelősségre kellene vonni! 

H a visszatekintünk a rendőri gyermekbíró-
ság 6255 kihágást muta tó adataira , vagy a 
f ia ta lkorúak bírósága kb. 2400 peresetére, ak-
kor azt kell megállapítanunk, hogy az állam 
hatalmas munkát végez a f ia ta lkorúak bűnö-
zésének megbüntetésére. Micsoda sok akta, 
rendőri nyomozó, bírói előkészítő munka fo-
lyik itt, azt az említett számok sejtetni enge-
dik. Különös, hogy ennyi büntetőeljárás elle-

nére nem fogy, hanem rohamosan növekszik a 
gyermekbűnözések és a nehezen nevelhető 
gyermekek száma. 

Mi nevelők ezért nyíl tan kimondjuk tapasz-
talataink alapján, hogy az előbb említett bün-
tető hatóságok állal elért javí tó eredmények 
nem állnak arányban a horribil is munkával 
és a rá ford í to t t költségekkel. Mi nevelők azt 
mondjuk, hogy kizárólag büntető, tehát retor-
zió, megtorlóeljárással gyermekeket csak 
félemlíteni lehet ideig-óráig, de megjavítani 
nem. 

Amikor a büntetőel járás alá vont gyermek 
meggyőződik arról, hegy azok a fenyítések és 
büntetőeljárások nem is olyan szörnyűek, mint 
aminőknek festették, teljesen hatástalanokká 
válnak. Megkapja az ételadagját , rendes fek-
helyét és akárhány jobb körülmények közé jut, 
mint amilyenek között ot thonában élt. 

Ezért a tanítóság közfelfogása azt is áll í t ja, 
hogy csak neveléssel előzhetjük meg a züllésnek 
induló fiatal életek teljes megromlását. Mi-
előtt a gyermek belemerül a bűnözés fertőjébe, 
már kiemelendő a normális lelkületű és nor-
mális életviszonyok között élő osztálytömegek 
közül. Micsoda nevelési elv az, hogy előbb 
Hagyjuk elmerülni a gyermeket a züllés pocso-
lyájába, hogy azután legyen mitől megtisztí-
tanunk! Meg kell a ba j t előzni! Ez a helyes 
nevelési elv! 

Amikor a tanító, a hitoktató, az iskolanővér 
s az iskolaorvos észreveszi azt, hegy ez, vagy 
amaz a tanuló nehezen nevelhető, akár lelki 
adottságánál, akár borzalmas családi körülmé-
nyeinél fogva, a nevelési tanácsadó pszichológus 
vizsgálata u tán azonnal kiemelendő az osz-
tályból és átmeneti gyermekotthonban helye-
zendő el. Az áttelepítést már azelőtt meg kell 
tenni, mielőtt valamilyen nagyobb büntetendő 
cselekményt elkövetne. Ez a megelőzés fölös-
leges és vi ta tható értékű rendőri és bírói bün-
tetőeljárást tenne feleslegessé! Ne büntessünk, 
mert az magában nem javít, hanem neveljünk! 

I lyen megelőző zárt nevelőotthonra lenne 
szükség a f iúknak háromra, a leányoknak 
egyre. Ezekbe kerülnének 12 éves korig a meg-
előzés céljából kiemelt nehezen nevelhető 
gyermekek. 

Az olyan nehezen nevelhető gyermekek ré-
szére, akiket a f ia ta lkorúak bírósága javító-
nevelésre ítélt, azoknak külön nevelőotthonok 
állítandók fel. Iskolaköteles korig semmi kö-
rülmény között se kerüljön a javítóintézetbe a 
nehezen nevelhető gyermek! 

Ügy a megelőzés, mint a büntetésképen ki-
emelt nehezen nevelhető gyermekek részére 
felállí tandó otthonoknak nem a főváros bel-
területén van a helyük, hanem miként a testi 
betegség gyógyí tására szolgáló szanatóriumo-
kat is alkalmas, csöndes, tisztalevegőjű helye-
ken ál l í t ják fel, azonképen ezeket a nevelő-
olthonokat is a környéken, megfelelő alkalmas 
helyeken kell felállítani. 

Ezek a nevelőotthonok nem kerülnének oly 
sokba, mint a büntetőintézmények, s a belőlük 
kikerülő i f j ak a társadalomnak nem nyűgei és 
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parazitái , hanem nagyon sok esetben hasznos, 
értékes polgárai válhatnának. 

Ezek az otthonok megapasztanák a fegyin-
tézetek és börtönök lakóinak számát, akik ma 
az ál lamnak évről-évre súlyos millióiba kerül-
nek. 

A nevelőotthonokat tehát keretekbe helyez-
ném, nem pedig a bűntermelő nagyváros kő-
tengerébe, mert az anyaföld és a ker t i munka 
gyógyít, nevel, felemel. A föld és a természet 
igazságokat rejteget, ezeket az igazságokat 
belőle k ikaparni az élet feladata. E r r e az igaz-
ságokat kereső, verejtékes, de igaz életre kell 
terelni a nehezen nevelhető gyermeket. A ter-
mészet igazságai kezesbáránnyá szelídítik a 
legszilajabb csikót is. A megismert igazságok 
felemelik a lelket a legfőbb tekintélyhez, a 
Teremtőhöz, s ha az igazságokban való hittel 
megnyer jük a nehezen nevelhető gyermek szí-
vét, akkor már nyert ügyünk van. Ezt mondta. 
Don Bosco Szent Jáncs, Tur in elesett f ia inak 
apostola: „Semmire sem mégysz, ha nem nye-
red meg előbb a gyermek szívét! ' 

Tehát mint mondtam, kertek övezzék a ne-
velőotthonokat. Legyen konyhakert , virágos-
kert, gyümölcsös. Legyen ott gondozandó ba-
romfi , nyúl, sertés, stb. De legyen ott műhely 
is, ahol rossz idő esetén, fúrhat , fa raghat , 
agyagozhat a gyermek. De legyen alkalmas 
spor tpálya is. 

Az i f jú ság nevelésének i rányát e néhány 
szóval jelölni: imádság, tanulás, testimunka, 
sport, becsület, t isztaság! 

A hi toktatást a szokott het i két órában nem 
tar tom elégségesnek arra , hogy az Is ten sze-
retetének gondolata gyökeret verhessen a ne-
hezen nevelhető gyermekek szívében. Nélküle 
az elesettségből igaz felemelkedés nincs. Ezért 
a nevelőotthonokban a napot mindig istentisz-
telettel kezdetném, melyen a neveltek énekel-
nének. 

A napi életet így vázolom: 
Reggel 'A6 kor felkelés. 6 órára tisztán sora-

kozás az istentiszteletre, 3/4 7-kor reggeli, u t á n a 
3/48 ig készülődés a tanulásra . 8-tól egymás 
után 5, egyenkint 40 perces óra, közben egy 20 
perces és 3 — egyenkint 10 perces szünettel. 12 
órakor ebéd, u tána 1 óráig pihenés. 1-től 4 ig 
ker t i munka. 4—6 ig közös játék és sport. 
6—7-ig tanulás. 7 órakor vacsora és 8 ig pihe-
nés. 8 órakor ének, ima, u t ána Vaít-kor lefekvés. 
A gyermeknek ez az állandó lekötése, hasznos 
elfoglaltsága, a test és a lélek intenzív igény-
bevétele a javulás legbiztosabb ú t ja . A bajok 
megelőzését szolgálná még a napközi otthonok 
alapos reformja. A mai napközi otthonokkal 
szemben, tisztelet a kivételnek, sok a kívánni-
'Való. Pedig nagy hivatása volna már a nehe-
zen nevelhető gyermekek szempontjából is. 
Nem csodálkozom azon, min t tanító, hogy sok 
szülő nem engedi a napközi otthonba a gyer-
mekét. A nehezen nevelhető gyermekeknek ott 
lenne a helyük, ha ott megfelelő foglalkozta-
tásban volna részük. Mivel sok gyermek otthon 
nem ta lá l ja fel magát, onnan megszökik és 

csavarogni kezd és lesz belőle a nehezen nevel-
hető utcagyerek. Évtizedes már a napközi ott-
honok re fo rmjának az óhaja . Ez a megállapí-
tás magán hord ja már a tanítóság életét is. 

Szólnunk kell még a nehezen nevelhető 
gyermekekkel kapcsolatban a scjtóról is. Éve-
ken át valóságos harcot fo ly ta t tam a ponyva 
ellen, amely a bűnnek, szennynek valóságos 
fertője. Egynek a címlapjáról sem hiányzik a 
füstölgő revolver. E nélkül nincs is kelete. 
Valósággal barátkozik a címlaphoz. A dohány-
tőzsdék, ú jságárusok kínál ják úton-útfélen. Az 
egyik iskolánk k a p u j a mellett is á rus í t ják a 
ponyvát . 

Ha egy könyvet fel akarunk vétetni az i f jú-
sági könyvek beszerezhető, vagy beszerzendő 
csoport jának jegyzékébe, akkor azt megbírál-
ják és engedélyezik. 

Ki 1 í rá l ja meg azokat a pirostáblás, piszto-
lyos kis könyveket. K i fizet azokért 12—18 
fil lért? Az i f j ú ság pedig ott olvassa, ahol 
akar ja . Még sokszor az iskolában is. Van olyan 
közoktatásügyi hatóságunk, amely erről nem 
tud? Nem hinném! Hát akkor miér t nem inté-
zik el egy kézvonással? 

Üj já kell szervezni az i f j ú ság i könyvtára-
kat, mert a régi i f júsági könyvtárak elavul-
tak és idejétmultak. 

A moziról is volna néhány szónk a nehe-
zen nevelhető gyermekekkel kapcsolatban. Van-
nak rendelkezéseink a gyermekekkel kapcso-
latban, de a végrehaj tás ellenőrzésével nem 
gondol senki. Egy szenvedélyes mozilátogató 
taní tványomról majd alább szólok. 

Meg kell szigorítani a beiskolázásról szóló 
paragrcfusok büntető rendelkezéseit. A ható-
sági büntetések oly enyhék, hogy a csekély 
pénzbírságot a szülők könnyen kifizetik. Még 
a gyermekrendőrséggel sem szüntethet jük meg 
a csavargásokat, ha nem hoznak szigorúbb bün-
tetéseket. 

A pedagógiai szakosztály vázlatában felso-
rolt néhány nehezen nevelhető típust. 

1. A nyugtalan, feszengő, a másikat hábor-
gató, rendetlen. 

2. A figyelmetlen, mássalfoglalkozó, vagy 
fásult , közömbös. 

3. Az ú. n. „ideges gyermek" a legtöbbször 
neveletlen, fegyelmezetlen, zabolátlan. 

4. Az „egyke", az aranyos, a drága, a min-
denkinek parancsoló, elkényeztetett. 

5. Az elhanyagolt, a legtöbbször gondozat-
lan, szerencsétlen gyermek. 

A felsorolt típusok a szelídebbek, a kezelhe-
tőbbek. De vannak olyanok, akik már meg-
fetrengtek a nagy emberi bűnök fertőiben. 

1. A civakodó, notórius verekedő. 
2. Az alattomos, makacs, akaratos. 
3. A hazudozó, szélhámos, fantaszta. 
4. A tolvaj, csaló, sikkasztó. 
5. A csavargó, munkátlan, betörő. 
6. A titkos nemi bűnöző. 
7. A faj talankodó, homoszekszuális. 
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Mikor ra a kültelkeken működő taní tó pá-
lyá j ának utolsó éveit eléri, addig megismer-
kedhetik a legkülönbözőbb esetekkel. Néhány 
szerencsétlen nehezen nevellietőt én is bemuta-
tok. 

Az 1919—20-ik iskolai évben j á r t hozzám a 
IV. osztályba egy ú r i f iú, ak i notór ius vere-
kedő volt. Az osztá lynak valóságos réme. Szép, 
erős, egészséges f iú. Minden ene rg iámat össze 
kel let t szednem, hogy ezt a kis Ci ránót meg-
fékezzem. Az édesap jáva l való megál lapodás 
kezembe ad ta az orvosságot , amellyel rövide-
sen meg juhász í to t t am. Az év fo lyamán néha-
néha még ki tör t belőle az ősi „én", de év végén 
ket tes magavise le t te l bocsátot tam ú t j á r a . Négy 
év múlva a vakác ióban ta lá lkoztam vele, ami-
kor m á r elvégezte a g imnáz ium negyedik osz-
tá lyá t . K é t hónap múlva o lvas tam a lapokban, 
hogy X. Y. ötödik g imnáz is tá t ké t parasz t -
legény — akikkel összeverekedett -A téglákkal , 
kövekkel agyonver te . 

A szenvedélyes mozilátogató. A pénzt az 
a n y j á t ó l lopkodta. A n y j a iszákos ú j ságárus , 
a p j a iszákos gépkocsivezető. Az iskolában is 
lopott. Egy ik i skola tá rsa könyvsz í j á t lopta el. 
Oly ügyesen eldugta , hogy bár a nyomában 
voltunk, mégsem tud tuk előkeríteni. Néhány 
nap múlva ta lá l ta meg a takar í tónő. Mint nem 
osztályozható marad t el. Most az egyik javí tó 
intézetben javul keréklopás miat t . 

Mos tanában j á r t hozzám egy mélyen siily-
lyedt, szerencsétlen f iú. A p j a elsőrendű szak-
munkás , motorszerelő. Szülőanyja , ötéves korá-
ban megszökött egy fé r f iva l . A szülők elvál tak. 
Ez a f iú kapo t t egy keménykezű ú j mamát . 
A szerencsétlen, neveletlen gyermeket , akivel 
szü lőanyja nem sokat törődött , nevelni, fegyel-
mezni kezdte. A rendhez nem szokott gyerme-
ket a szü lőany ja a neve lőany ja ellen hangol ta , 
b u j t o g a t t a és a szerencsétlen, évről-évre nehe-
zebben nevelhető gyermekké vál t . A gyerme-
ket a második m a m a élelemmegvonással bün-
tette. A f iú é le lemtolva j já vá l t ot thon. Ebben 
az á l lapotban kerü l t hozzám. Már az iskolai év 
kezdetén három napot mulasztot t . A mulasz tás 
u tán a neve lőany ja kereset t fel s elmondta, 
hogy há rom napon á t mié r t h iányzot t a f iú . 
E g y nyuga lmazo t t ú r l akásá ra csal ta a 13 éves 
f iú t élelemmel, nya lánkságga l , pénzzel, aki 
az tán vele homoszekszuális f a j t a l a n s á g o t foly-
ta tot t . Az illetőt fe l je lentet ték és megindu l t el-
lene a b í rósági e l já rás . Ez a szerencsétlen f iú 
sokszor fo rdu l t hozzám és a r r a kért , hogy 
négyszemközt beszélhessen velem, amikor sza-
v a i m r a nem egyszer zokogott. I smer t e a f iú a 
szü lőanyja bűnét . Gondoskodott a r ró l a nevelő-
any j a , hogy megismer je . E g y i lyen négyszem-
közti beszélgetés a lka lmáva l azzal a kérdéssel 
fo rdu l t hozzám a fiú, hogy szabad-e azért neki 
a szü lőany já t szeretni . Én azt feleltem, hogy 
szabad, mer t a gyermek nem lehet az a n y j a 
b í rá j a . Minden bűnös az I s tennek felel a bűnér t . 
E g y évig n a g y p r ó b á r a te t t ez a f iú engem, 
mer t kettőzött f igyelemmel kel let t reá ügyel-
nem, nehogy m a g á v a l rán t son a le j tőn máso-
kat is. E g y dologra engem meg tan í to t t a vele 

való baj lódás , mégpedig a r ra , hogy a rossz 
ú t r a t é r t gyermeke t még jobban kell szeretni 
a tan í tónak , hogy m e g j a v u l á s á t munká lhassa , 
mer t ember az is. 

Még egy nehezen nevelhető, ínséges család-
ból származó gye rmeke t m u t a t o k be. 

Már 12 éves elmúlt , amikor hozzám kerü l t a 
negyedik osztályba. A gyermek egy n y o m o r u l t 
amellet t istentelen, vak koldus f ia volt. A csa-
lád legidősebb gyermeke volt. A p j á v a l j á r t a k 
a városba koldulni . Hazafe lé be-betértek a kül-
telki korcsmákba. Otthon, egy lomha, piszkos 
asszony, el tetvesedet t gyermekekkel , csaknem 
évenkin t ú j a b b gó lya já rássa l . Abból élt a csa-
lád, a m i t a Ka r i t á sz n y ú j t o t t s amivel a Vakok 
Intézete t ámo g a t t a őket. A f iú olvasni nagyon 
nehezen, í rn i pedig a l ig tudot t . Nem volt ké-
pes tol lbamondás u tán írni . A megszokott csa-
v a r g á s és m u n k á t l a n élet mia t t nem b í r ta el-
viselni az iskolai élet r end jé t , fegyelmét és 
m u n k á j á t . Az osztá lyomban a szegény tanulók 
t ízóra iz ta tásá t megszerveztem és ez eleinte be-
csa logat ta még az iskolába. Október közepe 
t á j á n m á r hiányzot t . Be jö t t hozzám az a n y j a 
és beje lent i a legszemtelenebb követelődzés 
h a n g j á n , hogy ad jon neki az iskola cipőt, 
akkor m a j d jön a f iú. Néhány n a p mú lva egy 
jó tékony úriasszony vet t neki egy pár ú j cipőt. 
Amikor megkap t a a gyermek, többé nem jö t t 
iskolába. E r r e m a g a m keres tem fel. Kérdé-
semre azt válaszolta, hogy az a n y j a nem en-
gedi. Felelősségre von tam az anyá t , aki azt 
mondta , hogy a f i ának kokszot, szenet, f á t kell 
gyű j t en i , mer t öt ap róságáva l nem f a g y h a t 
meg. 

— Miér t nem gyi i j t i m a g a össze a tüzelőt? — 
kérdeztem. Neki meg a kis gyermekek mellet t 
van a helye, felelte kérdésemre. H á r o m hét 
múlva fölkeres az a n y j a és elém t a r t j a az el-
szakadt cipőt, m o n d v á n : ta lpa l tassa meg a 
rongy cipőt a város ! Még meg is t a lpa l t a t t am, 
de többé nem l á t t am a f iú t . A következő évre 
fölmentet te a kir . tanfelügyelőség. Néhány hó-
n a p múlva visszavonta a tanfe lügyelőség a föl-
mentés t és elrendelte a beiskoláztatást . Most 
m á r két éve ennek és még mindig nem s ikerül t 
beiskolázni. 

Miér t nem lép közbe a ha tóság? Megillet-
nek-e egy könyöradományból élő, m a g á v a l is 
tehetet len, züllött vak koldust a szülői jogok? 
Hol van most a főváros árvaszéke? Senki sem 
felelős e lehetet len családér t? Miér t tű r ik azt, 
hogy az emberiség sa l ak j a a m é r t a n i ha lad-
ványná l is gyorsabban szaporí tsa tele a vilá-
got a nehezen nevelhetőkkel, a bűnözőkkel, a 
t á r sada lom terheivel? 

A Budapes t i Taní tó tes tü le t elnöksége m á r 
1937-ben emlék i ra t ta l fo rdu l t a vallás- és köz-
ok ta tásügy i minisz ter úrhoz a népiskolai fe-
gyelem és r e n d t a r t á s korszerűsí tése t á rgyában . 
Ebben az emlék i ra tban a következőket ké r tük : 

a) A 44.246/1902. sz. VKM. rendelet 134. §-nak 
11. pon t ja , i l letve az 53.000/1909. sz. VKM. ren-
delet 131 mely az iskolai fegyelem eszközei-
ről intézkedik, min t a mai időben eredmény-
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nyel nem alkalmazható büntetési fokozatok, el-
törlendők. 

b) Az iskolai életben annyiféle fegyelmi eset 
fordul elő, hogy azokat ál talános sémákkal kö-
rü lha táro ln i nem lehet. 

A fegyelmi büntetés fokozataiként teljesen 
elegendő: 

1. Intés az osztály előtt. 
2. Az igazgató dorgálása. 
3. In tés a taní tótestület előtt. 
4. A szülők értesítése és közreműködése. 
5. A házi fegyelmezés alkalmazása. A ható-

ság igénybevétele végintézkedés végett. 
c) A tanító, mint a szülő helyettese, a házi 

fegyelmezési jog gyakorlásával ruháztassék 
fel. A rakoncát lan, a durvalelkű, az erkölcsi 
züllésre ha j lamos gyermekt ípusnál a testi fe-
nyíték nélkülözhetetlen. 

d) A nehezen fegyelmezhető és züllésre ha j -
lamos tanulók a szülők aka ra t a ellenére is, át-
meneti leg külön iskolába helyezendők. 

e) A magaviseletből adható osztályzatok 
megváltoztatandók és bővítendők. 

f ) A harmadik testnevelési óra helyet t he-
tenkint egy nevelési óra áll í t tassék be. Ezen az 
órán az erkölcsi jellemképzést sokkal hatéko-
nyabban lehetne szolgálni. 

g) A taní tó b í r á j a minden nevelő-oktató 
munká j áé r t kizárólag felettes t anügyi ható-
sága legyen. 

Bármi ly intézkedéseket foganatosí t a ható-
ság a nehezen nevelhető gyermekekkel szemben, 
a keményebb nemzeti fegyelem megalapozá-
sára fel tét lenül szüksége van a népiskolának a 
rend ta r t ás és fegyelem eszközeinek megváltoz-
ta tására . 

Annyi bizonyos, hogy nem vá rha tunk min-
dent a hatóság intézkedéseitől. A tanító sokat 
tehet a nehezen nevelhető gyermekek érdeké-
ben, ha naponta á tgondol ja mintegy lelki-
isnieretvizsgálásszerűen, hogy mit is te t t a jel-
lemnevelés érdekében. Aki ezeket a jellem-
nevelő érdekeket szolgálja napi munká jában , 
az maradandó hatásokat gyakorol a nehezen 
nevelhető gyermekekre. 

K i Z D E L E M A FJEL,tLETKSSÉU ELLEX 
Y GYULA 

minden szervének, főleg az iskolának ú jabb fon-
tos feladata: "küzdelem a felületesség ellen. 

Boncolgassuk kissé a felületesség fogalmát! 
Először is meg kell ál lapítanunk, hogy a 

felületesség a gondolkozásnak, a cselekvésnek, 
a munkának minőségére vonatkozik. Lényeges 
jegye a mélység, a biztonság hiánya. Ott, ahol 
felületesség van, nincs meg a következetesség, 
a kitartás, az alkotó erő kifejezéséhez szükséges 
erős akarás, a gondolkozásban, a cselekedetben 
a kellő mérlegelés, a kellő tudatosság. Ahol 
felületesség van, ott hiányzik a lényegre, a kö-
vetkezményekre, a jelentőségekre, az igazi tar-
talomra való gondolás. 

Ha a magyar nyelv kifejezését nézzük, a 
felületességre ezeket a szavakat, kifejezéseket, 
szólásmódokat t a lá l juk : Elhamarkodás, elna-
gyolás, kapkodás, összeliányás, szeleburdiság, 
meggondolatlanság, \könnyenvevés, gondatU n-
ság, szélcsapmunka, széllelbélelt. A felületes-
ségre mutató szólásmódok: Hilbele B: lázs mód-
jára cselekszik. Máshol jár az esze. Csak úgy 
hánya-veti végzi a munkát. Előbb jár a nyive, 
mint az esze. Nem néz tovább az orra hegyénél. 
Búgd fel, hagyd ott! összecsapja, aztán ott-
hagyja. 

Menyi tartalom, erő és bölcseség van ezek-
ben a szavakban, szólásmódokban! S ez mind 
a felületességre való rámutatás . 

A felületesség nem minden gyermekben, fel-
nőttben jelentkezik egyenlő mértékben. Az 
egyik mindenben felületes, míg a másik gon-
dolkozásának, cselekedeteinek csak bizonyos 
területén. Van, akinek énjéhez, jelleméhez, tu-
lajdonságához tartozik a felületesség, s van, 

I r ta : D R O Z D 

a nevelői munkánk mozzanatait 
összegezzük, s azokat természe-
tük szerint csoportosí t juk, azt 
lát juk, hogy a felületesség az, 

amelynek leküzdésére legtöbb időt és erőt kell 
fordí tanunk. A gyermekeknek megfigyelésében, 
következtetésében, gondolkozásában, beszédében, 
í rásában, ra jzában, cselekedetében, egész ma-
gatar tásában igen gyakran lá t juk a felületes-
séget. A felületesség azonban, sajnos, nem-
csak az iskola, hanem a mai életnek is általá-
nos jellemvonása. Kányomja a bélyegét minden 
foglalkozásra, az életnek minden megnyilvánu-
lására. Gondoljunk csak társadalmi életünknek 
azokra a kedvezőtlen jelenségeire, amelyek az 
ellentétekhez, a széthúzáshoz vezetnek. Ezeknek 
túlnyomó része a felületes gondolkodásból és 
ítéletalkotásból, a könnyenvevésből ezármazik. 
Avagy gondoljunk azoknak a baleseteknek, sze-
rencsétlenségeknek okaira, amelyeket a napi-
sa j tó napról nap ra elénk tár . Aki nyitott szem-
mel f igyeli az életet, az megállapíthatja, hogy 
ezek nagyrészének a könnyenvevés, a meggon-
dolatlanság, a felületesség s az ezekkel kapcso-
latos felelősségérzet h iánya az okozója. De egy 
kis mélyebb körültekintéssel azt is megállapít-
ha t juk , hogy ennek a kornak a sietés, a minél 
többet, minél gyorsabban elérni akarás a jelszava, 
s ennek nagy része van annak a felületesség-
nek elterjedésében, amellyel az életnek úgy-
szólván minden vonatkozásában találkozunk. 
Anny i r a vagyunk, hogy a felületességet ma 
már értékeket pusztító veszedelemnek kell te-
kintenünk, amely nagy haj t jelent az egyénnek 
is, a közösségnek is. Éppen ezért a nevelés 
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aki csak néha, s csak egy-egy területen felüle-
tes. Ez mindegy, mert a felületességnek bár-
mely a lak ja egyaránt káros az egyénre és ká-
ros a közösségre. 

A felületesség elleni küzdelmet két terüle-
ten kell felvennünk. Először önmagunkkal, má-
sodszor a gyermekekkel kapcsolatban. 

Vizsgálgassuk a felületességének okait és 
ennek következményeit. 

A tanító is ember. Neki is lehetnek jó és 
kedvezőtlen ha j lamai . Lehet, hogy ezek közül a 
felületesség nevelése közben nem eléggé szo-
ru l t háttérbe, tehát mint tanító az iskolában is 
haj lamos a felületességre. S ez nagy baj, mert 
a felületes tanító gyermekei is felületesek lesz-
nek. I t t nir.es más hátra , mint az, hegy a ta-
nító először is önmagáról állapítsa mtg, hogy 
miben, mely területen felületes. Ez azonban 
sokkal nehezebb feladat, mint másokon meg-
ál lapí t rn i a felületességet. Ez mély, emelkedett 
gondolkozást, az önismeret erős kifejlődését 
kívánja , aminek minden igazi tanítóban meg 
kell lennie. Ha valamelyik tanító eddig még 
nem küzdött a sa já t felületessége ellen, annak 
az lehet az oka, hogy még nem gondolkozott 
az önnevelés fontos kérdéseivel kapcsolatban 
mélyet ben, s így még nem születiek lelkében 
vágyak, elhatározások hibáinak felismerésére, s 
azok leküzdésére. Az önismeretet és az önneve-
lést megkezdeni sohasem késő. 

Még veszedelmesebb a másik eset, amely 
sajnos, ma már szinte általános vonást kezd 
ölteni. Ez pedig az, hogy a tanító egyéniségé-
ben nem volt meg a felületesség akkor, mikor 
először az iskolába lépett. Lelke telve volt jó-
szándékkal, erős elhatározással, munkavággyal . 
Ö a lehető legpontosabb, leggondosabb, legelő-
relátóbb, körültekintő, alapos, kötelességtudó 
akar t lenni. Felelősségérzete is erősen fej let t 
volt, de eléje állt az élet, amely itt is, ott is 
akadályokat gördített ú t jába . Ezek ellen küz-
dött és állandóan küzd, nincs olyan ereje, hogy 
teljesen leküzdje a nehézségeket. De nem is 
lehet, mert a tanítóság túlnyomó része ma már 
annyi ra túlterhelt, hogy a legjobb akara ta mel-
lett is, valahol engednie kell. A sokfelé ágazó, 
kora reggeltől, késő estig, sokszor az éjjelbe is 
benyúló megfeszített munka felőröli erejét. I t t 
is, ott is engedni kénytelen az alaposságból, a 
munka minőségéből, s így jelentkezik a felüle-
tesség. Ö lá t ja , érzi ezt, de hiába, nem tehet 
róla. Nincs meg az alapos munkához megkí-
vánt ideje, ereje. A fáradt , ide-oda kapkodó, s 
felületesen dolgozó tanító pedig nagy vesze-
delem, n e r t ha valami, úgy a tanítói, nevelői 
munka az, amely semmi körülmények között 
sem tűr felületességet. Ezért nemzeti érdek a 
tanító túlterhelése elleni küzdelem. 

A tanító felületessége leginkí bb az ő igazi 
munkahelyén, az iskolában jelentkezik. Leg-
jellemzőbb esetei, amelyeket a pedagógiailag 
képzett felügyelő nyomban észrevesz, nagy vo-
násokban a következők: 

1. A gyermekek felületes tudása, amely ab-
ban jelentkezik, hogy a tanul t anyagot ugyan 

elmondják, de az elmondott gondolatokba el-
meiülni, azekba mélyebben belehatolni nem 
tudnak. A lényeget nem lá t ják meg, nem érzik 
át teljesen. Gondolkozásuk, érzésük csak a fel-
színen mozog. 

2. Az anyagnak csali olyan részleteit tud-
ják, amelyekkel csak a felszínen mozoghatnak. 
Az alaposság hiányzik tudásukból. S ezt nem-
csak az emlékezetbe való vésésre ér t jük, hanem 
az emlékezetbe vésett anyag minőségére is. 

3. Ha a gyermekekkel egy-egy problémát 
fej tegetünk -gondolkozó, következtető, ckoskodó 
képességük, ítéletalkotási készségük gyenge. 

4. A gyermekek a készségek technikájá t el-
sa já t í t ják , de ebből hiányzik a tudatosság. Pl. 
í rásban tudnak osztani, de hogy egyes, tizes, 
százas stb.-e a maradék, s hogy mivé változik 
az, mikor az osztandó megfelelő szémjpgyét 
melléí i juk, azt már nem tudják. Vagy: Folyé-
konyan olvasnak, de a tar talomról beszámolni 
vagy az abban elrej tet t gondolatokat felsz.'nre 
hozni már képtelenek. El tudják mondani, 
hogy a Tisza kanyaigós folyó s a Nyírségnél 
nagyot kanyarodik, de hogy mindezt mi okozza, 
a r r a már nem is gondolnak. 

5. A gyermekek beszéde kapkodó, pongyola. 
Hiányzik belőle a biztonság, a határozottság, s 
ami ennek természetes következménye, a nyu-
godtság. Gyakran beszédükön is meglátszik, 
hogy lelki állapotuk sokszor izgatott, ami kap-
kodásban, bátortalanságban, hanghordozásuk-
nak színtelenségében, kedvetlenségben nyilvá-
nul meg. 

6. Abban az iskolában, amelyben a felüle-
tesség felütötte fejét, az a gyeimekek í ásán 
is meglátszik. Mennyiségileg eleget í inak 
ugyan a gyermekek, de állandóan ugyanazokat 
az í rástechnikai és helyesírási h ibákat talál-
juk í rásukban. írásbeli dolgozataikon nem 
látszik meg a fokozatos haladás. 

7. H a a gyermekek rajzai t , kézimunkáit 
nézzük, ezeken is meglátszik az elliamarkcdás, 
a felületesség. A rajzok, kézimunkadarabok 
száma ugyan elég, de minőségileg gyengék. 
Csak itt-ott fedezhetők fel az alaposság, a gon-
dosság jellemző jegyei. 

8. A gye:mekek magatar tásán már a belé-
pésnél, a köszönésnél meglátszik az igazi fe-
gyelem hiánya. Ünottak, fá radtak , kedvtele-
nek. Hiányzik belőlük az a közvetlenség, amely 
a jó iskolának egyik jellemvonása. A felszólí-
tott gyermek rendetlenül áll. A táblához ne-
hézkesen vánszorog ki. Mikor a táb lára ír, 
nem is gondol arra , hogy azt hol kezdi, hol 
folytat ja , s eszébe sem jut, hogy a rendre, a 
csinra gondoljon. 

9. Látszik, hogy a hazamenés rend jé re gon-
dolt a tanító, s az mégsem megy olyan rend-
ben, ahogy kívánatos volna. A sorbaál 'áson, 
a köszönés a lak ján r a j t a van a felületesség 
nyema, ami azt bizonyítja, hogy ahol felüle-
tesség van, ott nem lehet következetes rend, fe-
gyelem. 

10. Ha az ilyen iskolában a tanító asztalát, 
naplóit, s az azokban való bejegyzéseket néz-
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zük, azon is ott ta lá l juk a felületesség, a 
sietés, a nyugtalanság nyomait , mert hiába, 
minden munka visszatükrözi a lélek nyugodt-
ságát vagy nyugtalanságát , biztonságát vagy 
bizonytalanságát. 

Nehogy valaki téve'sen azt következtesse, 
hogy a magyar népiskolának általánosságban 
az a jellemvonása, amit pontokba szedve vá-
zoltunk, tárgyilagosan meg kell mondanunk, 
hogy a felületességnek ezek a jegyei túlnyomó 
részben ott tapasztalhatók, ahol a tanító túlter-
helése és az ebből származó fáradsága is meg-
állapítható. Csak kisebb részben található olyan 
eset, ahol a tanító egyéniségében van a felüle-
tesség. í gy az iskolafelügyelőnek ezzel feltétle-
nül számolnia kell. Ahol felületességet tapasz-
tal, ott annak okát is keresnie kell, mer t csak 
úgy kereshet jük azt a módot, amellyel a ba-
jon segíthetünk. 

Az én felfogásom szerint abban az osztott 
iskolában, amelyben egy taní tó vagy tanítónő 
egy osztályban 40—50 gyermeket tanít, a felü-
letességnek még a leghalványabb nyoma sem 
engedhető meg. Különösen akkor, ha a tanító-
nak, tanítónőnek iskolánkívüli elfoglaltsága 
nincs vagy csak nagyon kevés. Más azonban 
a helyzet ott, ahol egy osztályban 70—80 gyer-
meket tanít összezsúfolva, mert ez még a tel-
jesen osztott iskolában is sok. Hogy az ilyen 
túlzsúfolt osztálynak rendszeres vezetése mi-
csoda erőfeszítést kíván, azt csak az tudja , 
aki már taní tot t is ilyen iskolában. I t t szinte 
lehetetlenség, hogy a tanító minden téren, min-
den kicsi részletterületen eredményesen küzd-
jön a felületesség ellen. 

Még nehezebb a helyzet a részben osztott 
vagy osztatlan iskolában. Ezekben a tanító 
ereje még akkor is sok ágra oszlik, ha ezek az 
iskolák nem túlnépesek. S micsoda erőt kell 
annak a tanítónak kifej tenie akkor, ha olyan 
részben osztott vagy osztatlan iskolában tanít, 
amelyben 80—90 gyermek van összezsúfolva! S 
még nehezíti a részben osztott és osztatlan is-
kolák tanítóinak helyzetét az is, hogy az isko-
lánkívüli munkálatoknak egész tömege egy-két 
taní tóra hárul . Ezzel szemben, ahol osztott is-
kola van, ez a munka is több részre oszlik. 

A felületesség elleni küzdelemnek első fel-
tétele tehát : főleg a részben oszlott és az osz-
tatlan iskolák tanítóinak tehermentesítése, túl-
terhelésének megszüntetése, mert csak pihent 
s így nyugodt tanítótól vá rha t juk azt, hogy 
munkájának egyetlen pont ján se tűr je a felüle-
tességet, sem önmagával, sem taní tványaival 
szemben. 

De nézzük most a felületesség elleni küzdel-
met tisztán pedagógiai szempontból. 

Először is meg kell jegyeznünk, hogy a fe-
lületesség elleni küzdelmet m á r akkor kell 
megkezdenünk, mikor a felületességnek még a 
nyomát sem lá t juk . Tehát a felületesség meg-
jelenését, kifejlődését meg kell előznünk. S ez 
a megelőzés sokkal könnyebb, mint a javí tás , 
a felületességről való I leszoktatás. A pontos-
ságra, az alaposságra, a felelősségérzetre rá 

kell nevelnünk a jövő nemzedéket, mert a le-
szoktatás már nagyon kétes értékű valami. Ép-
pen azért már kezdettől fogva a r r a kell töre-
kednünk, hogy a gyermek az iskolában ne le-
hessen felületes még akkor sem, ha esetleg ez 
veleszületett ha j lama, vagy ha a családban ke-
veset törődtek a renddel, a pontossággal, az 
alapossággal. Az iskolában nem lesz felületes 
a gyermek, ha következetesen késztetjük őt a 
rendelkezések, követelmények pontos betartá-
sára. Ehhez azonban az kell, hogy tisztán, vi-
lágosan, félreérthetetlenül kap ja meg minden-
hez az útmutatásokat . Az ezektől való legki-
sebb eltérést is azonnal javít tassuk. Sőt még a 
javí tás sem elég. Észre kell vétetnünk vele a 
felületesség következményeit is, mégpedig nem-
csak önmagára, hanem a közösségre vonatkoz-
ta tva is. Valahányszor alkalom nyílik a r ra , 
hogy mások gondolkozását, cselekedeteit, azok 
indító okait boncolgassuk, mindannyiszor mu-
tassunk r á azok helyességére, helytelenségére, 
minőségére és az azokból származó vagy szár-
mazható következményekre is. 

Gyakran tapasztalunk felületességet akkor, 
mikor a gyermekeknek arról kell beszámolniok. 
mit láttak, hallottak. Ne vegyük ezt könnyen, 
hanem ha a gyermek felületesen szántol be, 
vagy eltér a valóságtól, nyomban vétessük vele 
észre, hogy miben tévedett, mit hagyot t ki. 
Valahányszor ezt tesszük, mindig egy-egy lé-
péssel haladunk tovább a felületesség elleni 
küzdelemben. 

Sokszor hazudozás lá tszata van annak, ha 
a gyermek felületességből helytelenül számol 
be valamiről. Ezekre az esetekre különösen 
vigyázzunk, mert ez már az erkölcsi nevelés 
területére vezet, s a gyermek önérzetét is 
bán tha t juk vele, mert ő ilyenkor nem tudja , 
hogy valótlanságot mondott. Ö itt csak meg-
figyelésének eredményét valóságként adta elő. 
I lyenkor nem a hazudozás, hanem a felületes-
ség ellen kell küzdenünk. 

Általában azt mondhat juk, hogy a felületes-
ség elleni küzdelem lényege: a kötelességek-
nek gondos, pontos, alapos elvégzésére, végre-
ha j t ásá ra való szoktatás. A gyermek mindent 
a lehető legjobban végezzen el. Természetes, 
hogy itt a minőség mértékét a gyermekhez 
kell szabnunk. A hibákra mindig r á kell mu-
tatnunk, de nem szabad örökké csak a hibát 
keresnünk, mert ezzel meg a gyermek önbizal-
mát, becsvágyát tör jük meg. A tanító pedagó-
giai érzéke megmutat ja , hol lazul a munka 
minősége, hol kezdi felütni fejét a felületes-
ség. 

A felületesség leküzdéséhez azonban nem 
elég az, hogy vigyáznak a gyermekre, hogy ne 
legyen felületes. I t t a taní tóra is nagy feladat 
hárul . A gyermek lássa, érezze azt, hogy taní-
tója mindenben pontos, rendes, semmiben sem 
felületes. A gyermeknek mindenre rezonáló 
lelke megérzi azt, hogy tan í tó ja mennyire 
pontos, s mennyire érzi munkájáér t , annak 
minőségéért a felelősséget. Ez a példa lesz az, 
amely őt is alapos munká ra készteti. Ez pedig 
ismét visszavezet ahhoz a gondolathoz, hogy a 
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felületesség elleni küzdelem első kívánalma, 
hogy a tanító ne legyen felületes. Felületes ta-
nító csak felületes nemzedéket nevelhet. A fe-
lületesség pedig — amint már mondottuk —, 
veszedelmes nemcsak az egyénre, hanem a 

nemzeti közösségre is. Éppen azért teljes erő-
vel kell ellene küzdenünk. Nézzünk körül a 
magunk por tá ján, s ha felületességre akadunk, 
keressük a módjá t annak, hogyan vehet jük fel 
az ellen a küzdelmet. 

ISKKZ É l ) \ EVK LÉS, ISKOLA ÉS ÉLET 
írta : SZENTGYÖRGYI GUSZTÁV gyógypedagógiai igazgató 

(Folytatás.) 
A mozikban (híradókban) a szöveg ne csak 

stil isztikai szempontból, de kiejtésében is kifo-
gástalan, példás legyen. A cenzúrabizottságok 
ebből a szempontból is v izsgál janak felül min-
den bemuta tás ra kerülő filmet, a filmszíné-
szeknek, híradóknak, hirdetéseknek beszédjét. 
A f i lmdarabok nemcsak a ta r ta lmukkal , a da-
rab cselekményével, hanem a szöveggel, a szö-
vegmondással, a beszéddel, a külsővel, rende-
zési móddal, díszletekkel is hatnak, ugyancsak 
milliós tömegekre, minden szempontból gon-
dosan megvizsgálandó tehát az, amit a m a g y a r 
közönség, s különösen a m a g y a r i f júság , a jö-
vendő Magyarország elé bocsátanak. 

Első helyen kellett volna megemlítenem, 
hogy úgy volna helyes, ha templomok szószé-
kein, az országgyűlés mindkét házában is min-
denki részéről mindig csak helyes m a g y a r ki-
ejtésű, széphangzású, művészi, magas kultú-
r á j ú beszéd hangzana el. Az ehhez vezető út 
az volna, hogyha a papok a Szemináriumban, 
az ügyvédek s többi jogászok az egyetemeken, 
a diplomás emberek a főiskolákon mind necsak 
a beszéd ta r ta lmi és sti l isztikai felépítésére vo-
natkozólag, hanem a kiejtés mineműségére, a 
beszéd technikájára , a beszédszervek gondozá-
sára, a beszédhang ápolására vonatkozólag 
is nyernének alapos oktatást. A katonának, 
orvosnak, tanárnak, taní tónak is — a mái-
említetteken kívül — tisztában kell lennie 
beszédszerveinek működésével, s tudnia kell 
minden művelt magyar embernek, hogy 
mik a jó hangzású, s r i tmusú, helyes időtar-
tamban is hosszabb beszédnek előfeltételei. 
Ismerniök kell azoknak, akiknek óraszámra 
kell beszélniök, a helyes lélekzetvételt, a tüdő, 
a mellkas, rekeszizom szerepét, a gége, a hang-
szalagok működését, a szájüreg, az orri ireg 
hangmódosító voltát, az a jkak, fogak, a nyelv 
jelentőségét a beszédnél, s ezzel kapcsolatban 
mindazt, ami a beszédhez, a helyes kiejtéshez 
tartozik. A leggyakoribb beszédzavarokat azok 
okait, a megelőzés mód já t is meg kell ismer-
niök. Egész másként fog szónokolni az, aki is-
meri a beszédszerveit s mindazokat a feltétele-
ket, amelyek a szép beszédet elősegítik, mint 
azok, akik mindezekről tájékozatlanok, ha csak 
nem isteni adományuk a kivételes, művészi be-
szédképességük, nagyszerű beszédszervezetiik. 
B á r ez utóbbiak beszédjükkel még nagyobb 
hatást érnének el, hogyha beszédjük, szónoklási 
tevékenységük, hangképzésük minden tekintet-
ben tudatos volna. 

Beszédművészeti iskolákat kellene áll í ta-
nunk minden városban, nagyobb községekben, 
sokat a meglévő néhány helyébe, hogyha a sok 
helytelen kiejtéssel, rosszul beszélő embert 
mind átnevelni akarnók. Kérdés azonban, 
hogy a megrögzött, rosszul, helytelenül beszélőt 
sikerülne-e így á t formálni? Helyezzük ezért 
tekintetünket a jövő nemzedékre, amelyet, ha 
ebből a tekintetből szintén eredményesebben 
nevelni akarunk, az iskola felé kell fordul-
nunk. Beszédművészeti t anfo lyam legyen (nyil-
jék) azon egészségesek számára, akik sa já t 
elhatározásukból helyesebben, szebben, művé-
sziesebben szeretnének beszélni, beszédgyó-
gyító iskolákat ama gyermekek számára állít-
sunk, akik valamelyes beszédzavarban szen-
vednek. (Ilyen iskola nálunk még nincs, csu-
pán tanfolyamaink vannak. A beszédgyógyító 
iskolában a gyermekek az elemi ismeretek el-
sa já t í t ása közben szaktanár tól egyút ta l beszéd-
gyógyí tásban részesülnek.) A m a g y a r milliók 
(ép emberek) beszédnevelő szerve azonban 
elsősorban a család, másodsorban az iskola, 
mégpedig minden iskola legyen (óvótól az 
egyetemig minden rendű és minden f a j t a 
iskola). 

A család, hogy kötelességét teljesíthesse, a 
szülők szülői értekezleteken, iskolánkívüli nép-
művelés keretében, napilapok, folyóiratok út-
ján, a Rádió ál tal vi lágosítandók fel. A beszéd-
nevelésnek legfőbb szabályait , népszerű isme-
retei t dióhéjban, meg kellene tanu ln ia minden 
szülőnek. E nevelésnek alaptétele a helyes 
példa. Beszéljenek jól, szépen, magyaros kiej-
téssel, érthetően a szülők s akkor valószínűleg 
a gyermekek beszédje is zavartól mentes lesz. 
A második legfőbb tudnivaló pedig az, hogy 
ha mégis zavar (hiba) támad a beszédben, 
fo rdu l janak azonnal szakemberhez: szakorvos-
hoz, gyógypedagógia i tanárhoz. 

Sajnos, hogy még ma is sok esetben azzal 
védekeznek a szülők, azt hi t ték: „Ki fog ja nőni 
a beszédhibát a gyermek!" s ezért vi t ték szak-
emberhez csak akkor, amikor a dadogás m á r 
(évek folyamán) kifej lődöt t és súlyosabb fo-
kozatába lépett. „Az orvos is azt mondta", 
mentegetődznek a tuda t lan szülők, ami lehet-
séges is, mer t előfordul az ú. n. „élettani dado-
gás", amely rendes körülmények között azután 
elmarad beavatkozás nélkül is. Ezt azonban a 
szülő, hogy t. i. milyen a beszédhiba, fe l ismerni 
nem tudja , s ezért helyes, hogyha beszédzavar 
észlelésekor azonnal szakemberhez fordul. 
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Igen helyes volna beszédvédelmi népszerű 
utasí tásokat , rövid formában, minél szélesebb 
körben elterjeszteni, minden házba e l jut ta tni . 
Nyilvános helyeken, állomásokon, megállókon, 
villamosokon, vasút i kocsikban, hajókon, elő-
csarnokban, várószobákban, ahol az emberek, 
sokan s sokat tartózkodnak, kellene kifüggesz-
teni rövid beszédnevelési tájékoztatót és sok em-
bert mentenének meg ezzel is a beszédhibától, 
amely súlyos károsodására vezethet az egyén-
nek, a közösségnek, s a magyar nyelvnek, amely-
ben él a nemzet. A közgazdasági károsodás is 
jelentős, mert a beszédhibások beszédfélelmük, 
emiat t i félszegségük következeiében visszahú-
zódnak társaságtól , munkától , emberkerülőkké 
lesznek. Sokszor meghasonlanak magukka l a 
súlyosabb beszédhibában szenvedők, akik leg-
több esetben csökkent ér tékűekké lesznek. Az 
alábbi beszédvédelmi t ízparancsolatom a téte-
lek felbontása s a szükségesnek látszó magya-
rázó szöveg mia t t hosszú. Azt még az elébb 
felsorolt okok mia t t rövidí teni kellene, ha 
lehel. 

E t ízparancsolat így szól: 
1. A beszéd mindig példás, t a r ta lmi lag és 

a l a k j á r a is mintaszerű, jóhangzású, helyes ki-
ej tésű legyen. A gyermek előtt ne beszélj 
gyorsan, sem túlhangosan, sem selypítve, pö-
szén, motyorogva, vagy ú. n. dadanyelven. 
A gyenge, ideges gyermeknek az anyanyelv 
megtanulása is nehéz, ne taní tsuk ezért idegen 
nyelvre addig, amíg anyanyelvét folyamatosan 
és jól nem beszéli. 

2. Válogasd meg gyermekeid környezetét! 
Dadogó, hadaró vagy más beszédhibás, ideges, 
ránggörcsös, veszekedő, durva gyermek kár t -
okozó játszótárs. 

3. Békét, nyuga lma t teremts gyermekeid 
köré s neveld őket szeretettel! Veszekedés, arc-
pirí tó beszéd, felnőttek társalgása (szórakczésa) 
nem gyermeknek való. H a lehet, legyen külön 
szobájuk gyermekeidnek. 

4. Testileg is (észszerűen) gondozd gyerme-
keidet! A beszédhibában szenvedő gyermek 
g y a k r a n gyenge, ideges (talán terhelt), ezé-.-t a 
tüdő, ga ra t (gége) száj, orr megfelelő ápolása, 
változatos táplálkozás (sok tej, vaj , gyümölcs 
s kevés hús), ebéd után lk—1 óra pihenés, éj jel 
nyugodt üdítő alvás, rendes időben való kelés, 
fekvés, jó levegőn tartózkodás, helyes életmód 
felet te fontos. 

5. Hibás beszédjéért ne dorgáld, durva szó-
val ne figyelmeztesd a gyermeket! Ha vala-
mely szót nem tud kimondani és megakad, 
segíts neki, mondd ki a szót helyette. Mondd ki 
ezépen, nyugcdt, mérsékelt hanggal, nem kia-
bálva, a magánhangzókat inkább nyúj tsd kissé, 
semhogy elsiesd. A hibás beszédjét ne tedd ön-
tudatossá a gyermek előtt. Sohse mondjad : „Ne 
dadogj ! Ne makog j ! Ne hada r j ! " Csúfolódás, 
gúnyolódás súlyosan ár t . 

6. Ne üsd a gyermeket! Ütéssel még nem ja-
ví tot tak, de sokszor okoztak beszédhibát. Sze-
szes ital, ijedelem, kísértetektől való félelem, 
ál landó székrekedés beszédzavart okozhat, 
nemkülönben a fertőző betegségek után való 

legyengült állapot. I lyenkor s a hangvál-
tozáskor (kamaszkorban) különösen vigyázz! 
Ha hibás beszédet veszel észre a gyermekeden, 
azonnal vidd szakorvoshoz, gyógypedagógiai 
tanárhoz. 

7. Egyszerű és rövid mondatokban beszélj! 
Ne siessünk a beszédben sem. A nyugodtság 
bará tunk, a sietség ellenségünk. Példaadásod-
dal ennek u tánzására serkentsd gyermekedet! 

8. Mindig jókedvű légy! Játssz, tréfálkozz 
gyermekeiddel. Ne fokozd az izgalmat felesle-
gesen. Énekeltess kicsiny hangter jedelmű ma-
gya r gyermekdalocskákat gyermekeiddel. A be-
szédnevelés hatásos eszközei: jó levegő, torna 
(szükség esetén gyógytorna) , sport, játék, 
mese, jó képeskönyv. 

9. Ne kényeztesd gyermekedet! Szoktasd 
ar ra , hogy kötelességét jó lélekkel végezze. 
Az engedelmesség öröm for rásává legyen, 
ezért erre serkenteni és nem kényszerí teni kell. 
Amely gyermek így tesz, nyugodt lelkiisme-
re tű lehet, nem kell félnie semmitől, a beszéd-
től sem. Higy jen az Istenben, bízzék magában! 

10. Szép és egyszerű gondolat, t iszta és nyu-
godt lélek, erkölcsös istenes élet, s a beszéd is 
helyes lesz. Ha jól neveled gyermekeidet, a be-
szédjük is rendes lesz. Neveld őket becsületes, 
jámbor, vallásos, hazaf ias életre: „Hit, remény, 
szeretet" testet, lelket éltet. 

E t ízparancsolatnak intelmeit —- beszédne-
velési vonatkozásai t — az iskola is megszívlel-
heti. Legelsősorban az óvónő, aki igen fogé-
kony korban foglalkozik a kisgyermekekkel. 
A beszédfejlődésnek abban az időszakában, 
amikor voltaképen a beszédet a gyermek 3—'4 
éves korban e l sa j á t í t j a s amely elhatározó az 
egyén egész életére. Éppen ezért, de a közösség 
érdekében is, mindenüt t fel kellene ál l í tani az 
óvodákat, mer t hiszen a jel lemkialakulás, aka-
rat i , érzelmi, zenei és helyes beszédre való ne-
velés az óvóban indul meg a leghatékonyab-
ban. Az óvónő tarsolyában ezért ott kell len-
niük a megfelelő, s főleg gyakor la t i beszédne-
velési ismereteknek, nem utolsó sorban azért 
is, hogy a reábízott kisdedek mellett a maga 
hang j á t is gondozni, ápolni legyen képes. 
Bécsben a beszédhibás óvodások szakszerű ke-
zelését vették tervbe, miu tán az előmunkálato-
kat és ada tgyűj téseke t elvégezték. Megállapí-
tot ták ennél az alkalomnál, hogy az óvodások 
egy harmadrésze beszédhibás, a kezelésük pe-
dig igen szép eredménnyel já r t . (Lásd Wandl 
Eleonora: Betreuung Sprachgestörter vor 
Schuleintritt. „Die Deutsche Sonderschule" 
1941. évi 12. szám.) A leghatékonyabban mi is 
úgy és akkor vennők fel a küzdelmet a beszéd-
hibák ellen, a szép m a g y a r beszéd érdekében, 
ha az óvodára ebből a szempontból is nagyobb 
f igyelmet fordí tanánk, s a beszédhibákat már 
az óvódás korban, a kifejlődés elején — ami-
kor ez sokkal könnyebb — igyekeznénk meg-
gyógyí tani . 

A népiskolában is az eredményes beszédne-
velés alapja a tanító beszédje. Nyugodt beszéd-
modor, érces, behízelgő hang, a taní tóra is, de 
a tan í tványokra is valóságos áldás. Aki meg-
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tanul ta (vagy szüleitől örökölte) annak a mód-
ját, hogy megerőltetés nélkül, s mégis az egész 
tanteremben jól hallhatóan — ha kell egész dél-
előttön á t — tudjon beszélni, az sok kellemetlen-
ségtől, s betegségtől szabadul meg. Kevés 
azonban az oly szerencsés ember, aki ezzel az 
isteni adománnyal, így örökletesen rendelke-
zik, beszélnie pedig mégis kell, mert az a ke 
nyere, ezért a tanítóképzőkön, tanítói főisko-
lákon. a beszédnevelési ismereteket, a beszéd-
szervek bonc- és élettanát, a hangtan t gyakor-
lati (fonetikát), a beszédgondezást, a szép be-
széd művészetét megfelelő részletességgel taní-
tani kellene. El kellene sa já t í t an i azokat az is-
mereteket, gyakorla t i fogásokat, amelyek alkal-
masak a gyermekek beszédzavarainak, a beszéd-
hibáknak megelőzésére, a kisebb beszédzava-
rok kiküszöbölésére, a súlyosabb zavarokban 
szeifvedő gyermekekkel való bánásmódra. 
Sarbó professzor s ta t iszt ikája szerint a beszed 
zavarban szenvedők száma 3'6%. Oly nagy 
szám ez, hogy e betegség ellen népbetegség 
módjá ra kellene küzdeni s kellene elsősorban 
a tanítónak, de — nagy összefogással — vele 
együt t s teljes erővel, mindenkinek. 

Az iskolának azért is fel kell vennie a küz 
delmet a helytelen beszéd, a beszédzavarok el-
len s megtennie mindent a szép beszédre való 
nevelés érdekében, mert van olyan statisztika 
is, mely azt á l lapí t ja meg — nálunk és a kül-
földön is —, hogy a legsúlyosabb beszédhibá-
ban szenvedők, a dadogók száma, a népiskolai 
korban megkétszereződik. Bizonyos, hogy a 
kis gyermeket az iskolába lépéskor számos új. 
idegen behatás éri, számos gát lás lép fel, s 
ezért első tekintetre valóban úgy tetszik, 
mintha az iskola volna az okozója a beszédhi-
bának. Annál inkább elhihető ez, mert a beszé-
det tar ta lmi, alaki és technikai tekintetben is 
befolyásolja, duzzasztja, gya rap í t j a az iskola, 
s az írás-olvasás tanulásával is megterheltetik 
a gyermek elméje. Ténylegesen azonban úgy 
van, hogy azok a gyermekek, akik elemi isko-
lás korukban kezdenek dadogni, erre a beszéd-
zavar ra a haj lamcsságot magukkal hozták az 
iskolába, s az iskolai munka, ú j környezet, 
csupán kiváltólag működött közre. Amíg a szü-
lők azt á l l í t ják, hogy gyermekük csupán az is-
kolában (iskolás korában) kezdett dadogni, ad-
dig az okot kutató kérdezősködés megállapít ja, 
hogy már sokkal előbb voltak indítékok, olyan 
jelenségek, amelyek a szülők által nem vétet-
tek tekintetbe, vagy amelyeket nem vettek 
észre. ,-Sok szülő és sok nevelő sem tudja , hogy 
a dadogás egy bizonyos fokozati rendben fo-
lyik le, amelyeknek egyes szakai meglehetős 
pontossággal elhatárolhatók. Miután általában 
éppen a hattól hétéves korig érik el a gyerme-
kek a dadogásnak azt a fejlődési állapotát, 
amelynek a kevésbbé éles megfigyelőnek is fel 
kell tűnnie, éppen azért a beszédzavar kezdete 
az iskolábalépés idejére tétetik át. Tehát nem 
az iskola hibás a beszédzavarban szenvedők 
nagy számáért, sőt inkább érdeme az iskolá-
nak, hogy sok esetben felismeri (észreveszi 
előbb, mint a szülő) a beszédhibát s reábir ja 

a szülőket, hogy a megfelelő helyen segítséget 
keressenek." (L. Kari Heil: Die Einrichtungen 
für Sprachgestörte. „Die Deutsche Sonder-
schule" 1941. VI I I . évf. 11. sz.) 

Az iskola nem elégedhetik meg azzal, hogy 
megelőzi a beszédzavart. Még az sem elég, hogy 
biztosítja a rendes, ép, egészséges beszéd zavar-
talan fe j lődését Többre kell ennél törekednie 
az iskolának. A szép, a művészi, az eszményi 
beszédért kell harcolnia, azért, hegy a szép ma-
gyar kiejtésnek lehető legmagasabb fokát é r j e 
el minden magyar gyermek. Szép, magasztos 
feladat az elebbi is, A gyermek ugyanis a nép-
iskolai korában — amint az előbb lát tuk —, 
igen kényes időszakát éli még akkor is, hogy 
ha elméje, idegrendszere, beszédszerve tökéle-
tesen rendben lévő. Ebben a beszédfejlődési 
időszakban is még igen nagy a közlési vágya 
a gyermeknek. A figyelme azonban csapongó 
még, a szókincse pedig kicsiny. Ezér t is támad 
a zavar. A zavar ta lan együttműködés előfel 
tételei hiányzanak. A gyermek még egyik gon-
dolatát (vágyát, közlendőjét) sem fejezte ki 
hangos szóval s már is más va lamire i rányul a 
figyelme. Nem ta lá l ta meg a helyes szót, mert 
kevés, mert hiányzik a megfelelő szava, s azért 
s mindaddig ismételgeti az előtte lévő szót. 
szótagot, amíg a keresett kifejezés emlékeze-
tébe nem jut . H a már most ebben a kényes pil-
lanatban éri szigorú figyelmeztetés ,,Mondd 
ki már! Siess! Mit dadcgsz?' ;, akkor a gyer-
mek gátlása nem oldódik fel, sőt súlyosedik, 
egy kicsiny ismétlődés esetén nagyobb zavar 
támad, s dadogás lehet idővel belőle, különö-
sen hogyha egyéb körülmények is kedveznek 
ennek a beszédhibának. Ilyenek a. meg nem-
értés, szigorúság, kemény hang, szeretetlenség, 
türelmetlenség, harag, ijedelem, gúnyolódás 
s tb . ezért is kerülendők ezek. A tanító, t anár 
(minden nevelő) hang ja ezért is legyen mindig 
nyugodt, bizalomkeltő, meleg, az üteme lrssú, 
a mondatok rövidek és egyszerűek, a hangsúly, 
s a hanglej tés magyaros, mer t akkor valószí-
nűleg ilyenné lesz a tanuló beszédje is. Külö-
nösen akkor van erre meg minden remény, 
hogyha a tanító minden esetben megkívánja 
(nyugodtan, szeretettel s következetesen), hogy 
a gyermek is úgy beszéljen mindig, s ha az is-
kolában mindig jókedv honol, hogyha énekelve 
játszanak, játszva tanulnak. 

Ezt a beszédnevelesi munkát az elemi isko-
lát követő középfokú, közép- vagy szak- és 
felsőiskolákban is folytatni kell. Az eddig, s 
főként az elemi iskolánál, szülőknél elmondot-
tak nagyjában — főleg a beszédpélda s a tanu-
lók beszédjének megóvása és nevelése tekin-
tetében — it t is érvényesek. A közép- és közép-
fokú iskolák tanulói a kamasz (serdülő) kor-
ban igen válságos beszédfejlődési koron esnek 
át, ami ezeknek az iskoláknak a felelősségét 
fokozza. Minden iskolának lehet (és van is) 
különleges célja is a beszédnevelés ál talános 
célkitűzésén kívül vagy felül. Az iparos és ke-
reskedő embernek is értelmesen, s érthetően, 
szabatosan, sőt szépen kell gondolatait élőszó-
ban kifejezni, a földmíves magyar embernek 
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s minden rendű, rangú embernek nem kevésbbé. 
A cikornyás, éneklő (argó) idegen hanglejtésű, 
magyar ta lan hangsúlyú, hibás kiejtésű beszéd 
egyiknek sem lehet sajátossága. A középisko-
láknak avagy a szakiskoláknak, s főleg a főis-
koláknak, amelyek a közélet (vezető) embereit 
nevelik, van azonban még más céljuk is. ö k 
készítik elő a magyar közéletnek szereplő és 
vezető egyéniségeit, ők nevelik a szónokolni is 
tudó, vezető magyar közéleti férf iú t . Ezekben 
az iskolákban, az elemi iskolában (az óvodá-
ban) helyesen lefektetett alapokra, a helyes ki-
ejtésű, jó magyaros hangzásra, hibát lan be-
szédre (vagy beszédből) építik ki a szép beszé 
det, amely a hivatásos szónokoknál a művészi 
fokra, a szónoklásra emelkedik. Oly szónoko-
kat kell nevelniök, akik ta r ta lmi tekintetben, 
de a beszéd külső alakjával is le tud ják bilin 
cselni hallgatóságukat. 

A hallgatóságnak nem kellemes állapot az, 
hogyha a szónok, az előadó félóra mul tán be-
reked, s így beszél még félórán át erőlködve. 
Nem kellemes az sem, hogyha krákog, köhé-
csel, izzad, ha rossz lélekzetvétel miat t a le-
vegő u tán kapkod, szinte fulladozik, vagy 
hogyha kiabál a szónok. Ezek a hibák ront-
ják a hatást , a figyelmet zavarják, a beszéd 
célját , a szónoklat hatását ront ják , eredményes-
ségét, meggyőző voltát megsemmisítik. Ezért 
kell megtanulni a hang ápolási módját, a be-
szédszervek gondozását, az akusztikai hatáso-
kat, a szónoklat-művészet gyakorlat i fogásait, 
amint azt elődeink a görög, illetőleg a latin 
műveltséggel annak idején jobban megismer 
ték. Ahogy egy-egy előadásra, szónoki beszédre 
készülni kell t a r ta lmi vonatkozásban, s össze 
kell szedni, ál l í tani a mondanivaló anyagát , s 
ahogy azt meg kell szövegezni, éppen úgy ar ra 
is el kell készülni, hogy hogyan fogom elmon 

dani. a beszédet. Ezért kell azt többször elmon-
dani, még ha felolvasás lesz is, mert a fülünk-
nek kell megmondani, hogy jól hangzik-e, jól 
hangsúlyozok-e, jó-e a dallamossága, hanglej-
tése, a laphangja (amivel az előadást kezdem) 
s jó-e a hangszíne, a hangerőssége a beszéd-
nek1? Kipróbálom előre a hangerő fokát, vi 
szonylatba hozom azzal az idővel, amíg beszél-
nem kell, nem felejtvén el beszédszerveim (tü-
dőm) kapacitását hangszalagjaim, gégém te-
herbíróképességét, s azt sem, hogy szabadban, 
erősen fűtött , füstös, zsúfolt teremben, mily 
hallgatóság előtt, reggel, délben, este, étkezés 
előtt v. után kell-e beszélnem? Előre meghatá-
rozom, beosztom a próbaelőadáson, hogy hol 
veszem a nagyobb szüneteket s lélekzetet, ak-
kor nem érnek kellemetlen meglepetések az 
előadáson, s ha az iskola így készít elő, nem 
ér baj, betegség az életben. Mert hány tanító, 
pap, tanár, énekes, ügyvéd pá lyá ja szakadt 
derékba, esett súlyos gége (torok), tüdőbeteg-
ségbe, mert túlságosan megerőltette, mert nem 
tanul ta meg kímélni a beszédszerveivel együtt 
a hangját1? 

A beszédnevelésről most elmondottak ép 
szervezetet tételeznek fel, olyan egyéneket, 
akiknek beszédszerveik, szellemi képességük, 
idegrendszerűk ép s ennélfogva megvan a le-
hetősége a jó, szép, művészi beszédnek. Akik-
nél szervi hiba, idegbetegség, terheltség aka-
dályozója a rendes beszédnek, azoknak külön 
beszédgyógyító kezelésre van szükségük, amit 
a rendes iskola csak r i tkán adhat meg. A ren-
des iskolát érdeklő beszédgyógyításról s azok-
ról a kisebb szervi és nrűködéses zavarokról, 
amelyeken az iskola rendes m u n k á j a során 
maga is segíthet, más alkalommal szólok. 

A TAJO^CISKOLAI FEGYELMEZÉS KÉRDÉSE 
K PÉTER 

vei és tar ta lmával . Tudnunk kell, mi a fegye-
lem"? Igen nehéz röviden meghatározni. Általá-
ban a törvényeket, külső rendet megtar tó em-
bert, i f j ú t mondjuk fegyelmezettnek és fegye-
lemnek minősí t jük azt az állapotot, amikor 
nincs szükség beavatkozásra. Pedig a törvé-
nyek, rend, iskolai szabályok megtar tása még 
nem fegyelem, ha az nem önkéntes, lelki szük-
ségből eredő erkölcsi belátásnak a következ-
ménye. A fegyelemnek olyan sok a lélektani 
tényezője, összetevője, olyan bő a ta r ta lma, 
hogy azok néhányát, mielőtt a fegyelmezésről 
határozott véleményt mondanánk, érdemes meg-
vizsgálnunk, szán.bavennünk. 

Nagy általánosságban a fegyelem külső és 
belső. Külső — a már elmondottakból megálla-
pí thatóan — akkor, ha csak a következmények-
től való rettegés t a r t j a fenn a fegyelmet. A fe-
gyelem és következőleg a fegyelmezés sokkal 

I r t a : KKKhl 

FEGYELMEZÉS szó még a peda-
gógus lelkében is elszigetelt, elha-
tárol t területre eső tevékenység 
fogalmát kelti életre. Említése-

kor az iskolai külső rendre, a tanulók maga-
tar tására , általános kifejezéssel: a tanulók 
magaviseletére gondolunk és minden figyel-
münk ezeknek a vizsgálatára, értékelésére össz-
pontosul. 

Pedig a fegyelmezés összetett, bonyolult te-
vékenység, amelynek egyenlő ér tékű és mér-
tékű részese a nevelő és taní tvány. A taní tás 
és nevelés látszólag szétágazó munká jának 
együt thatója , tehát eredmény és nemcsak kísé-
rője, eszköze az iskolai munkának, hanem cél 
is, bár nélküle sem eredményes tanításról, sem 
eredményes nevelésről szó sem lehet. 

A nevelő fegyelmezés érdekében tisztába 
kell lennünk a fegyelem lélektani jelentőségé-
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inkább a belső, tar ta lmi tényezőkön, azok ki-
fejlesztésén, megteremtésén múlik, tehát ha ne-
velőin akarunk fegyelmezni, átélt, érzékelt, 
megszeretett fegyelem meghonosításáról kell 
gondoskodnunk. 

A fegyelmezéssel kettős célunk van. Az 
egyiket a t an te rv határozza meg. A másik, 
hogy tantervi nevelői célnak befogadására 
alkalmassá tegyük az iparos- i f jút , vagyis lé-
lektanilag olyan helyzetbe hozzuk, úgy kell ve-
zetnünk, hogy a fegyelem megteremtésere, fe-
gyelmezésre i rányuló tevékenységünk termé-
keny t a l a j r a hull jon. 

Közbevetően megál lapí that juk, hogy bár a 
fegyelmezés terén a tanonciskola sokat haladt, 
hiszen ma már egyetlen tanonciskolában sincs 
szükség rendőrre, mégis vannak nehézségek, 
tennivalók, mert a haladás a fegyelmezésnek 
csak a külső s ík ján muta t meggyőző, felmér-
hető eredményt. A fegyelem és fegyelmezés 
belső, t a r ta lmi fejlődéséről — sajnos — még 
nem beszélhetünk. Sőt, az erre i rányuló tevé-
kenységünk mind nagyobb és nagyobb akadá-
lyokba ütközik. 

Az első és legnagyobb nehézség, hogy az 
ipari pályát választó i f júságunk társadalmi 
színvonala alászállt. Míg régebben az iparos-
tanulók zöme ipar t önállóan űző és iparos-
segéd családokból származott, ma a közsegély-
ből élő, legmélyebb erkölcsi, társadalmi, gaz-
dasági és szellemi szinten álló családok ad ják 
tömegesebben ipari pá lyára gyermekeiket. 
Amilyen örvendetes ez bizonyos szempontból, 
éppen olyan nehézségeket támaszt a tanoncis-
kola nevelői munkájával , tehát az iparostanu-
lók fegyelmezésével szemben is. 

Ezeket az iparostanulókat ugyanis előbb lel-
kileg is be kell ál l í tani választott élethivatá-
sukra. Egészen más szemléletet, hatásokat, fel-
fogást hoznak azonban magukkal a családból, 
környezetükből, mint a megelőzően ipari pá-
lyára ment i f j ak . Sok energiát és a feladato-
kat, lehetőségeket világosan ismerő tervszerű 
tudatos munkát igényel ezeknek a f iúknak a 
lelki, szellemi, tánsadalmi és erkölcsi áthango-
lása. Lényeges tennivalója ez a tanonciskolái 
nevelésnek és alapelőfeltétele az eredményes 
fegyelrr ezésnek. 

Miután a fegyelmezés bonyolult, összetett 
tevékenység, azért célunk megállapítása és ne-
hézségeink őszinte mérlegelése mellett, szüksé-
gesnek tar tom annak megvizsgálását is, milyen 
területen és eszközökkel, közelíthetünk úgy az 
iparostanuló lelkéhez, hogy fegyelmezett if-
jakká, komoly iparosokká és nem utolsó sor-
ban öntudatos, minden körülmények között 
helytálló magyarokká nevelhessük őket. 

A nevelési munka kultúrértékek átszámiaz-
tatásából áll, amelyek hárem nagyobb cso-
portba sorozhatok.1 Az 1. csoportba az ideá-
lis kultúrértékek tartoznak. Ezek átadásával 
végezzük túlnyomóan a vallási, nemzeti, etikai, 
esztétikai nevelést. A 2. csoportba tartoznak a 

1 Drozdy Gyula: A gyermekek lelkének berendezése. 
Néptanítók Lapja 1941. évi 4. szám. 

reális kultúrértékek. Ezek szolgálják — felüle-
tes megállapítással — a gyakor la t i életre ne-
velést. A 3. csoportbeli kul túrér tékek átszár-
maztatásával neveljük közösségi: (1. a. i. m.) 
magyar és iparos emberekké t an í t ványa inka t 
Munkánkban ezek az értékek — természete-
sen — nem válnak ilyen élesen szét és minden 
tanítási tételünket á t meg át kell szőjje vala-
mennyi, de mert ezek valamennyien a jellem-
és személyiség alakí tásának eszközei, eszközei 
a fegyelmezésnek is. 

A fegyelmezésnek ugyanis egyik nem jelen-
téktelen tényezője az, vá j jon taní tványaink 
szeretik-e a tanonciskolát, vagy csak azért je-
lennek meg az órákon, hogy a büntetéstől sza-
baduljanak,2 avagy annyi és olyan ismeret-
hez ju tnak ott minden alkalommal, hogy élet-
hivatásuk jó betöltéséhez nélkülözhetetlennek 
tapasztal ják, ismerik meg a tanonciskolát? 

Nemcsak tantervi , sokkal inkább a jó tan-
menetnek és helyes anyagkiválasztásnak a 
kérdése ez. Nem érünk célt túlhaladott , álta-
lánosságban mozgó ismeretekkel, de azokkal 
sem, amelyeknek unalomig való ismételgetésé-
vel arról győződnek meg az iparostanulók, 
hogy semmi ú j a t sem tanulnak. 

Tekintettel kell lennünk elsősorban az ipa-
rostanuló, másodsorban az iparos lelki és 
ismeretanyag igényeire. Az ipa res i f jú szem-
léletköréből ki indul tan az iparos szemlélet-
köréből és ismeretszükséglete szerint kell ösz-
szeszedni a taní tás és nevelés anyagát . Nem 
közömbös annak az ismerete, vizsgálata sem, 
hogyan kapcsolódik az iparos i f jú , környezete 
és az iparos (mester, segédek, tanonctársak, 
család) a nemzeti és iparos életközösségbe. 
(2. a. i. m.) Föltétlenül máskép, mint a tanár , 
tanító, á l ta lában a szellemi életpályán lévő 
ember. 

Sokkal több és konkrétebb szakismeretet 
kell nyuj tanunk, mint eddig tettük. Ez nem 
jelent realitások felé való teljes elhajlást , hi-
szen minden ismeretátadásnak nemcsak tárgyi , 
hanem alaki cél ja is van. Inkább jelenti azt, 
hogy az iparostanonciskolai tanmenetekben 
nemcsak az ismeretanyag tételeinek, hanem a 
nevelői céloknak és mozzanatoknak tervszerű 
felsorolására is szükség van. Azokra legalább 
olyan figyelmet kell fordítani, mint a puszta 
ismeretekre, mert az anyagelosztás és elrende-
zés, illetve kiválasztás — az elmondottakkal 
bebizonyítva — egyik legfőbb és legfontosabb 
nevelőeszközünk, tehát fegyelmezési eszköz is, 
sőt, annak a gerince. 

A vegyesipari tanonciskolákban sokkal ne-
hezebb a fegyelmezés; nemcsak az anyag-
Kiválasztás kíván nagyobb köiül tekintést és 
tapasztalatot, hanem a sokféle mesterség — a 
különböző iskolai elővégzettség mellett —, az 
egyes iparágakban dolgozó iparosok kölcsönös 
megbecsülésének hiánya, mind megannyi ne-
hézség merül fel azonfelül, hogy az elől mon-
dott származású iparostanuló tanárában, taní-

2 Dr. Horgosi Imre: A serdülők nevelése. Néptanítók 
Lapja 1941. évi 5. sz. 
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tó jában idegen nadrágos embert lát, akivel 
szemben környezete, műhelytársai is a neve-
lésre, fegyelmezésre káros elfogultsággal vi-
seltetnek. Ennek legyőzése csak közvetlen 
érintkezés felvételével, az ellenkezőről való 
meggyőződéssel (műhely- és családlátogatás) 
lehetséges. 

Ebből következik az, hogy a fegyelmezés 
második lépése, a tanulók összehangolása, bi-
zalomkeltés magunk, a tanár , tanító iránt . 
Ezért nem tanácsos a tanmenetbe már az első 
órára, első hétre ismeretanyagot felvenni ós 
írásbeli munkákkal túlterhelni a tanulót. Idő 
kell az összehangolás, bizalomébresztés lélek-
tani előkészítésére, elvégzésére, az iparostanu-
lók megismerésére. 

Sokan értenek megtorlást, büntetést fegyel-
mezés alat t . Miután fegyelmetlenség a fejlő-
désben lévő tanulók között természetszerűen 
és gyakran fordul elő, úgy vélekednek, az a 
jó fegyelmező, aki hatásosan büntet. És ezzel 
vétkeznek legtöbbször és legnagyobbat a fe-
gyelmezés és fegyelem ellen. A büntetés 
ugyanis r i tkán javító, inkább megtorló, eset-
leg visszatartó. Az utolsó nem rossz lélektani-
lag, de csak addig, amíg szoktatunk, amíg a 
helyes, módszeres fegyelmezéssel meg nem te-
remtet tük úgy a külső, mint a belső, fej let t 
lelki erőket igénylő megfelelő fegyelmet. A 
megtorlásnak — mint igazságosztásnak — csak 
jogi lag van helye, lélektanilag soha.3 

A büntetés, megtorlás gátlásokat idéz elő, s 
ezek a gátlások sokszor a legrosszabb indulatú 
akadályai a lelki erők kifejlődésének, ezért te-
hát ú t j ába állnak a fegyelmezésnek, mer t nem 
engedik kibontakozni a lélek önkéntes fegye-
lem átéléseit, megérzéseit, az azt kimunkáló 
erők kifejlődését, megizmosodását. Az erkölcsi 
ember, személyiség kialakításához nem a bün-
tetés alkalmazásával ju tunk el. Sőt, gyűlöletet, 
elkeseredést, „csak azért is", illetve „csak azért 
sem" lelkiállapotot idézünk vele elő. I ' á z o l j a 
ezt az, hogy a keményen és gyakran büntető 
nevelő mind keményebben és gyakrabban 
kénytelen büntetni . Pedig, ha a fenyítés, bün-
tetés javí tana, jellemet alakítóan fegyelmezne, 
akkor annak alkalmazására természetszerűen 
mind r i tkábban lenne szükség és nem lenne 
egyetlen olyan normális gyermek sem, akinek 
„még a verés sem használ". (3. a. i. m.) 

A büntetéssel tehát csak alaki lag fegyel-
mezünkj nem mindig javí tunk, mert alkalma-
zásával nem ju tunk közelebb az elől megha-
tározott fegyelemhez. Ezzel nem állítom, hogy 
teljesen el kell vetnünk a büntetést, sőt, bizo-
nyos vonatkozásokban és esetekben — különö-
sen eleinte — föltétlen szükség van r á a ta-
nonciskolában, de nagyon megfontoltnak, kö-
rül tekintenek kell lennie annak, aki bünteté-
sek alkalmazásával fegyelmez. Csak akkor él-
jünk büntetéssel, ha azzal v isszatar t juk az 
iparostanulót a rossztól, fegyelmetlenkedéstől 

3 Dr. Somodi József: A testi fenyítés. Néptanítók 
Lapja 1941. évi 4. szám. 

és csak addig, amíg a nem eléggé kifejlődött 
fegyelem miatt , szükség van rá. 

A tanonciskolába a legnehezebben nevel-
hető "korban já rnak a tanulók. Serdülők és if-
jak. Kétféleképen kell velük bánni. A tömeg-
nevelésnek nincs sok eredménye. Külön-külön, 
egyénileg kell megközelíteni minden növendé-
ket. Ezt pedig szabályokba foglalni nem le-
het. Igen jól kell ismernie a tanonciskolái ta-
nárnak, tanítónak a serdülő gyermek és i f j ú 
nevelésének pedagógiáját , lélektanát. A ser-
dülő gyermek és i f j ú nevelésének irodalma 
nem olyan ál talánosan és egyetemesen ismert, 
min t a népiskolai tanulóé, a kisgyermeké. 
Ajánla tos Weszely Ödön, Marcell Mihály, Imre 
Sándor és Foerster Fr igyes Vilmos er re vo-
natkozó munkáinak alapos át tanulmányozása. 

A nehézségek és alapvető eszközök megje-
lölése után, most már áttérhetek a fegyelme-
zés kérdésének gyakorlat ibb vonatkozásaira. 

Tudott, hogy minden a nevelő tekintélyén, 
egyéniségén és azon fordul meg, bele tudunk-e 
állni, törés nélkül tudjuk-e folytatni , biztosí-
tani a tanonciskolában is azt a családias szel-
lemű és ta r ta lmú nevelést, amelynek kétség-
kívül legerősebb és állandó a hatása növendé-
keink fejlődésére, alakulására. 

Vegyük számba elsősorban a tekintélytar-
tásnak, nevelői egyéniségnek az összetevő ele-
meit. Kinek van tekintélye? A határozott , ke-
mény egyéniségű nevelőnek. A serdülő és i f j ú 
különösen szereti, tiszteli és értékeli a ke-
ménységet, határozottságot, de a keménység 
mögött keresi, igényli az atya szívét, támoga-
tását, gondoskodását, megértését, segítő kezét. 
Fel tekinteni akar és szeret ar ra , aki neveli, 
sőt, ez az életszükséglete, ez fejlődésének a 
motorikus haj tóereje , i rányítója, meghatáro-
zója. Meghajol a következetes pontosság, lelki-
ismeretesség, kötelességteljesítés, az igazság és 
jogszerűség tapasztalásával a nevelői hatások 
előtt és önként, belső lelki szükségből értelem-
szerűen behódol annak a nevelőnek, akit így, 
ilyennek lát, ilyennek ismer meg. Készséggel 
ad ja át magát a fegyelemnek, a fegyelmezés-
nek aktív részesévé válik, átéli annak minden 
lélekerőt gyarapí tó mozzanatát, öntevékenyen 
résztvesz saját jellem- és személyiség-alakítá-
sában. Az ilyen egyéniségű nevelőnek nem 
okoz gondot, nem piobléma a fegyelmezés. 

Vannak született nevelők, akiknek ilyen az 
alapjelleinük, akik minden esetben megérzik, 
mi a helyes, célravezető tennivaló. De, aki nem 
született is ösztönös pedagógusnak, kialakít-
ha t j a magában a tudatos nevelői egyéniséget. 
E r r e különben mindkét t ípusú nevelőnek tö-
rekednie kell. S ha ezt tesszük, már jól, ered-
ményesen és módszeresen fegyelmezünk is, ha 
magunk is fegyelmezettek vagyunk és ezen a 
téren is példát adunk növendékeinknek. 

Legyünk mindig komolyak, de sohasem 
nagyképűek, a f iúk problémái, sorsuk után ér-
deklődők. Ne í tél jük meg őket ferde, rossz 
magatar tásuk, viselkedésük, felfogásuk miat t 
addig, míg mindent meg nem tet tünk megvál-
toztatásukra. Hiszen arról, amilyenek, sokszor 
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nein ők tehetnek. A hibáik mia t t r á juk ha-
ragvó nevelőnek világos látását és nevelői fe-
gyelmezési hatásképességét megöli a gyűlölet 
mindent felperzselő jelenléte és hiányzik az 
ilyen nevelőből a legfontosabb nevelő tényező, 
erő, a szeretet. Erőszaknak, gúnynak már 
ezért sincs helyre az iparcstanulók fegyelmezé-
sében. 

A derűs nyugalom a bennünk lévő komoly-
ságot igen teimékennyé és élvezetessé teszi az 
i f jú számára, miután ő maga csupa forron-
gás, keresés, lázongás, kell, hogy alkalmat ad-
junk megpihenésre, lehiggadásra, mert csak 
így és ekkor veti szívesen és önként alá aka-
ratá t , magát nevelői, fegyelmezési szándé-
kainknak, tevékenységünknek. Érezze, hogy sze-
re t jük, becsüljük, bizalommal vagyunk i ián ta . 
Értékel jük mesterségét. Önérzetében sohase 
sértsük, bántsuk, ellenkezően, emeljük, fokoz-
zuk önérzetüket. Önérzetükre hatással, apellálás-
sal érhetünk el legtöbbet. Önuralmunk legyen 
határ ta lan, soha ne ragadjon el bennünket a 
harag. Ez gyöngeség, tehetetlenségünknek ön-
kénytelen elismeiése. A gyöngeség, tehetetlen-
ség tapasztalása elviselhetetlen serdülőre, ser-
dültre, tiszteletlenségre, fölényes ellenszegü-
lésre ragad ta t j a . 

A fegyelmezést jelentő ismeretátadásról 
mondottak feltétlenül megkívánják, hogy a 
tanár , tanító alaposan és jól elkészültön men-
jen órá já ra . A tanítási óra minden percére le-
gyen meg a terve, mert így a tanulókat lefog-
lalva, olyan fegyelmezést gyakorol, mely sem 
rá, sem a tanulóra egy pi l lanat ig sem terhes. 
Soha mással — mint a tanulókkal — ne fog-
lalkozzék óráján. Még naplóiba is csak akkor 
í r jon, ha a tanulókat ellátta már munkával. 
Nem közhely, hogy a tanulókat kielégítő és 
készségeiket meg nem haladó foglalkoztatás a 
legjobb fegyelmezési eszköz. 

Gondolkozzék emberiesen és bánjék így ta-
nulóival. 

Igyekezzék mindent tudni róluk, de azt, 
hogy mindent tud róluk, ne éreztesse velük. 
A dicséretes, példát adó tula jdonságaikat , tet-
teiket tegye az osztály nyilvánossága előtt 
szóvá. Ezzel hatásosan nevel és fegyelmez. 

Sokszor esünk abba a hibába, hogy sok „ne 
tcdd"-e 1 megzavar juk a tanulók lelki egyen-
súlyát, megfoszt juk az eligazodó készség ki-
fejlesztésének alkalmaitól, megakadályozzuk 
az elhatározásban, választásban, önkéntes dön-
tésben. 

Igyekezzünk belülről jövő engedelmességre 
bí ini tanulóinkat. A nagyhangú fenyegetések, 
ígérgetések ferde ú t r a terelik a tanulók fe-
gyelmezését. 

. Összhangnak kell lennie az igazgató és tes-
tület együttes munkájában. Minden testületi 
tagnak támogatni kell a testület minden tag-
ját . Ne felejtsük ugyanis, hogy a széthúzás 
tekintélyromboló, visszahat annak a tekinté-
lyére és nevelő erejére is, aki — esetleg nem 
is akarva — a másik tekintélyén csorbát e j t és 
lehetetlenné teszi a nagyobb f iúk fegyelmezé-
sét. Egymásról csak a legnagyobb tisztelet és 

megbecsülés hangján nyilatkozhatunk a tanu-
lók előtt, egymás között és szemtől szembe is. 
Ennek kell meghatároznia, i rányí tan ia maga-
tar tásunkat . 

Az iskola rendtar tása egyformán kötelező 
tanulóra, tanárra , tanítóra, igazgatóra. Han-
gulatok a megtartásban, megtar tatásban nem 
é: vényesülhetnek, mert vagy szabály egy-egy 
előírás és akkor nincs alóla kibúvó senkinek 
sem, vagy nem az, akkor pedig senkitől sem 
követelhetjük és sohasem a megtar tásukat . 

Sohasem szabad egy-egy hibára, vétségre 
többször visszatérni, azt — elintézés után — is-
mételten felhánytorgatni . 

Minden tanonciskolái osztály legyen egy-
egy család, nem a szónak elkoptatott értelmé-
ben, hanem a családi szellem osztályszellem-
ként való meghonosításában. Ezért nem lehet-
nek a tanonciskolái osztályok magas létszá-
múak, különben sem a tanulók egymáshoz, sem 
a tanárhoz, tanulókhoz nem tudnak közel jutni , 
főként a tanár , taní tó nem tud közéjük, hoz-
zájuk hajolni. Még az elhelyezés, ültetés, be-
bútorozás is befolyással van erre. A túlságo-
san nagy tanterem, a szétszórt asztalok, padok, 
egymástól távol ülés akadályozzák ennek az 
eszményi összehangolódásnak kialakulását . Pe-
dig, hogy legjobb fegyelmezési eszköz és mód 
a családias érzés és szellem felkeltésére való 
törekvés, nem lehet vitás, hiszen minden i f j ú 
családjában kapott legtöbb nevelő hatást , an-
nak képére és hasonlatosságára fejlődött azzá, 
aki és éppen ezért nemcsak vérségileg. mate-
riálisán, hanem lelkileg, erkölcsileg, szellemi-
leg is abba van legerőselben belegyökerezve. 
Az otthonná varázsolt tanonciskola fo ly ta t j a 
könnyű szerrel tovább a család nevelői mun-
káját , j av í t j a hibáit , igazí t ja ki toizulatai t . 
Csak ismerni kell a tanoncokat adó családok 
életét, szellemét, erkölcsét, állapotát . (2. a. i. 
m.) 

A modern pedagógia, akár az orvostudo-
mány, a fegyelmezetlenség megelőzését t a r t j a 
egyik legfontosabb nevelői ténykedésnek. Ez 
Boscó Szent. Jánosnak a pedagógiája is, aki a 
legmélyebb erkölcsi szinten volt tanoncokat 
gyűj töt te maga köré és nevelésükkel valósá-
gos csodát művelt. Bará t jukká , testi, lelki gon-
dozójukká szegődött, s azt mondotta, az a leg-
fontosabb, hogy a nevelő mindig a gyermekek 
között legyen. Ügy ossza be, hegy mindenre 
— természetesen elfogadható dolgokra — le-
gyen alkalmak a nevelteknek a nevelő társa-
ságában; vidámságra, já tékra , szórakozásra. 
Tanul ják meg, hogy mindent a nuga idejében 
tegyenek, végezzenek. Az állandó együtt lét 
észrevétlenül és természetszerűen lenyesegeti 
a vadságokat, h ibákat és k ia lakí t ja a tanulók-
ban, serdülőkben és i f j akban a fegyelemérze-
tet, önuralmat , sőt magát a kemény, fé r f i as 
fegyelmet. Ehhez a nevelőben természetesen 
kimeríthetetlen türelemre, önfegyelemre van 
szükség. Azóta sem mondott hasznosabbat 
senki. És Boscó Szent János t hosszú gyakor-
lat igazolta ebben a megállapításában. 
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Sokat segítene a belső, t a r ta lmi lag fej let t 
lelki erőket igénybe vevő fegyelem eléréséhez, 
ha a tanonciskola nevelő tekintélyének emelé-
séről intézményesen gondoskodnának. Úgy, 
hogy az e r i ö'.csileg és szellemileg csak elégsé-
gesen fej let t ipai ostanulónak három, az elég-
telennek pedig hat hónapra meghosszabbíta-
nák tanoncidejét és iskolai kötelezettségét. 

H a megfontol juk az i t t hézagosan és felü-
letesen elmondottakat és át- meg átéljük, meg-
vizsgáljuk egy-egy tanítási nap, hét, hónap, év 
eseményeinek mozzanatait, kialakul bennünk 
az a nevelői egyéniség, akivel szemben biza-
lommal és szeretettel viseltetnek a tanulók, be-
hódolnak és akkor fegyelmezettek lesznek ma-
gáért a fegyelemért, életszükségletből. 

Új gyermeklap. 
Csodálatos a betű varázsa! Aki meg :smeri , 

többé nem szabadulhat tőle. Ezért van az, hogy 
a mai ember az olvasást elengedhetetlen lelki 
tápláléknak tekinti. S ezt a táplálékot már at-
tól kezdve élvezi, mikor az iskola megismertet i 
vele a betűket, s negérzi , hogy azok gondola-
tok, érzések kifejezői. S a gye:*mek ettől kezd-\e 
r ab ja lesz a betűnek. Elolvassa ott, ahol csak 
lá t ja . He a mellett az éiték mellett ct t a vesze-
delem is, mert a gyermek, a serdülő válogatás 
nélkül össze-vissza olvas mindent, an i csak 
keze ügyébe kerül. S akkor az olvasás már 
igen sokszor nem lelket nemesítő, éltető táplá-
lék, hanem romboló méreg. Ezért m e j mérhe-
tetlenül fontos nemzeti érdek az, hogy gyer-
mekeink már a legzsengébb korban olyan lelki 
táplálékhoz szokjanak, amely egészséges gen-
dolatokat ad, lelkeket emel, szíveket nsn:esít. 
Sa jnos azonban, ilyen lelki táplálékban j len-
legi gyermekirodalmunk végtelet;iil szegenyes. 
Ezen a bajon kíván segíteni a Magye.r Nép-
művelők Társasága azzal, hogy Gyermekvilág 
címen képes gyermeklapot inait . ' 

A Gyermekvilág 3—12 éves gyermekek szá-
mára készül s így azoknak a szülőknek is 
n y ú j t a lelki tápláláshoz anyagot, akiknek 

gyermeke még nem já r iskolába, de lelke vá-
gyódik a hímes mese, a esengő-bongó vei su t án . 
De lőséges és egészséges lelki táplálékot kap-
nak 1 előle a nagyobb gyermekek is lelket ne-
n esítő, ízlést fejlesztő elbeszélésben, versben, 
leírásokban, ismereteket nyú j tó közlemények-
ben, amelyek — ahol csak lehet, az iskolai ne-
veléshez, oktatáshoz kapcsolódnak. 

A Gyermekvilágnak minden szava, minden 
sora a valláserkölcsi a laron nyugvó nemzet-
nevelést szolgálja. F: iss , üde gyermeklap lesz, 
mely nemesíti a kedclyt, fejleszti a gondolko-
zást, mélyíti az érzelmeket, s eiősíti az akara-
tot, 

A Gyermekvilág szerkesztését, a Magyrr 
Népművelők Társasága vezetőségének felkéré-
sére, Drozdy Gyula korn ánytanácscs, a Nép-
tanítók Lapja főszerkesztője vállalta. Kívüle 
gyermek- és i f júsági i i c d a l n u n k legkivá-
lóbbjai, különösen lanítóírók tömörültek a lap 
köré. A Gyermekvilág rajzolóit is a lcg.'obbak 
közül válogat ta s így hisszük, hogy minden-
ben a lehető legjobbat n y ú j t j a . 

A Gyermekvilág minden hó 1 én és 15-én je-
lenik meg. Előfizetési á r a : Egész évre 6 P, fél-
évre 3 P, negyedévre 1'50 P. Egyes szám á ra : 
2(i fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Duda-
pest, VIII. , Dohány-utca 12—14. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Bőrünk. 
Természeti, gazdasági és egészségi ismeretek 

az V. fiúosztályban. 
í r t a : Dr . Z S O H Á R G i U L A . 

Ennek a taní tásnak igen sok előzménye 
volt. A gyermekek a családban is, az iskolá-
ban is soicszor hallottak a tisztaság fontossá-
gáról. Az iskolában gyakor i a t isztaságvizigá-
lát. Vannak iskolák, ahol ez nagyfontosságú 
nevelői feladat. I lyen a lkalmakkor hangoztat-
juk, hogy a tisztaság fél egészség és rámuta-
tunk a r r a is, hogy a t isztátalan ember en.ber-
társaira , környezetére kellemetlen, a tiszta, gon-
dozott külsejű ember pedig már első pi l lanatra 
n egnyerő Így a t isztaságra az egészséges életre 
való nevelcs túllépi az óiarend kereteit. De 
n.eg kell ismertetnünk az egészséges életmód 
természeti a lapját , az emberi szervezetet is. Ha 

a gyermek ismeri pl. a bőr szerkezetét, éle-
tünkben való sze:epét, al kor már nemcsak szo-
kásból mosakszik, hanem tudatosan, let ja a 
tisztáit odás szükségességét. 

A Tanterv a tulajdonképeni egészségi is-
mereti anyagot a VI. osztály természeti, gaz-
dasági és egészségi ismereti anyagában he1-
lyezte Az V. osztályban az egészséges em-
beri test felépítését kell megismertetnünk. 
E r r e a tulajdonképeni teimeszeti ismereti 
anyagra építik tovább a felsőbb osztályok az 
egészségi ismereteket. Azonban már az V. osz-
tályban rá kell n indig muta inunk az önként 
adódó, megfelelő egészségi vonatkozásokra. 

I. 
a) Tisztaságvizsgálat. 
b) Át. ajlás. Miért nézem meg én olyan gyak-

ran, hogy tiszta-e a kezetek, nyakatok, hajatok 
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stb.? — Mert a t isztaság fél egészség. — Mert a 
tiszta kézen nem él meg a baktérium. — Mert 
a fekete köiömal jában nyüzsögnek a bacillu-
sok, — hangzik el több válasz, amelyek már 
bizcnyos tudatosságot á ru lnak el. — Aztán 
kivel kellemesebb együt t lenni, a t isztátalan 
emberrel, vagy azzal, aki rendesen megmosak-
szik? — Aki megmosakszik, hangzik a termé-
szetes válasz. Tehát két szempont is a r ra ösz-
tökél bennünket, hogy tar tsuk tisztán magun-
kat. Melyik ez a két szempont? — Az egyik az 
egészég, a másik a jó ízlés, — ál lapí t juk meg 
közösen. (Felír juk a táblára.) Miért nem sze-
re t jük a mosdatlan, piszkos embert? — Nem 
jó ránézni, mondja az egyik fiú. — Igazad van, 
a szemünk tiltakozik a piszok ellen. De váj jon 
a piszkos ember szeme is tiltakozik a piszok 
ellen? •— Nem, mert nincs jó ízlése. — Azé: t 
mondjuk, hogy aki nem mosakszik, az ízléste-
len. De miért mondjuk azt, hogy a tisztaság-
fél egészség? 

c) Célkitűzés: Hogy erre felelhessünk, meg 
kell ismernünk boriink szerkezetét és életünk-
ben való szerepét! 

I I . 
a) A bőr, mint testtakaró. Van-e a testünk 

felületén olyan terület, ahol ne volna bőr? 
— Nincs, hangzik az elhamarkodott válasz. — 
De van — szól közbe a másik —, a körmünk. 
Igen, testünket a bőr és kicsiny területen a 
köröm t a k a r j a te . 

Már bizcnyára előfordult veletek, hogy ke-
zetektől véletlenül lehorzsoltatok, vagy bics-
kával ügyetlenül levágtatok egy darabka bőrt. 
— Nagyon fe j t? — Mikor f á j t jobban, miker 
hozzáértél a sebhez, vagy ha nem bántottad? 
— Ha hozzáértem. — Mikor sebes a kezem, ak-
kor mindig azt ütöm meg véletlenül. — És nem 
véded a seLes részt? — De igen, bekötöm. — 
Meddig kell lekötni a sebet? — Amíg meg nem 
gyógyul. — De mikor mondjuk, hogy meggyó-
gyult? — Akkor, ha ú j bőr nőtt a régi he-
lyett. — Mire való volt a kötés? — Védte a se-
bes részt. — És ha bőr nőtt rá, akker mi 
védi? — Akkor a bőr. — A kötés tehát mit he-
lyettesített? — A bőrt. Hát akkor mi a fel-
adata a bőrünknek? Védi a testünket. — 
Igen. Be t aka r j a egész testünket és védi. í r j u k 
fel, hogy mi a szerepe a bőrnek: Védi a tes-
tünket. — Védi ám, de még milyen bölcs be-
rendezéssel. Kapar já tok meg gyengén a karo-
tokon a bőrt! — Szürke vonal látszik a kapa-
rás helyén, — mondja el megfigyelését az 
egyik tanuló. (A tanulóknak kis fekete papír-
lapot adok.) E fölött kapar já tok meg a karo-
tokat! — Fehér por hullik rá, — ál lapí t ják 
meg. — Most a fejeteket haj tsá tok a lap fölé 
és az u j ja tokkal fésüljétek végig néhányszor 
a ha ja toka t ! — K o r p a hullik a papír ra . — Ép-
pen olyan, mint ami a karunkról hullott, csak 
nagyobb, — ál lapí t ják meg. Mi ez a korpa? 
— Bőrünkről keletkezik. — Igen, a bőrünk 
hámlik, — mondom a helyes kifejezést. — Egy-
szer forró víz cseppent a kezem fejére és ott 
is lehámlott a bőr. — Nyáron a fürdőzők bőre 

is lehámlik, — kapcsolják az ú j ismeretet a ré-
gihez. — Igen, a fürdőzők bőre eresen hámlik, 
a mienk pedig csak olyan lassan, hegy alig le-
het szabad szemmel észrevenni. Pedig elég sok 
hámlik le naponta. Ennyi ni! (5 g apróra vá-
gott papírszeletkét mutatok, aztán feldobva 
szétszórom.) Ügy-e nem hinnétek, hogy ennyi 
bőr hámlik le az ember testéről naponta? Pe-
dig így van, az oivosok pontosan megmérték: 
5 g. Hová lesz ez a testünkről lehullott sok 
apró fcőrfoszlány? — A f ihé rneműre tapad. — 
Számítsátok ki, mennyi tapad a fehérneműre, 
ha valaki hosszr'i ideig nem öltözik t isztába! 
Az ilyen ruhában igen jól érzi magát a :uha-
tetű. — Azért fél egészség a tisztaság, mert a 
tiszta e n b e r ruhá jában nem él meg a tetű, — 
tölti meg tar ta lommal az egyik tanuló a sok-
szor hangeztatot t közmondást! 

H a ilyen sok bőr hámlik le rólunk, akkor 
egyszer esak elfogy a bőiünk, — mondom, hogy 
további gondolkodásra ösztökéljem az osz-
tályt. — De mindig ú j nő a régi helyett. — 
Igen. És nem is az egész bőrünk 1 ámlik, hanem 
annak csak a külső rétege. Mert hámlik, úgy 
nevezzük, hogy: hámlóiéteg. Vázlatosan fel is 
rajzolom, igen nagyban, keresztmetszetben. Ez 
a hámlóréteg nagyen érdekes az u j j ak hegyén. 
F igyel jük csak meg, mit lá tunk ra j t a . — Vo-
nalak fu tnak egymás mellett. — Gyengén tin-
tázzátok be az u j j a t ek hegyét és nyomjá tok 
rá a1 munkafüzet lapjára . Ujj lenyomat — fe-
dezi fel az egyik tanuló. (Itt rendkívül élénkké 
vált az érdeklődés. Mindegyik el akar ta mon-
dani — sajnos, ponyvaregényekből szerzett — 
idevonatkozó tudását.) De mi az oka annak, 
hogy az uj j lenyomatról fel lehet ismerni az 
embert, terelem az érdeklődést az uj j lenyomat 
ra jzára? A szomszédok hasonlítsák össze egy-
más uj j lenyomatát és f 'gyclmesen nézzék meg, 
hogy a két u j j lenyomatban l igyanúgy futnak-e 
a vonalak? — Nem, — felelik némi szemlélődés 
után. — Nem bizony — egészítem ki —, nincs 
két ember a világön, akiknek teljesen azonos 
volna az uj j lenyomatuk. De az is érdekes, 
hogy amilyen az u j junk lián lórétegének a 
ra jza mcst, olyan volt már akkor is, amikor 
születtünk, meg olyan lesz, ameddig élünk, 
mindig. Ezért lehet az uj j lenyomat a lapján fel-
ismerni az embereket. 

Lát tá tok már édesapátok tenyerét, az is 
olyan finom, puha mint a tietek? — Nem, az 
u j j ak tövénél olyan kemény. — Az édesapám 
azt néha le szekta vágni. — Nem f á j neki? 
— Nem, de egyszer nagyon levágta, akkor 
fá j t . — Ez a bőrkeményedés is a hámlárétegből 
keletkezik. Vcj jcn miért? — Mert kézzel dolgo-
zik édesapám. — De hátha van annak a bőr-
keményedésnek valami célja is. Az előbb azt 
mondtátok, hogy azt le lehet vágni, nem fá j . 
Kinek a tenyerét fenyegeti több veszedelem, 
azét, aki nem kézzel dolgozik, vagy azét, aki 
kézzel dolgozik? — Azét, aki kézzel dolgozik. — 
Hát akkor melyik tenyérnek van szüksége na-
gyobb védelemre? — A kézzel dolgozó tenye-
rén azért vastagabb a bőr, hogy jobban védje, 
— ismerik fel a bőrkeményedés célját. — Lát-
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játok, a szervezetünk maga gondoskodik véde-
lemről. Le kell akkor vágnunk azt a bőrt? 
— Nem, mer t a tenyér védőjét vág juk le. — 
Szégyen az ilyen kérges tenyér? — Nem, m e i t 
azzal keresi a kenyerét . — Bizony nem, az 
ilyen kérges tenyeret nagyon meg kell be-
csülni ! Akinek a tenyere kérges, az dolgozik. 
Ennek a hazának pedig kire van szüksége, 
tétlen vagy dolgozó emberre? — A dolgozó 
emberre. — Bizony, ezért a kérges tenyér nem-
csak hogy nem szégyen, hanem a hazának 
kincse is. 

Egy sötétbőrű, feke teha jú és egy világos-
bőrű, szőkeliajú gyermeket állítok egymás 
mellé. — Nézzetek r á ennek a két f iúnak a 
bőrére. — Az egyik szőke, a másik barna. — 
Mi lehet ennek az oka? — Hasonl í tsátok össze 
a h a j u k a t ! Mi lehet az oka annak, hogy az 
egyiknek a ha j a szőke, a másiké pedig egészen 
fekete. — Olyan fekete, min tha feslett volna 
— mondja az egyik fiú. — Fes te t t is az, csak-
hogy a jó Is ten festet te i lyenre. De milyen 
anyaggal? — Festékkel. — No, akkor miér t 
6zőke N. ha j a? — Mert abban nincs fes ték! — 
De a l b a u is van — javí tom —, csakhogy sok-
kal kevesebb, azé: t világosabb. Most már azt 
is tud juk , hogy mié r t vi lágosabb az egyik f iú 
bőre, mint a másiké! — Mert az egyik bőrében 
kevesebb a festék, mint a másikéban. — De 
nyáron N. is barnább lesz, mert nyáron én is 
megbarnulok, — szól közbe az egyik gyerek. 
— Igaz, — hagyom helyben. De há t mi lehet 
ennek a cél ja? — Mert m e g b a r n í t j a a nap. — 
Ez oka a barnaságnak. De nincs annak a ba rna 
festéknek semmi szerepe, cél ja a bőrünkben? 
— Légvédelmi elsötétítés idején miér t ragasz-
tanak sötét pap í r t az ablakra? — Hogy át ne 
menjen r a j t a a fény. Azért keletkezik nyáron 
festék a bőrünkben, hogy á t ne menjen r a j t a 
a napsugár . — Ez igaz. Csak azt nem értem, 
hogy miér t védi a bőr a napsugár ellen a tes-
tet? Hiszen mi mindig azt mondjuk , hogy a 
napfény egészséges, — késztetem őket gondol-
kodásra . Egészséges, de azért á lbó l is meg-
á r t h a t a sck. — Igaz, a sötét festék azért ke-
letkezik a bőrünkben, hogy a napfényből azt, 
ami a szervezetünkre káros, vagy felesleges, 
v isszatar tsa . — Én a nyáron lá t tam, a Duna-
par ton, hogy ahol fü rdő ruha volt, ott fehér 
volt az emberek bőre. Meg lehetett lá tni a 
f ü r d ő r u h a helyét. — Há t persze — fölényeske-
dik az egyik tanuló, — mer t a f ü rdő ruha védte 
a testét. — Bizony, a szei-vezet okosan gazdál-
kodik, csak ott keletkezik védő anyag , ahol 
a r r a szükség van. — egészítem ki. — Gondol-
junk az egész Föld lakosságára. Melyik terü-
leten süt legmelegebben a nap? — Af r iká -
ban. — Nemcsak ott, hanem ezen a vidéken 
mindenüt t , — muta tom a földgömbön a trópu-
sok vidékét. Milyen az it t lakó emberek bőré-
nek a szine? — Fekete, — és m á r magyarázzák 
is — mer t nagyon sokat kell védekezniük a 
napsugár ellen. — De vannak másszínű embe-
rek is, — mondják . — Mi okozza ezek sá rga 
vagy vörös színét? — A festék, amely a bőrük-
ben keletkezik. 

Az előbb azt mondtuk, hogy a hámlóréteg a 
bőrnek csak a külső része. Ezen belül a bőinek 
még két rétege van. Az egyiket úgy nevezik: 
i rha. — Fel is rajzolom. Ez a bőr legerősebb 
rétege. — Azt tapaszta l tuk, hogy a vas tag 
liámló lé teget lehet vágni, nem fá j , nem is 
vérzik. Amikor valaki úgy bevágta a kezét, 
hogy f á j és vérzik, akkor m á r legalább az 
i rha ié tege t is megvágta . Mit vágot t el, ha 
vérzik a seb? — Az ereket. — Igen, az i rharé-
tegben vannak erek. Miért jön a vér a bőrbe? 
— Az hozza a táplálékot. — Helyes. Le is r a j -
zolom (vázlatosan). Az egyik érben jön a f i iss, 
táplá lékdús vér, a másikban megy vissza az el-
használ t vér. Ha ezt a f inom, hajszálvékony 
eret e lvágjuk, kifolyik a vérünk . Ez a seb 
aztán sokszor veszedelmet re j teget magában. 
— Elmérgesedik, — Mit jelent ez? — Meg-
gyűlik. — De miér t? — Mert fertőződik. — És 
ez mit je lent? — A piszokból baktér ium ju t a 
sebbe és ott ba j t okoz. — Jól mondtad. Éppen 
ezért mire kell ügyelnünk, ha sebes a bőrünk? 
— Hogy ne é r j e piszok. — De miér t f á j a seb? 
— Elvág juk az ideget, — mondta az egyik gye-
rek. — Jól mcndcd, a f inom idegszálak idáig 
fu tnak és ha ezek megsérülnek, akkor fá jda l -
ma t érzünk. (Rajz.) 

Kísérel jük meg a karunkon az izomról fel-
emelni a bőr t ! — El lehet tőle választani? — 
Nem, mer t hozzánőtt. — Nagyon szorosan 
hozzánőtt, vagy egy kicsit fel lehet-e emelni? 
Hőrünknek az a két rétege, amelyekről eddig 
t anu l tunk : a hámlóréteg és az i rharéteg, nem 
nőtt szorosan az izmokhoz. E g y laza réteg köti 
az izmokhoz. Ez. a ré teg olyan, min tha sok 
szálból volna összeszőve. Azért szövetnek is 
mondják . Hozzáköti az i rharé tege t az izmok-
hoz. Kötőszövet. (Rajz.) 

Nézzünk a kezünk fejére. Mit lá tunk r a j t a ? 
— F íncm szőrt. — Hol van testünkön a leg-
több szőr? — A fe jünkön, a ha junk . — Húzzuk 
ki egy szál h a j u n k a t és a vi lágosság felé 
ta r tva f igye l jük meg! — Milyen mélyen lehet 
a fejbőrben a h a j vége? — Benyúl ik egészen 
a kötőszövetbe. (Rajz.) — Az enyémnek a vé-
gén egy kis bunkó van, — fedezi fel az egyik 
tanuló a ki tépet t h a j végén a h a j h a g y m á t . — 
Minden hajszá lnak a végén van ilyen kis vas-
tagodás. Le is rajzolom. Mihez hasonlí t? — 
hagymához. — Ügy is nevezik, hogy ha j -
hagyma. Ebből nő ál landóan a ha j . — Miért 
van h a j u n k ? — Miért teremtet te a jó Isten? — 
Hogy védje a f e jünke t ! — Hogy szebbek le-
gyünk, — hangzik el két helyes megál lapí tás . 
— Igen, mindket tőtöknek igazatok van. Ami-
kor az ember még nem tudot t sapká t meg 
kalapot készíteni, akkor a h a j a védte a fejét. 
Ma meg a szépen gondozott, rendben tar tot t , 
t iszta h a j dísze az embernek. De csak a rend-
ben t a r to t t ha j ! Otthon majd nézzetek a tü-
körbe, hogy a t i ha ja tok is ilyen-e? 

E g y p a r í r d a r a b k á v a l dörzsöljétek meg a 
homlokotokat! — Milyen let t a papí r? — Zsí-
ros, a homlokomtól lett zsíros. — És a homlo-
kod mitől let t zsíros? — Másé is zsírrs, — 
hangzik a mentegetődző válasz. — Mindenkié 
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zsíros, akinek egészséges a bő-e. De nemcsak 
a homloka, hanem a bőre mindenütt . De hon-
nan j u t a bőrre zsír? — Jön ki a bőrből. — 
Jól mondtad! I t t a szőrszál vagy a ha j mellett 
van egy zsákccska, úgy nevezzük, hegy faggyú-
mirigy vagy zsírmirigy. A benne összegyűlt 
zsír a szőrszál mellett kifolyik a bőr felületére. 
Vájjon miért? — Azért, hogy puhán ta r t sa 
bőrünket. — Helyes. De ha sok zsír van a bő-
rünkön, akkor az milyen? — Fényes. — Szép 
az? — Nem. — Nem bizony. Hogyan akadályoz-
ha t juk meg ezt? — A lányok meg az asszo-
nyok bepuderozzák. — Behintik rizsporral, — 
javítom az idegen kifejezést. De én tudok en-
nél szebb és egészségesebb megoldást is. — 
Meg kell mosni az aicot melegvízzel és szap-
pannal! 

b) A bőr, mint kiválasztó szerv és liőszabá-
lyczó berendezés. 

Az előző testnevelési órán játszottunk. 
Utána mondtam, hogy ízleljétek meg a kezetek 
fejét . — Sós volt, — szól közbe az egyik. — Az 
enyém is, — az enyém is, — hangzik több oldal-
ról. — Hogyan került oda a só? — Én már 
észrevettem, hegy amikor kiizzadok, az is sós. 
— Mi sós? — A verejték. — Hát az meg ho-
gyan keletkezett? — A bőrünkön apró pórusek 
vannak, — számol be előzőleg szeizett ismere-
teiről az egyik, — azon jön ki. — Mi az a pó-
rus? —Apró nyílás. — Bizony olyan apró, hogy 
az egészséges bőrön szabadszemn.el nem is le-
het látni, csak nagyítóval. Ez a kis nyílás a 
verej tékmir igy kivezető nyílása. A verejték-
mir igy óriási nagyban ilyen. (Ironvastagságú, 
egyik végén lazán, többszörösien összecsomó-
zott gumicsövet n.utatok.) Bele:ajzolom a r a j -
zunkba is. Ebből a verej tékmirigyből nemcsak 
víz és só jön ki, hanem sok mérges anyag is, 
amely a szervezetre nézve káros. Ezeket a mér-
ges anyagokat a verej tékmir igy kiválasztja. 
Ez az izzadság. Í r j u k fel: A bőr a káros anya-
gokat kiválasztja. Hová ke: ül az izzads;'g? — 
A bőr felületére. — De az kellemetlen volna, ha 
ott összegyűlne! — Azért mosakodunk és fü r -
dünk. — A fehérneműt is azért kell kimosni, 
mert az is piszkos lesz az izzadságtól. — Ha 
valaki pl. leforráza a kezét, akkor a verejték-
nyílások eldugulnak. Mi történik akkoi ? — 
A verej tékmirigy nem tud ja kiválasztani a 
mérges anyagokat . — Igen, a méreg benne 
marad a testben. — Nem árt a bennmaradt ve-
rejték a szervezetnek? — De igen. — Nagyon 
árt. Megmérgezi a sze:vezetet. Ha igen nagy 
testfelületen roncsolódnak szét a pórusok, ak-
kor az ember bele is halhat a mérgezésbe. Ez 
is bizonyítja, hogy a test felületéről le kell 
mosnunk a mérges izzadságot. — Aki nem mo-
sakszik rendesen, annak izzadságszaga van, — 
szól közbe találóan az egyik gyerek. — Jól 
érezzük magunkat az ilyen en ber közelében? 
— Nem. Az ilyen ember is ízléstelen. — Mikor 
a tornateremben játszottunk, azt mondtam, 
hogy játsszunk mást, nehogy futkosás közben 
kiizzadjatok. — Könnyen megfázhatunk, ha ki-
izzadunk. — Nem értem, hiszen éppen melege-
tek volt, mégis megfáztatok volna? — Igen, 

mert aki kiizzad, az könnyen megfázik. — Ez 
igaz. De miért fázik meg könnyen? — Mind já r t 
megérti tek. (Mindegyik tanuló kezefejét szi-
vaccsal megnedvesítem.) Lóbáljátok meg a ke-
zeteket! — Hideg, — mondják több oldalról. — 
Addig lóbáljátok, amíg a víz eltűnik a keze-
tekről! — Hová lett a víz? — Elpárolgott . Mit 
éreztetek, amíg a víz párolgott? — Ahol nedves 
volt, ott fázott a kezünk. — Gondoljunk most 
arra , amikor kiizzadunk! Akkor elpárolog az 
izzadság és azért fázunk meg könnyebben, — 
következtetnek. Igen, a párolgás lehűti a bő-
rünket . Mikor izzadunk ki, ha fázunk, v rgy ha 
melegünk van? — Ha melegünk van. — De mi 
történik az izzadsággal? — Elpárolog. — A pá-
rolgás melegíti, vagy hűti a testet?— Hűti . — 
Én ebben egy bölcs berendezést látok. — Ami-
kor melegünk van, az izzadság egy kicsit hű-
sít, — ismeri fel a bőr szabályozó szerepét az 
egyik fiú. — Nagyszerű feladata ez tőrünknek. 
Fel is í r j u k : A párolgás hűti testünket. Any-
nyira hűti, hogyha nem vigyázunk, meg is fáz-
ha tunk! 

c) A bőr, mint érzékszerv. N, csukd be a 
szenedet . (Az egyik kezéhez a nedves sziva-
csot, a másikhoz egy száraz ruhá t éi intenek.) 
Mit éreztél? — Az egyik száraz, a másik ned-
ves. Hasonlóképen becsukott szemmel különb-
séget tesznek a sírna (papír) és érdes (csiszoló-
par í r ) , éles (vonalzó éle) és tompa (vonalzó 
foka), kemény (fadarab) és puha (törlőgumi), 
mozgó (a. kéz há tán végighúzott irón) és moz-
dulat lan (érintés), hideg és meleg között. — 
Ezt minél a bőrünkkel érezzük meg. És ha 
valaki bevágja az u j já t , akkor mit érez? — 
F á j neki. — Igen, a fá jda lmat is megérezzük 
a bőrünkkel. í r j u k fel ezt is: A bőrünk érzék-
szerv. 

d) A köröm. Beszélgetésünk elején azt mon-
dottuk, hogy a testünket nem mindenütt fedi 
bőr. — A köröm, — felel az egyik. Hát a kör-
münket váj jon miért teremtette a jó Isteni — 
Védi az u j j ak végét, — hangzik. — Igen, de 
még más feladata is volt és van. — Az, hogy 
szép legyen. — Ez is igaz. Nézzétek csak meg 
gyorsan a magatokét! Szép. — Mikor szép a 
köröm? — Ha tiszta. Igen, a fekete körömal ja 
csúnya. — Egészségtelen is, mert sok bakté-
r ium él benne, — vág közbe az egyik gyerek. 
— A nők ki is festik. — De csak akinek nincs 
jó ízlése, — teszem hozzá. Mikor ilyet látok, 
mindig az az érzésem, mintha az nem- is kö-
íöm, hanem karom volna. Az ősember azonban 
nem dísznek tekintet te a körmét. — Neki fegy-
vere volt, — mondja a köröm ősi rendelteté-
sét az egyik. — Meg szerszámja, — teszem 
hozzá én. — Édesanyám is szerszámnak hasz-
nálja, mikor var r . Azzal veszi fel a tűt . Jó a 
megfigyelésed, — hagyom helyi en. — Az én 
kistestvérem meg fegyvernek használja . Még 
most is látszik az arcomon a nyoma. 

I I I . a) Összefoglalás: Milyen rétegeket és 
szerveket találunk a bőrben? 

b) A bőr szerepe életünkben. Milyen felada-
tokat tölt be a bőr? — (Testünk t aka ró ja és 
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védője, kiválasztó szerv, hőszabályozó beren-
dezés, érzékszerv.) 

c) Tisztaság fél egészség. Miért igaz ez a 
mondás! Mosakodás, fehérnemű mosása. 

d) Társas életre való nevelés. Csak azért 
kell tisztának lennünk, mert az egészséges? — 
A tiszta, gondozott külsejű embert jobban sze-
reti környezete. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző Intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének folyóirata . 
Szerkeszti: Mclnár Oszkár. A nagymul tú és 
előkelő szellemi ta r ta lmú folyóirat márciusi 
számában B. Braun Angéla hosszú és értékes 
cikket í r t a földrajz taní tásával kapcsolatban, 
Gi akorlatiasság a földrajz tanításábtn címmel. 
Az Utasítások, A földrajz nevelő hatása, a 
Gyakorlat iasság és a Taneszközök. A növendé-
kek gyakorlat i munkái című fejezetekre osz-
tott t a r ta lmas tanulmányában igen értékes ta-
nácsokat ad és gondolatokat vet fel a földrajz 
tanításával kapcsolatban. Csekö Árpád ameny-
nyiségtani írásbeli képesítő-vizsgálati tételek 
kiválasztásáról í r cikket, amelyet könnyen át-
tekinthető kimutatásokkal is illusztrál. Az 
„Ir'odalom"-rovat ezúttal is nagyon gazdag. 
Dr. Szemere Samu: Filozófiai tanulmányok 
című munkájá t dr. Cseh Arnold, dr. Sirnor 
Ferenc: Pécs éghaj la ta című könyvét dr. Bacsó 
Nándor, dr. Balassa László: A magyar taní tás 
megújhodása felé című könyvét Abkarovits 
Endre, végül Cscte Balázs: Az iskolám az én 
vá ram című könyvét Kccsis Lajos ismerteti . 
Változatos Hírek-rovat teszi még teljessé a 
Magyar Tanítóképző márciusi számát. 

Magyar Tanító. Főszerkesztő: Boross Béla. 
Az Országos Általános Tanító Egyesület hiva-
talos lapja. A legutóbb megjelent márciusi lap-
szám vezércikkét a magyar egység ünnepének 
március 15 ének szenteli. A redagó"ia műhe-
lyéből című rovatban a SZEMKE Révai Szé-
chenyi . népfőiskolájáról olvasunk tudósítást. 
Ebből a tudósításból örömmel á l lap í tha t juk 
meg, hogy a SZEMKE a visszatért Felvidéken 
nagyon jó munká t végzett és végez ma is. A 
tehetségkutatásról Tarnay Miklós ír, a felvi-
déki magyar tanítók cseh megszállás alat t i éle-
téről olvasunk még cikket, azonkívül Csalló-
közitől az egységes tanítói közvéleményről. A 
Rádió és a taní tóság címen Szkladányi Károly 
í r t a Karcolatok című rovatban. A tanítói egy-
ség érdekében v a j a i Va ja i József szól. Gazdag 
könyv- és lapszende-rovat egészíti még ki a 
lapot, azonkívül Hírek-rovat is, amelyben ez-
út ta l Pé t e r f fy Sándorról olvasunk meleg meg-
emlékezést. 

Az „Ifjúságunk" című folyóirat közel egy 
évtizedig szolgálta a cseh uralom ala t t élő 
magyar i f j ú s á g magyar művelődésének az 
ügyét. Most második évtizedében az egész ma-
gyar i f j ú ság szolgálatába áll. 

A magyar mult szellemi kincseit, mara-
dandó értékeinket ismerteti meg a falusi és 
városi i f júsággal , hagyományainkat , melyből 
az ú j magyar zene is kifejlődött , melyből al-
kotóink is mindig merítettek. 

Közli drámai és szokásjátékainkat, tán-
cainkat, énekeinket és a legjobban elfelej tet t 
testi ügyességet és küzdőszellemet erősítő test-
edző játékainkat . — amelyek még ma is érzik 
a magyar sport já tékok alapját . A lap ezekhez 
nemcsak elméleti, de gyakorla t i ú tmuta tás t is 
ad. 

Állandóan közöl olyan hagyományos jellegű 
népi játékokat is, amelyek szabadtéren, táboi^ 
tüzek mellett, de színpadon is minden különö-
sebb eszköz nélkül előadhatók. 

Az , Ifjúságunk' magáé az i f júságé. Hasáb-
jain a városi és falusi i f j ú ság egyaránt meg-
szólal, hogy kérdéseiken keresztül közelebbről 
is megismerhessék egymást s egymás értékei-
nek felismerésével közelebb kei üljenek egy-
máshoz. Az „Ifjúságunk" szerkesztője mostan-
tól: Muharon Elemér. Bővebb felvilágosítást 
az „Ifjúságunk' kiadóhivatala ad. Cím: Buda-
pest, IV., Vei-es Pálné-utca 14. sz. 

Német tanügyi lapokból. 

Toborzó a tanító-utánpótlásra. 
Ezt a címet viseli W. Kircher bayreuthi ta-

nítónak egy cikke, mely a Der Deutsche Er-
zieher 1941. évi augusztusi számában jelent meg 
a német tanítóhiány tá rgyában s melyből mi is 
okulhatunk. 

A cikk szerzője abból indul ki. hogy a né-
met nemzeti szocialista tanítószövetség biro-
dalmi elnöksége toborzót hirdet a tanítói szuk-
kreszcencia érdekében. Ez a fölhívás a párt-
kancellária ösztönzésére született meg s az az 
óhajtása, hogy különösen a legfelső osztály ta-
nítói iparkodjanak évenkint legal tbb egy ta-
nulót megnyerni a tanítói hivatás számára. A 
tanítói pálya a legkülönfélébb körülmények 
folytán megszűnt keresett pálya lenni. Hogy 
utánpótlást lehessen toborozni, ahhoz szüksé-
ges, hogy e pálya nemzetpolitikai jelentősége 
elismertessék. A pályaválasztási tanácsadók 
eleget szólnak arról, hogy a nem keresett pá-
lyákat „magnetizálni" kell, hogy az i f j ú ság 
fe l ismerje értéküket. A magnetizálás -a leg-
különbözőbb módon történt. Mikor a paraszti 
foglalkozás részére kellett toborozni, nemcsak 
a parasztság csapott föl toborzónak, hanem az 
egész nép a nyilvános propaganda minden esz-
közével. A vezetők és a nép egyaránt azon fá-
radoztak, hogy az i f júság előtt az eke mögötti 
helyet a nemzet díszhelyeként jellemezte. Egy 
felhívásban az volt olvasható: Ne'metcrszág if-
júsága mindenütt megtalálható, ahol a nemzet 
jövendőjének teendő, elöntő jelentőségű szolga-
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latról van szó. A falutól való elidegenedés el-
leni küzdelem még nem zá iu l t le, de az i f jú -
ság már kezdi a paraszt i foglalkozást h ivatás-
nak tekinteni és megbecsülni. Az öreg parasz t 
ö lömmel végzi nehéz szolgálatát ; az a tudat , 
íiogy egy egész nagyr nép tisztességnek nézi az 
ő foglalkozását , bizalmat és erőt önt beléje. 
Éppen azért belőle is toboi zó erő sugárzik. 

A közvélemény mind többet és többet fog-
lalkozik a taní tó a lak jáva l . Az ú j országrészek 
t a r tomány i vezetői sürgetően követelnek taní-
tókat, mer t éppen ezek vannak h iva tva az ú j 
országrészeket németté tenni. Az iskola nélkü-
lözhetetlen szerene a népiségért fo ly ta to t t küz-
delemben a ha tárv idékek fölszabadulása és 
visszacsatolása előtt, Gottfr ied Rothackernek 
„Dorf síi der Grtnze" (Határszél i falu) c. mun-
ka janak megje i tndse óta, a legszélesbb körök-
ben el van ismerve. A „Jungens" (Fiatalok) c. 
f i lm b e m u t a t j a a Hi t le r Jugend köréből ki-
kerül t taní tó t ípus t . N a g y napilapok majdnem 
naponkint t á r g y a l j á k az iskolában folyó mun-
kát, az iskolareform kérdését és a tanítókép-
zést. A véderő és a gazdaság pozitív módon 
érdekelve vannak az iskola eredménye 'ben. 
Figyelemreméltó Péta innek, a f rancia állam-
főnek uta lása a német nevelés- és i sko laügyre 
Franc iaország összeomlása után, mely a mai 
német tan í tónak és nevelőnek hasonló elisme-
rést ju t ta t , mint annak idején a kön i fg rá t z i 
iskolamesterről szóló szállóige. A nemzeti-
szocialista pá r t legfőbb iskolaügyé h iva ta lának 
vezetője, Fr iedr ich Schmidt egyik i ra tában, 
mely a .német népnevelés egységéről ' szól, 
t anügy i f é r f iú i és néptaní tói minőségben fejezi 
ki tel jes elismerését a német néptaní tó előtt. 
És feledhetetlenek Alfréd Rosenberg szavai : 
„A tan í tónak ma éppoly for rada lmi küldetése 
van, mint az á l l amfér f iúnak és a katonának." 
S végül nem szabad elsiklani a maga nemé-
ben egyetlen hálakife jezés felett , mellyel a 
F ü h r e r „Mein K a m p f " c. könyvében történe-
l emtaná rának adózik. 

A tanító, mint magoltató, m á r csak nem 
irányadó körökhöz tartozó rosszmájúak agyá-
ban kísért. A félreeső, poros, korhadó iskolai 
vi lágba begubózott iskolamester ma m á r ana-
kronizmus. A nép poli t ikai szolgálata, sport-
szerű te l jes í tmény és fegyveres szolgálat jel-
lemzik a mai tanítót. Százezren működnek na-
ponkint természetszerű, magától ó ' te tődő ön-
feláldozással a belső f r e n t valamelyik szaka-
szán; első osztályú vaskereszttel , sőt lovag-
kereszttel térnek vissza iskoláikba, mint ahogy 
a berlini olimpiász idején ezüst- vagy arany-
éremmel léptek t an í tványa ik elé. 

A „ t anu lá s ' nem olyasmi már , ami az idők-
nagysága mellett jelentős. Tanuln i „arcvonal" 
szerű feladat lett. Megragad ja a nép és a bi-
rodalom életkérdéseit . S a taní tó min t vátesz, 
mint apostol áll a nemzet jövője előtt. Aki a 
taní tót nem apostolnak, hanem csak elemi is-
meretek közvetítőjének tekinti , nem őszinte, 
vagy hamis emlékezésekkel van terhelve s nem 
lá t ja a változást, melyen a taní tó és az iskola 
már is á tment . Nem rigy lesz valaki taní tó és 

apostol, hogy k ivonja magá t nagyvonalú kor-
szakunknak d inamiká jából azáltal , hogy dol-
gozószobájának csendjébe menekül, hanem úgy, 
hogy érző lélekkel vet i belé magá t és azután 
belső hivatásból az i f j ú ság elé lép s a nemzeti-
szocialista életnézetnek kényszerítő, ha ta lmas 
erejét érzi magában , de a pol i t ikai lag világo-
san látó i f j ú ságnak ösztenös vágyá t is, mely 
azt óha j t j a , hegy lelke tel jék meg nagy képek-
kel és megismerésekkel, hogy ezek méltó ki-
á l lás ra sa rka l j ák őt a F ü h r e r és a birodalom 
mellett. 

Történet i leg igaz, hogy az iskola raciona-
lizmus szülötte; de nem igazolható tör ténet i 
leg, hogy az iskolát mindig a racionalizált gon-
dolkodástól függőnek kell tekintenünk. Az élet 
minden területén megá l lap í tha t juk , hogy az ős-
erok f t l é törekszünk. Az őserökhöz a nemzeti-
szocialista taní tó i h iva tásnak is megvan a 
nraga ú t j a . Ösi mintaképe az elődöknek a csa-
ládfő, ki az i f júságo t harcban, pa iasz t i foglal-
kozásában és bölcseségben oktat ta , vagy a 
skald, az ősi énekinondó, aki első vol t a harc-
ban és szolgálatban s egyút ta l megvolt az ado-
mánya, hogy a szónak erejével magáva l ra-
gad jon az önfeláldozó kiál lásra. Mi taní tók 
megoszt juk ezt a h iva tás t a népnek minden 
nevelőjével, de 8 iskolai éven á t az i f jú ságga l 
való naponkint i érintkezésben olyan lehetősé-
geink vannak a kiál lásra, mint senki másnak. 

Valami lenyűgöző erő áramlik abból a ta-
nítóból, aki a népi közösség nagy köréből jőve, 
az i f j ú i közösség kis körében áll; magáva l ra-
g a d j a a szíveket, acélossá teszi az akara to t , a 
szürke köznap szigorát és nehézségeit diadal-
masan kiál l ja , mer t hiszen él benne a hi tnek 
kimerí thetet len forrásából származó erő! Nem 
titok és nem r i tkaság, hogy ilyen taní tók egy-
egy fa lu egész nemzedékét kialakí tot ták. Sok 
hálásan emlékező bizonyí tvány van, mely — 
hasonlóan, min t a F ü h r e r tör téne lemtanáráro l 
szóló — az igazi taní tói lélek erejét egy-egy 
sa já tos élet k ia lak í tására nézve igazolja. És 
e l jen az idő, el kell jc'nnie, mikor taní tói nem-
zedékünk szerepe a németségnek néppé válá-
sában és a birodalom belső megerősödésében a 
taní tóság tör ténetének legszebb és legdicsőbb 
lap ja i ra fog tar tozni . 

Amennyiben a taní tóságnak a s a j á t szuk-
reszcenciája érdekében toborzót kell t a r tan i , 
kévést bé szavak és p ropaganda révén és az 
előmeneteli lehetőségekre (Hauptschule és ta-
nítóképző) való u ta lássa l kell e l járniok, mint 
inkább példaadás és mintakép ú t j án . A tanító-
ságnak voltak t ragikus , szűk napja ik , de akkor 
sem szakadt meg a tanítónemzedékek sora. 
Németország legjelentősebb korszakát éli most; 
a legdöntől b események közepette is, melyek 
a harcmezőn lejátszódnak, megemlékezik a 
F ü h r e r a tanítóról, mert tud ja , hogy nem ele-
gendő a háború t ka tonákkal megnyerni , hanem 
a taní tónak és nevelőnek is segítenie kell, hegy 
a békét megnyer je . Az ú j birodalomnak csá-
bító t áv la ta i vannak : katena , kereskedő, mér-
nök és g y a r m a t i telepes legjobb tudásuk sze-
rint készülnek fe ladata ikra . Nem jelentéktele-
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nebb a foglalkozása a katonáénál, kereskedőé-
nél, mérnökénél és gyarmat i telepesénél annak, 
aki ismert kiválóságával, közelben, távolban 
elsőnek formál ja az iskolákban fölserdülők 
testét, lelkét és szellemét, aki sohasem foglal-
kozásának aprólékos részleteivel, hanem hiva-
tásának egészével alkot és alakít . A tanítói 
rendLe való toborzásnak két egyenlő felelős-
ségű és egyenlő kötelezettségű ú t j a van: 1. Mint 
ahogy az élő szervezetnek minden szervét át 
kell j á rn ia a vé: nek s ebből határozódik meg 
tag ja inak teljesítőképessége, így tölti meg a 
népközösség a tanítói foglalkozást, nem mint 
állást, hanem mint a megbecsülés erőivel teljes 
megbízást, mely a nemzetet mint egészet és 
minden részében világtörténetileg is példátlan 
tel jesí tményekre tette képessé. 2. A tanítóság 
történetileg megszületett korlátokon és eiévült 
képzeteken túlnőtt, nemzeti tevékenységében 
kiszélesedett népi őshivatásnak érzi magát , 
melyet a népiség alakító erői táplálnak s ezek-
kel szemlen kötelességei vannak, mint vezető-
nek a nép gazdaságának ápolásában, erőinek 
gyarayí tásában, ha lhata t lanságának apostoli 
hirdetésében a Füh:<er birodalmának ha tá ra i 
közt, ki maga minden idők legnrgyobb taní-
tója és nevelője s aki azzal boldogítja a né-
metséget, hogy hite és akara ta mindenkire 
nézve 'mindig ú j és közvetlen élmény s ez az 
élmény olyan hatalom, mely történeti felada-
tok fölött ú r r á lenni segíti nemzetét. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Somogyi József: Hazánk közoktatásügye a 
második vi lágháború 'g. (Budapest, 1942. Eggen-
berger-féle könyvkereskedés.) 

Olyan munka, amely hazánk közoktatás-
ügyinek az utolsó évtizedben történt fejlődését 
és jelenlegi helyzetét részletesen isméi tetné, 
nincs i rodalmunkban. Éppen ezért örömmel 
kell üdvözölnünk Somcgyi József könyvét, 
amely a lehető legtökéletesebb és legáttekint-
hetőbb módon ismertet meg hazánk közokta-
tásügyének jelenlegi helyzetével. 

Somogyi József könyvének főbb fejezetei: 
A közoktatásügy általános alapelvei. A cse-
csemő- és kisdednevelés. Az alsófokú oktatás. 
(Népiskolák.) Szakiskolák. A fogyatékosokat 
nevelő iskolák. Gyermekvédelem. Iskolánkívüli 
népművelés. Leventeegyesületek. A középfokú 
oktatás. A gyakorlat i i rányú középiskolák. A 
felsőoktatás. A közoktatásügyi igazgatás szer-
vezete. 

Már ezekből a részekből is látható, hogy a 
szerző olyan íészlctes képet n y ú j t közoktatás-
ügyünk szervezetéről, amely ennek a nemzeti 
szempontból egyik legfontosabb építményünk-
nek minden részletét megvilágí t ja . 

A könyvet szívesen a ján l juk kar társa ink 
szíves figyelmébe. 

A Tükör márciusi száma ismét gazdag és 
változatos tar ta lommal ju t az olvasók kezéhez. 
Az ú j számban cikket í r t ak : Bisztray Gyula 
a szabadságharc üldözöttjeiről, Bónay Mái ia a 
halasi rigniusos disznótorról, Cs. Szabó Ká lmán 
emlékeiről, Viatcr a német utakról, D rvas 
József a mezítlábas nábobokról, Gáspár Gyula 
a gyimesi csángókról. A szépirodalmi íészben 
Laszkó Géza, Molnár Ákos és Böiödi György 
novelláját , valamint Weöres Sándor, Kiss Ta-
más, Kéry László és llcllos Éva versét olvas-
hat juk. Az eleven színes rovatokon kívül szá-
mos fénykép és ra jz díszíti a Tükör máiciusi 
számát. A szép kiállí tású folyóiiat Bétay Jó-
zsef szerkesztésében és a Frankl in-Társula t 
kiadásában jelenik meg. 

Dr. Preisich Kornél : A gyermek gondozása, 
táplálása és ápolása születésétől 6 éves kong . 
Negyedik bővített kiadás. (Nóvák Rudolf és 
Társa kiadása. Budapest, VIII. , Baross-utca 
21.) Ez az értékes könyv útmutatásokat , taná-
csokat ad a f ia ta l anyáknak ar ra vonatkozóan, 
miként gondozza, táplál ja és ápolja csecsemő-
jét, 6 éves koráig kisdedét. Még a címeit is 
nehéz lenne felső: olnunk annak a sok teendő-
nek, amit a szerző könyvében elénk tár. A 
könyvet olvasgatva azonban egymásután vonul 
el előttünk az a sok-sok tennivaló, amit a tu-
dós, nagy gyakorlat tal rendelkező és tapaszta-
latokat gyűj tő gyermekorvos a kérdéssel kap-
csolatban elmond. A szoptatás tcchniká :ától 
kezdve, az elválasztáson, a mesterséges táplál-
kozáson, a t isztántartáson, meg a többi teen-
dőn át, egészen az étlapokig sok-sok tanácsot, 
ú tmuta tás t találunk a könyvben, melynek ke-
zelését nagyon megkönnyít i a „Tárgymutató." 
Függelékül feljegyzésekre alkalmas „Naplót" 
találunk a könyvben. Ebbe a gondos édesanjTa 
időről-idő"e feljegyezheti gyermekének testsú-
lyát, táplálékának mennyiségét, stb. 

A hasznos könyvet szívesen a j án l juk kar-
társaink figyelmébe. 

Adóügyi Kiskáté 1942. X X I I . évfolyamában 
most jelent meg dr. Sze-pesy Mihály és dr. Zá-
dor I. Károly összeállításában. A mű felöleli 
az érvényben lévő összes adó, pótadó és j á r u -
lékos adó rendelkezéseit, melyek mai napig 
megjelentek. A Kiskáté minden könyvkereske-
désben és a szerzőnél (V., Géza-u. 4.) kapható. 
Ara : 4'20 P. 

I l letékügyi Kiskáté 1942. X X I I . évfolyamban 
most jelent meg dr. Szepcsy Mihály és dr. Sze-
lényi Ödön összeállításában. A mü felöleli az 
összes érvényben lévő legújabb illetékügyi, ren-
deletek betűsoros gyűjteményét , melyek a mai 
napig megjelentek. A Kiskáté minden könyv-
kereskedésben kapható és a szerzőnél (V. 
Géza-u. 4.) is beszerezhető. Ara : P 3.— 

Szűcs Imre : Egy kis diák estéi. A kis á rva 
Jóska az a diák, aki jó öreg nagyanyja elbe-
széléseiből megismeri a szentek életét. Egy szo-
morú karácsony estén megígéri a jó Nagyanyó, 
hogy kis unokája vigasztalására esténként el-
mondja egy-egy szent történetét. 
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E g y éven keresztül megelevenednek a kis 
Jóska előtt a nap tá r ismertebb szentei, „az 
örök élet végtelen égbolt jának csillagai". A kis 
diák megismeri küzdelmes, lemondással teli 
életüket, csodáikat és vér tanúhalá lukat . A 
magyar szentek csodálatos ga lér iá ja hazrsze-
reletre inti, mint ahogy Szent István, Szent 
László is szerették ezt a szép Magyar Hazát, 
áldoztak, dolgoztak és harcoltak érte. 

A szentek világán keresztül megsejt i a kis 
fiú tiszta lelke az Istent, mert „amint az üveg-
prizma megszűri és ezer sz ínárnyala t ra bont ja 
a vakító fehér napfényt , úgy a szentek is Isíen 
végtelen szépségének más és más színű suga-
rakban való visszaverődései". 

Szép és értékes o lvasmányt adot t ezzel a 
munkával a katolikus i f júság kezébe a szerző. 

A könyv a Szent I s tván-Társu la t kiadásáé-
ban jelent meg. 

Hegyal ja i Kiss Géza: Napfényes vizeknél. 
Elbeszélések. 

Hegyaljai Kiss Géza, ez a jeles magyar író, 
ebben a kötetében három részbe csoportosít ja 
elbeszéléseit. Az egyik a : Hernádiölgyi embe-
rek. A másik: Bodrogmenti törtenetek. A har-
madik: Mit mesél az Olt1 

Mielőtt könyvének olvasásához fognánk, 
szinte önkéntelenül kérdezzük, hogy mié:t cso-
portosí that ta így elbeszéléseit1? Az átolvasás 
után erre tiszta feleletet kapunk. Ez pedig az, 
hogy Hegyaljai Kiss Géza a tá jaknak külön-
külön lá t ja meg a lelkét, amely bíínne van az 
emberek gondolkozásában, lelkében is. Mikor 
az egyes elbeszéléseket olvassuk, az emberek 
gondolkozásán, cselekedetén át szinte lá t juk a 
t á j egyéniséget is. S ez az egyik, ami Hegy-
aljai Kiss írásait magas művészi fokra emeli. 
A másik a mélységes meglátások, átérzések. A 
szerző nem keresi a rendkivüliességet, a szo-
katlant , hanem az egyszerűségekben is megta-
lálja az emberi lélek szövevényének szépségeit, 
eredetiségeit. A harmadik a szerző n agyar 
lelke, erős magya r érzése, fa jának végtelen sze-
retete, mely í rásainak minden során érezhető. 
S mindezt összefoglalja az az írói tehetség, 
amely Hegyal ja i Kiss Gézát már régen íróink 
első sorába állította. 

A könyvet szívesen a j án l juk kar társa ink 
szíves figyelmébe. 

Böszörményi Varga Lajos húsz nótája . (Ma-
gyar Muzsikus zeneműkiadó. Szűcs Ágoston 
kiadása. Budapest, VII., Almássy-tér 11. Ára : 
2 pengő.) 

Böszörményi Varga Lajos kiváló költő ta-
nító húsz nótája van ebben a füzetben. Csárdás 
és hallgató vegyesen. A dalok szövege mélysé-
ges költői érzésre, s kitűnő versclési technikára 
vall, s a dallam mindenüt t szépen párosul a 
szöveggel. A húsz dal címe: Nem volt senkim, 
csak a babám. J ö j j ki hozzám a tar-yára. Soha 
(öbbé nem látsz engem. Szép lány a babám. 
Jol ban szerettelek. Az a lány, az a lány. Téli 
erdő tenger fá ján . Mit tagadjam. Hallani sem 

akarsz rólam. A csillagot lehoznátok. Amióta 
mással éled. Széles böszörményi határban. Te 
vagy a vih 'gnak. Aratócsárdás. Nem tud ja 
más, csak az Isten. A babám takaros. Kimen-
tem az édesanyám sírjához. Templom után. 
Szalmaszálat sem tettem az utadba. Sári . 

Már ezekből a c 'mekből is következtethe-
tünk arra , hegy valamennyi kedves, vonzó, 
örömet, bút, bánatot kifejező dal. 

Husz Béla: A beteg növény és gyógyítása. 
A növénybetegségek évente sokmillió pengőre 
terjedő kár t okoznak az országnak és sok kel-
lemetlenséget a virágkedvelőknek. A m a g y a r 
könyvpiacon régóta hiányzik olyan szak-
munka, amely korszerű előadásban bozzáfér-
hetővé tenné mind a gazdáknak, kertészeknek, 
gyümölcs- és szőlőtermesztőknek, mind a vi-
rágkedvelőknek a növénj betegségekre és az 
ellenük szükséges védekezésre vonatkozó isme-
reteket. 

A szerző, aki ezekkel a kérdésekkel gyakor-
lati lag és tudományosan évtizedek óta foglal-
kozik. ebben a munká jában most pótolja a 
hiányt s képekkel gazdagon díszített olyan 
munkát bocsát a közönség rendelkezésére, 
amelyben mindazt hiánytalanul megtalál ja , 
amit a növénybetegségekről és gyógyításukról 
napja inkban tudni kell. 

A Kir . Magyar Természettudományi Tár-
sulat nagy Rane:-dí jával jutalmazott pálya-
munka a Társulat kiadásában és a Ki rá ly i 
Magyar Egyetemi Nyomda előáll í tásában je-
lent rn.eg. 

Útravaló. Tanítók évkönyve tanítókhoz. (Ki-
ad ta a Kecskeméti Tanítók Dal- és Zeneegyesü-
lete.) 

E rövid ismertetés keretében nehéz lenne 
összezsúfolnunk mindazt a sok értéket, ami 
el ben az évkönyvben van. A tá rgyát is nehéz 
lenne meghatároznunk, mert hiszen az ilyen 
„Évkönyv"-ekben különlöző tárgyú költemé-
nyek és értekezések szoktak megjelenni. L á -
nya azonban egy: szigorúan vallásos és haza-
fias. an i természetes is, mert hiszen magya r 
tanítók ír ták. 

A bevezetőt Angyal János tanügyi tanácsos 
í r ta „Találkozás" címen. Ebben az emelkedett lé-
lekkel megír t cikkben a Felvidéknek Kecskemé-
ten szereplő tanítóit köszönti a kir. tanfel-
ügyelő. Ezt Boros Bélának „Szép magyar vité-
zek" című szép költeménye követi. Az Évkönyv-
ben még a következők ír tak értékes cikkeket, 
szép költeményeket: Bérczyné Árendás Karola , 
Joós Ferenc. Hatvani Pál, Zaborcczky Erzsé-
bet, Bölcs István, Tóth Tibor dr., Szabó Sa-
rolta, Lőrincz Béla, Major Sándor, Rigó Jó-
zsef, Törteli Péter , Szabó Sándor. S^abó Kata-
lin, Garaczy László, Szamosi Ferenc, Fincicki 
Sándor dr., Fazekas Ernő, Gerencsér József, 
Röszörrrényi Mihály, Zilachi Sebess Béla és 
Veszprémi István. 

Az értékes könyvet a ján l juk kar tá r sa iuk 
szíves figyelmébe. 



3 2 0 194-2 : 6. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Magyar Klasszikusok. Szavalókönyv. Al-
kalmi v t rsek j tei ténye. Összeállította és az 
előszót írta: Éber János. (A Magyar .Népmű-
velők Társasága kiadása. Budapest.) A Magyar 
Népművelók Tá lsasága már is elévü. hetetlen 
érdemeket szerzett azzal, hegy a magi ar klasz-
szikusokat olcsó kiadásokkal népszerűsíti. Ez 
a könyv is 100 oleh.las és ára mégis csók 30 
fillér. Ha pedig a ta r ta lmat nézzük, felbecsül-
hetetlen értékeket találunk benne. A régi ma-
g y a r írók legjellemzőbb, legismertebb művei 
mellett, nemzeti irodalmunk főleg utolsó év-
tizedél ől való költeményeknek egész sorát 
öleli fel a könyv, mégpedig a legjavából. 

A tanítói szempontból nézve is felbecsülhe-
tetlen értéket jelent ez a könyv, mert anyagá-
val és annak csoportosításával iskoláinknak 
igazi , szavalókönyve" lehet. Sokszor vagyunk 
úgy, hogy iskolai ünnepélyekre s egyéb alkal-
makra megfelelő költeményekért egész kötete-
ket kell összeolvasnunk, s a költeményeket ezek-
ből kiválasztanunk. Ez a könyv megkímél ettől 
a munkától, mert benne minden alkalomra talá-
lunk költeményt. Tárgykörei a következők: 
Anyák napjára . Egyéb családi versek. Finn-
ugor testvériség ünnepén. Hősök ünnspén. Ka-
rácsonyfa alatt. Könyvnapra . Levente, cser-
kész összejöveteleken. Madarak és fák napján. 
Magyar föld, magya r élet. Március 15 én. Ok-
tóber 6-án. Vegyesek. 

Ezt a könyvet, mely minden könyvárusnál 
kapható, melegen a ján l juk kar tá rsa ink szíves 
figyelmébe. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Erwin Küs te r : Die nationalsozialistische 
Weltanschauung als Umbildungsfaktor in der 
seelischen Lebendigkeit. (A nemzeti szocialista 
világnézet, mint az átképzés tényezője a lélek 
életében.) Hamburg, 1940., 1C8 lap. 

Könyvünk szerzője al ból indul ki, hogy a 
nemzeti szocialista világnézet belépése a német 
nép életébe az egyes ember ú j jáa lak í tásá t je-
lenti, hogy ennek az újjászületésnek az egész 
német népet meg kell ragadnia , azt mindenki-
nek be kell látnia, kit a nemzeti szocialista 
mozgalom megkapott. Ez nehéz folyamat, mert 
az egyéneken, tehát milliókon külön külön 
megy végbe. Hogy ezt elősegítse, megköny-
nyítse, mintegy nevelői feladatot tűz ki maga 
elé E. Küster s tudni és fel tárni óhaj t ja , mi-
lyen módon és milyen mértékben a lak í t j a át 
belsőleg a nemzeti szocialista világnézet az 
egyes embert és a német nép összeséget s ebből 
a fölvetett kérdésből adódik következésszerűen 
egyes szorosan összefüggő „Zárt K ö r e ' a rész-
letkérdéseknek, melyek a problémák széles te-
rületére vezetnek. A feladat és módszer kijelö-
lése után a világnézet alakító erejét vizsgát 'a. 
a világnézet lényegét, a magatar tás , eszmevi-
lág, életforma, közösség összefüggéseit a világ-
nézettel, a világnézeti nevelés formái t a nem-

zeti szocialista pártéletben, a pár t szerepét c 
téren. Külön fejezet szól a világnézeti átkép-
zésről. A politikai harcos lelki kepzésének nie 
nete különösen szívén fekszik. E feladat telje-
sítésében különös fontosságot tulajdonít a nép-
oktatásnak s ebből a szempontból tekintve, a 
pedagógus olvasot, bármely polit ikai világné-
zetnek híve is, különösen érdekelhetik E. Küster 
fejtegetései. 

Hans Hof fmann : B e m a r d Overberg. Sein 
Leben und sein Wirken in Zeit und tlberzeit. 
(Ovei'berg Beiná t élete és működése.) München, 
1940., 308 lap. 

Overberg Bernát , ki 1754—1826-ig élt, kato-
likus pedagógus és tanügyi író, tanítóképzőin-
tézeti, ma jd papnevelőintézeti igazgató volt. 
Jelentősége nem a tuckinányos pedagógia, 
hanem a gyakorla t i tanítás, főleg a h i t tan t tn í -
tás és tanítóképzés terén van. H. Hof fmann 
könyve Overberg Bernát jelentőségét fejtegeti , 
főleg vallás erkölcsi szempontból és k imuta t ja , 
hogy ez a német erőben és bensőségben gazdag 
fé r f iú irányítólag és alakítólag hatot t korára, 
amelyben az „egyenlőség, szabadság, testvéri-
ség ' jelszava alat t a tekintély és erkölcsiség 
minden köteléke meglazult; k imuta t j a továbbá, 
hogy Overberg gondolkodásával és eszmevilá-
gának gazdagságával a jövendőt is befolyá-
solni tudta. Ha Overberg e lu tas í t ja is a francia 
forradalom liberális eszméit, azért mégis elő-
mozdította az ú jkor i reformpedagógiának 
líousseauból eredő indításait . Szakértő pillán 
tással lá t ja meg a gyermeki lélek sajátossá-
gait és értékeit, meglát ja a gyermek „lelkecs-
kéjét" és u ta t tör annak az i ránynak n e l y ma 
„a gyermekből kiinduló pedagógia ikén t álta-
lánosan el van ismerve. Valódi keresztény kö-
zösségi pedagógiát találunk nála, mely az em-
bert a valóság total i tásában szemléli. Szerzőnk 
könyve mesteri lélekrajzzal és a nevelő köte-
lességeinek, felsorolásával nemcsak taní tóknak 
és lelkészeknek, hanem apáknak és anyáknak 
is bőségesen ösztönzést ad az elmélkedésre és 
saiát pedagógiai maga ta r tásuk ellenőrzésére, 
valamint a gyermeki lélek i rányí tására is. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

l'edas-ógiai szemirárinm Bácsalmáson. Hófúváso? 
rossz időben február 10 én ta r to t ták meg a bácsa'mási 
járás tanítói szemináriumi összejövetelüket. Ennek elle-
nére minden községből csaknem tel;'es számmal mogjel-n 
tek a tanítótestü'etek tagjai. A zárdaintézet kápolnájá-
ban Schneider Ferenc érd. esperes, plébános mulatot t be 
szentmisét, majd az egybegyűltek előtt dr. Juhász János 
vármegvei kir. tarfelügyelő tar to t ta meg magasszínvonalú 
megnyitóját. Megem'ókezett az elmú't esztendő történeti 
eseményeiről és megvilágította ezzel kapcsolatban a taní-
tóságra váró feladatokat Köszöntötte a pécsi kir fő-
igazgató helyettesét, dr. Murányi József tanügyi t i tkárt , 
aki me'eg szavakkal fordult a kedvezőtlen időben is szép 
rzámmal megjelentekhez. 

A tárgysorozat első számaként a meg nem jelenhe-
tet t Cser Sándor helyett Szabó D. Béla körzeti iskola-
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felügyelő ismertette az ú j tanterv és útmutatások szelle-
mét. Barabás János tompái áll. tanító mind.tgig érde-
kes, szemléltető t an í ' á s t muta to t t be a VII. osz táyban : 
„A visszafoglalt Délvidék nyersanyagterme'ése" címen. 
Szűcs Elek tompái á'l . igazgatótanító az új Népiskolai 
Utasításokat ismertette. Befejezésül Kiszely Zoltán m. 
kir. főhadnagy, járási katonai parancsnok érdeklődéssel 
fogadott előadása következett: „A leventeintézmeny és a 
népiskola kapcsolata" címmel. 

A tar talmas előadásokat követő hozzászólások után 
ir. Murányi József főigazgatóhelyettes és dr. Juhász 
János kir. tanfelügyelő értékes útbaigazítását tapsolták 
meg a szeminárium hallgatói. Gyűlés után a megjelentek 
a helybe'i tanítónők rendezésében megtar tot t közös ebé-
den vettek részt. 

Pedagógiai szeminárium Baján. Baia város és kör 
nyékének tanítói 1942. február 9 én t a r to t t ák pedagógiai 
szemináriumukat. A pécsi tankerület kir. főigazgatóját 
dr. Murányi József tanügyi t i tkár képviselte, akit dr. 
Juhász János kir. tanfelügyelő köszöntött. 

Dr. Juhász János kir. tanfelügyelő bevezető beszédé-
ben örömének adott kifejezést, ho^y hazánk a DéMdók 
egy részének visszafog'alásával újból tekintélyes mérték-
ben gyarapodott. Rámuta to t t az életbelép etett .. 'tan-
terv és Útmutatás" , valamint „Népiskolai Utasí tás" érté-
kes gondolataira. Vitéz Váraljai József csávo'yi róm. kat. 
tanító ismertette részletesen az új „Tanterv és Útmuta-
tás" t-. Biczók Sándor bajai áll. tanító a „Visszafoglalt 
Dél idók nyersanyagtermelése" címmel kitűnően sikerült 
mintatanítást vezetett le. Az új „Népiskolai Utasí tás"-! 
Balogh Károly bajai igazgatótanító ismertette. „A le-
venteintézmeny és a népiskola kapcsolata" címmel Lajtai 
Sándor róm. kat. tanító t a r to t t igen alapos előadást. 

A jól sikerült bajai pedagógiai szeminárium dr. Juhász 
János kir. tanfelügyelő zárószavaival ért véget. 

Az újvidéki tanítók II. pedagógiai szemináriuma. 
Február i8-án t a r t o t t a az újvidéki tanítóság II. peda-
gógiai szemináriumát a belső katolikus kör nagytermé-
ben. 

A szemináriumot a Magyar Hiszekegy elmondása után 
ir. Judik Ferenc tanügyi fogalmazó, elnök komoly és 
mé'yenszántó megnyitója vezette be. Szó't arról, hogy a 
magyar kultúra alapjainak lerakása a magyar tanítókra 
van bízva. Hogv ez a munka minél eietlmcnyeseob es 
áldásthozóbb legyen, ebben segíti a tanítóságot a peda-
gógiai szeminárium. Az utóbbi két évtized munkája ezen 
a téren igen szép eredményt ért el Magyarországon. 
Kívánatos, hogy a felszabadult Déhidék tanítói is be-
kapcsol ód janak az egys'ges magyar tanítói ku.túrmun-
kába. A magyar kultúrpolitika — a mellett, hogy az új 
iskolák ezreit építette löl a legnehezebb idekben — egy-
út tal arról is gondoskodott, hogy az iskolákban meg-
felelően képzett tanítók dolgozzanak. Ebben a munkájá-
ban segíti a tanítóságot a pedagógiai szeminárium. Az 
újvidéki tanítóság lelkesen dolgozik, hogy minél előbb 
meg.a.ósítsa vezetői célkitűzéseit. Munkájukra Isten ál-
dását kéri. 

Dr. Judik Ferenc tanügyi foga'niazó megnyitója után 
JMák Aladár újvidéki Darányi telepi igazgatótanító ol-
vasta fel dolgozatát: A tankötelezettségről. Bevezetőjé-
ben a XV. századtól napjainkig ismertette a magyar nép-
oktatást . Bővebben szó.t az 1868. évi XXXVlII . t.-c.-
ről, mely először mondotta ki az általános tankötelezett-
séget. Majd a mostani he.yzetet ismertette a kötelező 
népoktatás teién. 

Hessz Erna németnyelvű gyakorlati taní tás keretében 
a főnevet ismertette a I I I . osztályban. Tanítása érdjkes, 
átgondolt és eredményes volt. A. gyermekek nagy szere-
tettel és lelkesen tanultak. Barcsi Lajos szépen felépített 
fejtegetésében ismertette Hessz Erna módszeres eljárását. 
A tanításhoz és ismertetéshez hozzászóltak: Szűcs Vil-
mos, Halász János, Baracskovné Wolf Mária, Dietrich 
Jakab és Wolf József. — Birinyi József, a szeminárium 

vezetője, összefoglalójában kiemelte a tanítás sikerültebb 
mozzanatait. Dr. Judik Firenc elnök zárószavában kö-
szönetet mondott a szép tanításért. Dicsérte Hessz Erna 
lelki energiáját, ki lankadatlan haladt célja felé — és azt 
el is érte. 

Szünet után Vida Kálmán az Északnyugati Fe'fö'.d 
mor'ológiáját ismertette a IV. osztályban. Lendületes 
előadását az i t t-ott felcsendülő dalokkal élénkítette. Mé'y 
és tiszte'etet parancsoló hazafias le kének minden rezze-
nését áhí ta t ta l figyelték a gyermekek. Yida Kálmán kép 
zett pedagógus. Bemutatot t előadása élménye vo't a hall 
gatóságnak és a tanítványoknak I t t ott , egy egy törté-
nt mi esemény emléke — drága aranyfonál a ta rka gobe-
linben, fel-felragyogtatta a gyermek szemét. Dittrirh Ja-
kab a'apos és átgondolt módszeres ismertetésében a 
fö 'drajztanítás legújabb eredményeiről szólott. Komoly 
studium számba menő felolvasása gondolatébresztő volt. 
Dr. Biczuk Ferenc tanítóképezdei tanár, Böröczky Vilmos, 
gyakor'éiskolai tanító és Polácsi János hozzászólása után 
Dr. Judik Ferenc e'nök köszönetet mondott a sikerü't 
tanításért és a módszeres ismertetésért: Vida Kálmán és 
Dietrich Jakab szép munkát vé reztck. 

Dáezer Károly: Az óratervek készítéséről t a r to t t ala-
pos készültségre valló és sokévi gyakorlatra és tapaszta-
latra támaszkodó feloh asa.st. 

Dr. Judik Ferenc tanügyi fogalmazó, elnök zárósza-
vaiban isméte'ten köszönetet mondott az előadóknak, 
örömmel lát ta , hogy kart karba öltve testvéri szeretettel 
doligo-rfk az újvidéki tanítóság a magvar haza felvirágoz-
tatásán. Magyar szív és magyar lélek ereje szerezte t-
hazát, — az is fogja megvédeni és. fenntartani. Őszinte, 
igaz, t iszta magyar lelkiség nyilatkozott meg a mai pe-
dagógiai szemináriumon is, — ez a lelkiség szebb jövőnek 
záloga. 

Az újvidéki tanítók II. pedagógiai szemináriuma a 
Szózat eíéneklésével fejeződött be. -i-s. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagogiai Társaság. A február 21-én 
dr. Prohászka Lajos egvetemi tanár elnöklete alatt tar-
to t t rendes felolvasóülésnek egyet'en tárgya dr. Szakái 
•János székesfővárosi polgári iskolai tanárnak, mint ven 
dé?nek Az ,,elemi" iskola neielési eredménye c. elő-
adása vo't . 

Fejtegetéseiben az „elemi" iskola nevelési eredményé-
nek számbavétele a törvényes iskolarsndezés e'eő 7 é>tize-
dére terjedt ki. Tüzetesebben azt vizsgálta, hogy az elemi 
népiskola sokirányú nevelői munkái közül mennyiben je-
lt ntet t népi műveltséget nvujtó intézményt, továbbá mi 
színezte tantervét és utasításait , hogy nemzeti, jelesen a 
magyar f a j és szollom domborodjék ki abban az iskola 
fajban, me'yet megalkotói a népnek szántak s ezt a tör 
vényben kifejezésre is ju t ta t ták a népiskola szóban. 

A benne folyó népi ós nemzeti irányú nevelést eleve 
meghatározta a tanítóképzés munkája. A tanítóképző 
intézetekben a népi és nemzeti műveltségben való nevelés 
helyett a tudós tanító képzése volt a cél. A tarároii túl 
nvomóan idegen eredete és az idegen minta szerint való 
eljárásuk nem l á t t a t t a meg a tanítókkal nagyon fontos 
nemzeti feladatukat. Az elemi népiskola tanterveiben és 
utasításaiban nem a lélektanilag egvségos ós teljes népi 
művelődési javakon volt a hangsúly, hanem a tudomá 
nyok ós ismeretek elemein. Ennek következtében azeemi 
népiskola 6 osztályát elvégző tanuló rengeteg elemet 
tanult, dc nemzeti műveltség né'.kül nőt t fel. Hiányzott 
a megfelelő számú iskola is, és éppen a legmagyarabb 
területen, az Alföldön. A meglevő iskolákban az is-
kolafenntartók szegénysége folytán hiányos volt a felsze 
relés. Szemléltető képek nem állottak rendelkezésre, ha 
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voltak io, azok idegen eredetűek. Az iskolai kézikönyvek 
nem a saját falujukat, vidéküket vették alapul és irány-
adóul a magyar nyelv, a történelem, a földrajz, a termé-
szetrajz, a település, az építkezés, a gazdasági élet stb. 
tanításában. A népi származású értelmiségek éppen ezért 
a népi származásukon kívül nem színeztek a magyar kul-
túrát . 

Az e'emí népiskola a legjelentősebb nevelés terén túl, 
mint aminő a népi és nemzeti, más irányban inkább ered-
ményes múltra tekint vissza. Eredményei: a közműveltség 
határozott emelkedése, a szép iránti érzék növe ése. az 
érzületi élet elmélyülése az iskolai nyilvános ünnepélye-
ken, a szülői értekezleteden és a tanító példá;'án át . 

Az elemi népiskola nemzeti létünket meghatározó fon-
tossága tudatának mindannyiunkban é nie kél . Ezért az 
„elemi" iskolát, mint önmagának logikailag ellentmondót 
el kell vetni és helyébe a népit kell az oktatás közép-
pontjába helyezni. Ez legyen a nemzeti közösségben az 
összekötő kapocs. A nép nevelői pedig olyan képzést nyer-
jenek, hogy tudatában legyenek nemzetnevelő munkássá-
guk fontosságának. 

A gondosan egybeállított, de a népiskola múlt já t és 
nevelési eredményeit némileg pesszimisztikusan megítélő 
előadás befejeztével az elnök megköszfntc a f. lolvasó fej-
tegetéseit és a hallgatóság érdeklődését, s ezzel az ülést 
berekesztette. 

A Budapesti Tanítók és Tanárok Segclyző Egyesülete 
LXIX. közgyűlése. A B. T. és T. S. E. napokban tar-
to t ta 69. évi közgyűlését, amelyen jelen vo't Hegedűs 
István tanügyi főtan., szfőv. kir. tanfelügyelő, dr. Cs. 
Tóth Geyza kormányfőtan, az E. M. A. Bizt. Társ. vt-
zérigazgató h., Móra István és Haias István ny. polg. 
isk. szakf. ig., írók dr. Stolmár Lász ó körz. isk. felügy. 
a B. Tant. elnöke, dr. Lakatos Géza és Tóth Árpád ig. 
az Iparost, iskola T. és T. Orsz. E. társelnökei és még 
számosan a testvér tanító- és tanáregyesületek vezetői és 
tagjai sorából. 

Kindlo, its Pál elnöki megnyitójában hazafias lelkü-
lettel emlékezett meg az elijiult esztendő kimagas.ó egye-
sületi és nemzeti eseményeiről: Dél Bácska visszaszerzé-
séről, a derék honvédeinknek az orosz bolsevisták elleni 
t i táni harcairól, és gróf Széchenyi István születésének 
150. évfordulójáról. Bejelentette, hogy az elmúlt eszten-
dőben az egyesület vagyona is jelentékeny mértékben sza-
porodott, s hogy az egyesület, üdülőház céljára két érté-
kes telket vásárölt. Beszámolt a vezetőségnek a pénzügy-
minisztérium 18.500/941. leiratával kapcsolatban te t t 
intézkedéseiről és az egyes hatóságoknál való e.járásairól 
s a vezetőség jövő terveiről. Kegyelettel szólott az egye-
sület elhúnyt tagjairól és nagy barátairól, a magyar köz-
élet elhúnyt jeleseiről, gróf Te'eki Pál és Huszár Károly 
volt kormányelnökökről és kultuszminiszterekről dr. Si-
monyi Kálmán volt fővárosi tanfelügyelőről. Hálás köszö-
netet mondott az egyesii et patrónusainak, elsősorban ís 
»Szendy Károlynak, a székesfőváros polgármesterének, dr. 
Csordás Elemér tiszti őorvosnak és dr. Horony-Pálfi 
Aurél tanügyi tanácsnoknak. Végezetül mintegy fohász-
ként felidézte Árpádházi Boldog Margit crolckét, születése 
700. évfordulója alka mából. 

Móra József nemes írói vénával megírt évi jelentésének 
elhangzása után, Ferenczy József alelnök ismertette az 
említett pénzügyminiszteri leiratban kívánt és a 4070/940. 
M. E. rendeletben előírt alapszabálymódosítási szakaszo-
kat és az igazgatótanácsnak e tárgyában, — a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz benyújtot t fe!1 erjeszté-
sét, amelyet a közgyűlés egyhangú'ag elfogadott. Vicsey 
Géza pénztáros és Huszty József s^ámvizsgálóbizottsági 
elnök jelentése után újra megválasztották a régi ig. tan. 
és számvizsf álóbizottság tagjait . 

Ű j tagokul Hítlnyi A. és Kriszt án T.-t. 
Ezután lelkes, ünnepi hangulatban leplezték le néhai 

Nagy Lajos el. isk. szkf. főigazgató vo't egyesületi elnök 
arcképét, amelyet Níniethy Béla festőművész, ra jz tanár 
alkotott . Az emlékbeszédet Geréb Nándor a.elnök tar tot ta 

s a Margit körúti iskola növendékei Fjntz Emma ének-
tanítónő vezetést) mellett hazafias dalokat énekeltek és 
szavaltak. Vc'giil a tagok árvái és egyéb jóltanu.ó gyer-
mekei között, több 50—100 P-ős ösztöndíjat osztottak ki. 
Az ünnepi közgyűlés a himnusz hangjaival ért végjt. 

Körzeti iskolafelügyelői értekezlet. A zempléni népok-
tatási kerület körzeti iskolafelügyelői február hó k.l-en 
értekezletre jöttek össze Sátora.jaujhelyen, hogy a nép-
oktatási kerület négy hónapja kinevezett kir. taniel-
ügyelojétól, dr. Ho]0auer Lászlótól megkapják a szük-
séges irányításokat, útbaigazításokat felugyeioi munká-
juknak egységes és eredményes keresztülviteléhez. A kassai 
tankerületi kii. főigazgatót dr. Tomcsávyi Bokli/s ir tanügyi 
tanácsos képviselte. Az értekezletet mindvégig dr. hof-
buuer Lász ó kir. tanfelügyelő vezette, aki edüigi zempléni 
tapasztalatai alapján adott útbaigazításokat és tanácso-
kat. A nagy hozzáértést és előkészületet igénylő tan-
felügyelői iiányításokat nagy örcmmel és megértéssel tet-
ték magukévá a körzet iskolafelügyelői. Elősegítette igen 
nagy mértékben az értekezlet sikerét dr. Tomcsányi Bol-
dizsár tanügyi tanácsos gazdag tapaszta átokból merí-
te t t s igen éles meglátásról, nagy felkészültségről tanús-
kodó tanácsadó hozzászólásai. Az éitekezlet. pedagógiai 
sikerét elmélyítette még Bogvár György és Darias János 
körzeti iskolafelügyelők előadása. Ezekkel kapcso atban 
elhangzott felügyelői hozzászólások is igen nagy ériéket 
képviseltek. 20 előre beküldött kórdcsre adott a királyi 
tanfelügyelő vá'aszt, ezek a válaszok megkönnyítették az 
olyan kérdésekben is az egységes felügyelói munkát, ahol 
eddig némi bizonytalanság mutatkozott . Ez az értekezlet, 
mely a Himnusz elének'éiével ért véget, felvértezte kör-
zeti iskolafelügyelőket további nehéz munkájuk elvég-
zésére. 

H Í R E K 

Magyar tanítók előadóestje Besztercén 
Társada lmi , ku l tu rá l i s és m a g y a r nemzeti 

szempontból kiemelkedő eseménye volt Besz-
tercének f eb ruá r 14-én. A honvédség bevonu-
lása óta ta lán még sohasem volt ilyen esemény-
ben része ennek a városnak és vá rmegyének : 
a vá rmegye tanítói m a g y a r előadóestet ren-
deztek Besztercén. Ez az esemény előbb a vár-
megye minden m a g y a r j á n a k érdeklődését kel-
tette fel, m a j d valamennyi községből sok ma-
gya r embert összegyűjtöt t a székhelyen, végül 
az est sikerén át a taní tóság jobb megismeré-
sére, a m a g y a r k u l t ú r a érvényesülésére, a ma-
gya r önérzet fokozódására vezetett. A mellett 
je lentékeny jövedelmet eredményezet t jótékony 
c é l r a 

A gazdag és változatos műsor egyes számait 
a vá rmegye minden részében lakó magya r ta-
nítók ad ták elő. A kir. tanfe lügyelő és helyet-
tese a tanév elején rendezet t pedagógiai sze-
minár iumon megtudakol ta és fel jegyezte a ta-
nítók különös képességeit. Ezekből a fel jegy-
zésekből bő lehetőség mutatkozot t egy önálló 
taní tói előadóest számára. Előbb megszervez-
ték a tanítók m a g y a r énekkarát , amelvnek ve-
zetője a kir. tanfelügyelő helyettese. Majd fo-
kozatosan kia lakul t a többi 11 szerepkör: da-
lok. magya r és székely táncok, melodráma. 
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szavalatok, hangszeres zene, előadás a m a g y a r 
dalról. 

A vármegye magyar taní tóságának komoly 
felfogását, kötelességtudását, a szívszerinti be-
csületes nemzetszolgálatra való készségét di-
cséri, hogy vezetőit megértette és áldozatosan 
követte. Beszterce-Naszód vármegye tanítói 
megértették, hogy erdélyi magya r tanítónak 
lenni ma hivatás. A történelem dübörgő sze-
kerén száguldunk a döntő küzdelem előesté-
jen. A tanítóság bővelkedik azokban az eré-
nyekben, amelyeknek ma minden embert el 
kell tölteniük. Ki oltja a hazaszeretet cs í rá já t 
a fogékony magyar szívbe? Ki erősíti meg a 
magyar gyermeket öntudatraébredése első per-
cétől abban, hogy a legnagyobb áldozattól se 
r iadjon vissza mindnyájunk közös anyjáér t , a 
hazáért? A magyar f iú a népiskolában t anu l ja 
meg, hogy jöhetnek nehéz napok, amelyek min-
den erejét, hitét, szíve szent áldozatát megkö-
vetelik. Ott tanul ta meg és hogy jól meg-
tanulta, igazolják hadisikereink. És hogy az, 
amire tanítot ták, nem volt élettelen frázis, 
t anús í t j ák azok a tanítók, akik szembeszálltak 
a tél dermesztő hidegével, dacoltak a sötétség-
gel, a napi munka után átkeltek azokon a sza-
kadékokon. amelyek a hegyláncokat elválaszt-
ják és felkeresték egymást a kai'dal, melo-
dráma, tánc és zene ápolására. 

Ezek a tanítók február 14-én egy napra el-
hagyták ragaszkodó taní tványaikat . Egy napra 
n egváltak az iskolát elhagyott i f júságtól , 
akinek egész éven át hirdetik az isteni és 
emberi törvényt, a törvényszerinti élést, a hi-
tet és becsületet. Egy napra elbúcsúztak a 
falusi felnőtt lakosságtól, amelynek kevés 
gyámolítói közé tartozik a tanító. E g y napra 
bezárták a szövetkezetet, társaskört , szabadsá-
got adtak a leventéknek. Egy napra elbúcsúz-
tak az öregektől, az elfáradottaktól , akiknek ők 
a vigasztalói, akik tőlük várnak léleksímoga-
tást . 

Azok a magya r tanítók, akik szétszórtan, 
legtöbbször magánosan taní tanak ebben a vár-
megyében, 14-én ha jna l előtt útrakel tek a 
Szamos eredetétől, a Cibles, Ünökő, Radnai-, 
Borgói-, Kelemen- és Máramarosi-havasok 
oldaláról. Némelyikük a kemény tél a la t t egy-
szer sem hagyta el f a lu já t ; ezek könnyen el is 
tévedhettek volna, ha a hegyTipatak nem let t 
volna kísérőjük. Jó darabig magánosan vonul t 
a sok tanító száz meg száz irányból a város 
felé, hol a patak innenső, hol a túlsó pa r t j án . 
Ott, ahol a völgyek egymással találkoznak, és 
a patakok vize egyesül, dél felé egyre több 
tanító összeölelkezett. Estére mind beérkeztek 
Besztercére. 

Az a sok apró mécses, amely ha jna lban 
megindult a megye székhelyére, egy február i 
sötét éjjelen egy tágas előadóteremben egye-
sülve világosságával elkápráztat ta nagyszámú 
és előkelő hallgatóságát. A fagyos téli éjtsza-
kán a magyar tanítóság egy meleg teremben 
fogadta vendégeit; ezt a termet a testvéri sze-

retet melege és a h ivatás tudat lángja fűtötte. 
Ezen az estén az ABC taní tó ja irodalmi re-
mekeket adott elő, az egyszeregy oktatója ko-
moly művészeten gyönyörködtette hallgatósá-
gát, a gyermekdalok vezetője kórusba tömö-
rülve megszerettette a magya r dalt . A nép-
iskola taní tója ezen az estén a magyar kul túra 
magasiskoláját muta t ta be. 

• 

Két héttel az est u tán megál lapí that juk, 
hogy a besztercei tanítók céljukat elérték. 
Ebben a legkevésbbé magyar lakosságú megyé-
ben diadalra jutot t a magyar dal, költészet, 
zene, magyar és székely tánc. Megismertettük 
és gyönyörködtet tük a magyar kul túrán az 
egész vármegyéből összesereglett olyan hall-
gatóságot, amely talán mest először került 
azzal érintkezésbe. A magyar tanító helyes ér-
tékelésére vezetett ez a nap. E r r e annál na-
gy ob szükség volt, minthogy a román tanító-
ság rossz emléket hagyott maga után. Kétség-
telen az ünnepség pacifikáló hatása is. Végül 
743 pengőt jövedelmezett a Főméltóságú Asz-
szony nyomorenyhítő akciójára és az Országos 
Vöröskereszt egyesület javára . 

Amíg széles körben ú j r a meg ú i ra beszél-
getnek a tanítók estjének sikeréről, szerte a 
vármegye minden fa lu jában már ú j felada-
tokra készülnek. 

Tanító sikere: Fcdor Ödön várpalotai igaz-
gató-tanító a legutóbbi erdélyi .,Gábor Á:on 
Orsz. pá lyáza ton ' a rany oklevelet szerzett. 
Nevezettnek az aranyéremmel együtt ez már a 
hatodik a rany kitüntetése. 

Halálozás. Id. Újhelyi István viszneki róm. kat . igaz-
gató kántortanító, az alsópatai espere=i kerülőt világi 
elnöke, a viszneki Hangya ügyvezető igazgatója f. hó 
4-én, hosszas szenvedés után, a halott i szentségekkel 
megerősítve, 58 éves korában elhúnyt. 

Pályázat . 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja pályázatot 

hirdet az alább részletezett jótéteményekre. 
Az Eötvös a 'ap elnökségéhez intézendő jelentkezések, 

az illetékes tanítóegyesületek útján, legkésőbb folyó évi 
május hó 31-ig küldendők be (Budapest, VIII., Szcnt-
kirá'yi-utca 47. Később érkező folyamodások csak kivéte-
les esetben vehetők figyelembe. 

a) A Tanítók Ilázába 
az 1942—43. iskolaév tartamára, a budapesti Tudomány-
éi Műegyetemen vagy egyéb fő- és szakiskolákon tanul-
mányait folytató fia fehéte'éért folyamodhatik tanító, 
tanár és tanügyközigazgatási tisztviselő. 

A Tanítók Házába 132 i jú vehető fel. 
A Magyar Altalános Kőszénbánya fíészrénytársulat 

jubileumi alapít \ányáért a vállalat alkalmazásában álló 
tanítók folyamodhatnak, ha fiaik tanulmányaikban leg-
alább jó előmenetelt tanúsítottak. A folyamodványok a 
Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat igazga-
tóságához nyújtandók be. 

A Jaeger Gynla-szobaalapitrányt magyar anyanyelvű, 
magyar érzésű, protestáns, elsősorban evangé'ikus, nagy-
családú vidéki tanító fia nyerheti el. Kénények az Eöt-
vös-alap elnökségéhez címzendők. 

A Gyöngyösi Állami Elemi Népiskolák Tanítótestüle-
teinek szobaalapitlányára elsősorban az alapító tanító-
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testületek tagjainak, másodsorban Gyöngyös vidékén, har-
madsorban Heves vármegyében működő állami, ha ilyen 
nem jelentkezik, bármilyen jelkgű iskolán működő ta-
nító tia lészesíthető. Az Eötvös alap elnökségéhez címzett 
kérvények a gyöngy öú állami elemi népiskolák elnök-
igazgatójánál nyújtandók be. 

A jelentkezek bemutatni tar toznak: 1. születési bizo-
nyítványukat; 'í. a v é g e t t tanú mányaikról szóló bizo-
nyítványukat (ha az év végi bizonyít.ány még nincs meg, 
felszólítás bevárása nélkül utólag beküldendő); 3. a tag-
ságot igazoló okmányt; 4. vagyoni és esalácvi viszonyaik-
ról szóló bizonyítványt; 5. ha a folyamodó val.mely a'a-
pítványi helyet óhajt é foglalni, az alapító aján óle.elét; 
6. igazoló okmányt bármely oldalról és bármey csekély 
összegű segély vagy ösztöndíj élvezéséről, vagy annak 
ellenkezőjéről. 

Akik a mult évben lakói voltak a Tanítók Házának, 
csupán a tanulmányi eredményt tartoznak igazo ni. 

Az egyesületek aíánlattéte'üknél ez elveket szintén 
figyelembe venni kötelesek, miért is a jelentkezők összes 
okmán- ai az ajánlat tal együtt az Eötvös-alapnak a fönt 
megjelelt határidőig bekü'dendek. 

Az évi köztartási díj 1000 pengő. A tagok -részére 
megá'lapított kediezmíiiyes köztartási díj évi 700 pengő. 
A legalább „jó" érettségi bizonyít, ánnyal, alap. izsgával, 
szigorlattal rendelkező itjak szülei, akik 15 é.e tagjai az 
Eötv ős a'apnak, évi 650. akik pedig L0 éves tagok, évi 
600 pengő köztartási díjat fizetnek. 

A Tanítók Házába felvételt nyert ifjak az évi köz-
tartási díjért az egc'sz isko aéven á t lakást, fűtést , vi'.á-
gítá-t, fe ügyele'.et, reggelit, ebédet, vacsorát, mosást 
(ga'lérok és kézelők, kípenv és selyem fehérnemű ki\ éte-
lével) és szükség esetén be'gyógyászati kezelést élveznek. 

A felvétel csak akkor válik végérvényessé, ha a jelent-
kezés alkalmával megejtendő orvosi vizsgá'aton az illető 
ellen egészségi szempontból kifogás nincsen. 

Az Eötvös-alap közgyűlése fönntart ja magának az t a 
jogot, hogy a köztartási díjat a viszonyoknak megfelelően 
újból megállapítsa. 

b) A Péterffy Sándor Leányotthonba 
fölvételért folyamodhatnak az 1S42—43. iskolaév tar ta-
mára a tanítók, tanárok és a tanügy terén működő egyé-
neknek a budapesti főiskolákon, a középiskolák felső ta-
gozatán vagy az ezekkel egyenlő ér.ékü szakiskolákon 
tanuló leányai. 

A Péterffy Sándor Leányotthonba 40 leány vehető fel. 
Az almakeréki Gergdy htiin szobadapít ányt első-

sorban református vallású, nagycsaládú tanító leánya 
nyerheti el. Az alapítványt az Eötvös alap o.nöksége ítéli 
oda. 

A. pályázat feltételei az előbbi fejezetben fölsorolt, a 
Tanítók Házára vonatkozó feltételekkel azonosak. 

c) A keszthelyi Rákos Ist.án Fiúinternáíusba 
fölvételért je entkezhetnek az 194Í—43 iskolaév tar ta-
mára a tanítók, tanárok és a tanügy terén működő egyé-
neknek a keszthelyi középiskolákon tanuló fiai. 

A Fiú'nternátusba 50 tanuló vehető fel. 
A pályázat feltételei az a) pontban felsorolt, a Taní-

tók Házára vonatkozó teltételekkel azonosak. 

d) Jutdomdíj 
adományozásáért azok a tagok jelentkezhetnek, akiknek 
gyermokei a polgári vagy középiskola IV. osztályát már 
az 1940—41. évben, avagy régeoben jó sikerrel ehégezték 
& jeton'eg ez iskolák magasabb osztályaiban tanulnak, 
avagy a tanítóképző intézetben, akadémián, egyetemen 
folytat ják tanulmányaikat. Pályázhatnak azok is, akik-
nek gyermekei oly tanintézetekben tanu'nak. amelyek a 
fel étehez a közép- vagy polgári iskola négy alsó osztá-
lyáról szóló bizonyítványt követelik. 

Jutalomdíjban csak az részesü het, kinek a ty ja (anyja) 
k-galább tíz év óta tagja az Eötvös alapnak. 

A jutalomdíjírt jelentkezők mel'ékelni tar toznak: 1. az 
1940—41. évről szóló végbizonyítványukat; 2. az 1941— 

42. első félévéről szóló isko'ai félévi értesítőjüket; 3. aa 
illetékes tanintézet tanári karának a jánla tá t ; 4. annak az 
iskolai hatóságnak és tanítóegyesületnek ajánlatát , amely-
hez szü eik tartoznak, illetve tar tóz .ak; 5. a szüleis tag-
ságát igazoló okmányt (részesjegy, tagsági jegy, illetve 
az 194^. éi i tagdíj befizetését igazoló nyugta.vány). 

A debreceni, pécsi, szegedi, ko'ozs.ári egyetemek, to-
vábbá a soproni bányászati és eidészeti, a kassai kt>res-
kedomi főiskola valamely tanszakát hallgató oly ifjú, 
kinek jogosult szülője nem e főiskolák székhelyén lakik, 
50%-kai magasabb jutalomdíjban részesülhet. 

e) Segély 
adományozásáért jelentkezhetnek az elaggott, betegeskedő 
vagy csekély nyugdíjban részesülő, szegénysorsú rendes 
tagok, ezek özvegyei, kiskorú árvái, eseteg keiesetképteT 
len nagykorú gyermekei, valamint az özvegyek és árvák 
hátrahagyása nélkül elhúnyt rendes tagok szegénysorsú 
szülei. 

A segélyért jelentkezők kérésüket illetékes tanítóegye-
sü'etük ú t án tartoznak az E ; tvős-alaphoz br küld ni. 
Csatolandó: 1. szegénységi, illetve orvosi bizonyítvány; 
2. az i.letékes taniió.gvesuiotnek aján.ok've-e; á. az egye-
sületi tagságot igazoló okmány. 

Segélyben csak az részesülhet, aki legalább 10 év óta 
tagja az Eötvös alapnak. Ez alól csak az özvegyekkel és 
árvákkal tehető kivétel. 

f) Ariancvelési segé'ybcn 
részesíthetők a tanítók olyan vagyontalan féL- vagy telje-
sen árva gyermekei, akik az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézet 
árvaházaiban, önhibájukon kívül eső ok miatt, nem vol-
tak elhe'yezheték. 

Az Eötvös-a ap valame'yik intézetében ingyenes lakás-
ban és ellátásban részesíthető egy állami tanító teljesen 
ár a gyermeke, ha egyébként is megfelel a pályázati fel-
tételeknek. 

A folyamodók mellékelni tartoznak mindazokat az ok-
mányokat, melyekből igényjogosultságuk és teljes vagyoa-
talanságuk kit.'nik. 

Budapest, 1942. március havában. 
Lengyel Ferenc Háros Antai 

főtitkár. elnök. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A méltányossági családi pótlék. 
« 

A közszolgálati a lka lmazot tak részére a 
családi pót lékra vonatkozó jogszabályok (tör-
vények és törvényere jű rendeletek, közöttük 
a laptörvény az 1912 : X X X V . t.-c.). 

1. a családi pót lékra igényt, vagy 
2. a családi pótlékban való részesítésre lehe-

tőséget á l lap í tanak meg. A családi pót lékra 
való igény esetén a közalkalmazott — tételes 
jcgszauályra t ímaszkodva — követelheti a csa-
ládi pótlékban való részesítést. Ha a közalkal-
mazott részére valamely jogszabály a családi 
pót lékban való i'észesítésre jogigényt nem biz-
tosít, a közalkalmazott megokolt és kellően fel-
szeielt kérelmére — a pénzügyminiszter előze-
tes hozzájáru lásával — az illetékes miniszter 
engedélyezhet bizonyos családtagok u tán csa-
ládi pótlékot. Az ál lami és nemáilami népisko-
lai rendes- és helyettes taní tók (esetleg tanító-
nők) részesülnek, il letve részesülhetnek csa ádi 
pótlékban. A helyettes taní tók részére a csa-
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ládi pótlékra való igényjogosultságot az a kö-
íiilmeny biztosítja, hogy fizetés, tehát a csa-
láui pótlék szempontjáuol is, az állami gyakor-
nokokkal esnek egy tekintet alá. 

A „tanítók tanácsadójá"' hoz beérkezett ér-
deklődésekre tekintettel tbben a közlemenyünk-
ben a fentebb 2. pont a lat t kategorizált, ú. n. 
méltányossági alapon engedélyezhető családi 
pótlékra vonatkozó rendelkezésekkel foglalko-
zunk. 

„Méltánylást érdemlő körülmények fennfor-
gása esetén és ha azt a vagyoni viszonyok is 
indokolják, a min i sz t e r . . . — a pénzügyminisz-
ter előzetes l iozzájáiulásával — családi pótlé-
kot engedélyezhet olyan alkalmazott részére, 
a k i . . . vele közös háztar tásban élő és s a j á t jö-
vedelemmel nem bíró csalácitagot tar t el ke-
resményéből ' (1912: X X X V . t.-c. 9. § t nak (1) 
bekezdése). Az 1825. évi 1000. M. E. számú reu-
de'et "iO. pont jának (1) bekezdése szerint az 
1912. évi X X X V . t.-c. 9. §-a a lap ján — a pénz-
ügyminiszter előzetes hczzájárulásával — csak 
a következő családtagok után lehet családi pót-
lékot engedélyezni: 

(J az alkalmazottnak az 1917 : IX. t.-c. 14. 
$ ában meghatározott életko:t (tanítóknál hu-
ázennegyeiiik életévét) már elélt t ö r v é n j e ; vagy 
törvényesített édes vagy mostoha gyermeke 
után; 

b) az alkalmazottnak törvényes édesatyja 
vagy édesanyja u tán ; 

c) az all 'aln azottnak teljes á rvaságra jutott , 
vagyis szülőtlen törvényes uncká ja után; 

d) az alkalmazottnak nevelt (örökbefogadott) 
gyern eke után. 

A családi pótlék szempontjából nevelt gyer-
meknek csak az alkalmazottal (alkalmazott 
alat t ebben a közleményünkben a családi pót-
lékra igényjogosult t a r í ' ó t kell érteni) vér-
rokensági viszonyban álló olyan gyermek te-
kinthető, akinek a szülei már nem élnek, vagy 
ha élnek, tényleg és beigazoltan olyan anyagi 
viszonyok között vannak, hogy gyermekük el-
ta r tósára és felnevelésére teljesen képtelenek, 
úgyhogy a gyermek el tartásáról á l 'and"an, 
kizárólag és minden ellenszolgáltatás nélkül 
tényleg az i 'lető alkalmazott és ped 'g valóban 
akként gondoskodik, mintha az sa já t édes gyer-
meke volna (7000/1925. M. E. számú rendelet 70. 
pont. (5) bekezdése). 

A 7f00/1825. M. E. számú rendelet 70. pont 
(1) bekezdésének d) pont jában en l í t e t t ö ö v be-
fogadott gyermek u tán akkor is lehet családi 
pótlékot engedélyezni, ha az örökbefogadott 
gyermek az öiökbefogadó alkalmazottal n 'ncs 
vé" "rokonsági viszonyban' (11000/1920. M. E. 
szrmú rendelet 9. nontja). 

Az 1925. évi 7000. M. E számú rendelet 70. 
pont jának (1) bekezdésében a)—d pontrk alatt 
felsorolt családtagok közül csak egy ilyen 
csa 'ád tag után lehet az alkalmazott részére 
családi póth'kot engedélyezni. Az olyan alkal-
mazott részére azonban aki házasságon Mvi>l 
született egynél több természetes gyermekét 
fogadta öröl-be, a családi pótlék ezeknek a 
gyermekeknek mindegyike u tán — tehát egy-

nél több u tán is — engedélyezhető. Az ilyen 
alkalmazott részére azonoan egyéb méltányos-
sági családi pótlékra szoruló egyéb csaláutag 
után (például: édesatyja után) csaiadi potieuot 
egyáltalán nem lehet engedélyezni ("<010/1925. M. 
E. számú rendelet 70. pont jának (2) bekezdése). 

A méltányossági alapon engedelyozhető csa-
ládi pótlék engedelyezését feltetelekhez kötötte 
az 1925. évi 'i000. M. E. számú rendelet 70. pont-
jának (3) bekezdése. A méltányosságon alapuló 
családi pótlék kéreimezése alkalmával az alkal-
mazottnak igazolnia kell: 

a) hogy a figyelembe venni kért családtagot 
az alkalmazott, minden más támogatás nélkül, 
kizárólag és állandóan maga t a r t j a el és hogy 
vele közös háztar tásban él; 

b) hogy a figyeien.be venni kér t családtag 
teljesen munka- és keresetképtelen; 

c) hogy úgy a kérelmező maga, mint fele-
sége, valamint a figyelembe venni kért család-
tag teljesen vagyontalanok; 

d) hogy sem a kérelmezőnek magának, a 
hivatal i állásából folyó já iandóságain felül, 
sem a figyelembe venni kért családtagnak nin-
csen külön jövedelme vagy keresete s h gy a 
figyelembe venni kért családtag nyugdí jban , 
kegyoájban vagy bármilyen címen ellátásban 
nem részesül; 

e) hogy a kérelmező háztar tásában nincsen 
más önálló keresettel bíró családtag. 

f ) hogy a figyelembe venni kért családtag-
nak nincsen más olyan — az alkalmazottnál 
közelebbi — rokona vagy hozzátartozója, aki 
a figyelembe venni kért családtag e l tar tására 
elsősorban lenne kötelezhető. 

A b) pont alatt említett munka- és kereset-
képtelenséget közhatósági orvosi bizonyítvány-
nyral, a többi pontban említett köiülményeket , 
feltételeket pedig helyhatósági (községi elölja-
rósági) bizonyítvánnyal kell igazolni. Nincs 
akadálya annak, hogy a helyhatóság (1 özségi 
elöljárósi'g) az a), c), d, e) és f ) pontokban 
foglalt köi iilinénycket, feltételeket egy közös 
bizonyítványban igazolja (7C00/1925. M. E. számú 
lendelet 70. pont (4) bekezdése). 

A méltányossági alapon engedélyezhető csa-
ládi pótlék folyósítása i ránt a törvényben elő-
írt módon felszerelt kérvényt a helyi iskolai 
hatóság ú t j án a kir. tanfelügyelőhöz kell be-
nyúj tan i . A kérelmet természetesen a taní tónak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez kell 
címeznie. 

Ha a va' lás- és közoktatásügyi miniszter — 
a m. kir. pénzügyminiszter előzetes hozzájáru-
lásával — a figyelembe venni kért családtag 
u tán méltányossági alapon nyugvó családi pót-
lékot engedélyez, a méltányossági családi pót-
lék a tanító részére az engedélyezést tar talmazó 
határozat keltét követő hónap elsejétől folyó-
sí t tat ik (7000/1925. M. E. számú rendelet 72. pont 
(3) bekezdése). 

A figyelen be venni kért családtag u t rn mél-
tányossági a lapú családi pótlék engedélyezése 
— tanító alkaln ázott esetében — a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter diszkrecionális hatás-
körébe tartozik. Ezt a diszkrécionális hatáskör t 
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korlátozza az 1912 : X X X V . t.-c. 9. § ának (1) 
bekezdésében foglalt az a rendelkezés, hogy a 
méltányosságon alapuló családi pótlék engedé-
lyezéséhez a m. kir. pénzügyminiszternek elő-
zetesen hczzá kell járulnia . A méltányossági 
alapú családi pótlék engedélyezésére a vallás-
os közoktatásügyi miniszter akkor sem köteles, 
ha a tanító a fentebb a—f) pontok alat t fel-
sorolt körülményeket, feltételeket, kivétel nél-
kül, mind igazolja. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter elutasító határozata után a ta-
nító kérelmét megismételheti, de a kérelem 
megismétlése teimészetesen csak akkor cél-
szerű, ha a taní tó anyagi viszonyaiban időköz-
ben hátrányos változás történt, az általa eltar-
tandó családtagok száma növekedett, stb. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter eluta-
sító liatá:ozata ellen a m. kir. közigazgatási 
bírósághoz nincs helye panasznak. 

A fizetéskiegészítő államsegélyben nem ré-
szesülő nemállami népiskolai tanítók (tanító-
nők) az illetményeiket szolgáltató iskolafenn-
tar tónál kísérelhetik meg az általuk el tar tot t 
és családi pótlékra igényjogosultságot nem biz-
tosító családtag(ok) után családi pótlék méltá-
nyossági alapon való engedélyezésének kérését. 
Ha az iskolafenntartó az ilyen családi pótlék 
kiszolgáltatása elől elzárkózik, magata i tása , 
ha tároza ta ellen a tanító részére jogszabály 
jogorvoslati lehetőséget nem nyú j t (t. i. ilyen 
esetben az iskolafenntartónak is diszkrecioná-
lis jega van a kérelem teljesítésére vagy el-
utasí tására) . 

A méltányossági alapú családi pótlék i ránt i 
kérelem e l l í rá lásakor nem közömbös tényező 
a tanítótól teljesített munka minősége és mér-
téke, egyéni és társadalmi magata r tásának mi-
nősítése. 

Dr. Horváth Zoltán. 

Családi pótlék megszűnése. 
A népiskolai taní tó az illetmc-nyhivatalnái 

azonnal bejelenteni tartozik minden körül-
ményt, amely az érvényben lévő jogszabályok 
szerint a családi pótléknak megszüntetését 
vagy leszállítását vonja maga után. A bejelen-
tést az illetmény-tö: zsszámmal ellátott leve-
lezőlapon kell megtenni. A levelezőlapot a meg-
felelő okmányokkal együtt a hivatali főnöknek 
kell bemutatni , aki a változást az alkalmazott 
szolgálati és minősítési táblázatában keresztül-
vezeti és a levelezőlapot közvetlenül az illet-
ményhivatalhoz továbbít ja . 

Az il letményhivatal a családi pótléknak — 
•akár bejelentés alapján, akár hivatalból való 
— megszüntetéséről az érdekelt alkalmazottat 
nem értesíti . 

A jóság a lélek számára ugyanaz, ami az 
egészség a test számára: észre sem veszed, 
amikor megvan és elősegíti minden munka si-
kerét. (Tolsztoj.) 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K 

„Felvidéki tanítónő." Szíveskedjék az „Áll. Gyógy-
pedagógiai Intézef'-hez fordulni. (Budapest, Gömbös 
Gyula-út.) Ott minden felvilágosítást megadnak. — F. K. 
Az 1907 : XXVI. t.-c. 15. § »zerint bizonyos Lgyekben az 
állami iskolák elsőfokú hal ósága a gondnoki-ág. — M. I. 
Felekezeti helyettes tanítónak, sajnos, nem jár arcképes 
igazolvány. Ezt c?ak akkor kapja meg, mikor rendes taní-
tóvá nevezik ki. — II. L. Kérelmét, sajnos, nem teljesí-
tették. — R. G. Felekezeti tanítót nem vesz át az állam. 
— V. R. Ügyét megsürgettük Azóta talán már meg is 
kapta. — Sz. V. Szíveskedjék a kir. tanfelügyelő úrhoz 
fordulni. Ö ismeri az iskola helyi viszonyait, s ahhoz 
alkalmazkodva rende kezik. — „Erdély." Habár mi úgy 
látjuk, hogy kívánságát nem teljesítik, mégis azt tanácsol-
juk, hogy adja be kérvényét, nehogy később önmagát 
vádolja. — „Tanulni vágyó." Tanítói oklevéllel rendes 
ha'lgatónak nem veszik fel az egyetemre. — P. L. Lehe-
tetlen, hogy napi 7 órán át annyi gyermeket eredménye-
sen tanítson. Ezt még akkor sem bírja, ha vasíizikuma 
van. Más megoldást kell keresniök. — H. A. Tanyai ta-
nítói pótlékért nem kell folyamodnia. Hogy kik kapnak, 
azt a kir. tanfelügyelő, illetve a kir. főigazgató javasla-
tára a minisztérium állapítja meg. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Pályáza t i hirdetmény 

a budapesti m. kir . állami gróf Brunszvik Te-
réz kisdedóvónőképző-intézet 1942/43. tanévi fel-
vételeire vonatkozóan. 

A m. kir. ál lami gróf Brunszvik Teréz kis-
dedóvónőképző-intézet igazgatósága 105.310/1942. 
V/4, szám alat t kelt rendeletem alapján az 
1942/43. tanévre 35—40 növendéket vehet fel az 
intézet első osztályába. 

Pályázhatnak azok a kifogástalan erkölcsű 
magaviseletű tanulók, akik 14. életévüket be-
töltötték, de a 16. életévet még nem lépték túl 
és, akiknek a polgári iskola, vagy középiskola 
IV. osztályáról szóló bizonyítványuk általános 
jeles, vagy legalább általános jó tanulmányi 
előmenetelt igazol. Általános jó bizonyítvány 
a felvétel szempontjából az, amelyben a ren-
des tárgyakból legfeljebb csak egy elégséges 
fordul elő. 

A felvételért folyamodók kérvényüket az 
intézet igazgatóságához (Budapest, VII., Ró-
zsák-tere 6/7. sz.) címezve folyó évi má jus hó 
l - ig az intézet igazgatóságánál ta : toznak be-
nyúj tan i . A szabályszerűen — 50 filléres ok-
mánybélyeggel — ellátott kérvényhez a követ-
kező okmányok csatolandók: 1. Születési anya-
könyvi kivonat. 2. Szülők és nagyszülők házas-
sági és születési bizonyítványa. 3. Újkeletű ha-
tósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a folya-
modó éptestű, érzékszervei teljesen egészsége-
sek, beszélő szerve és színérzéke hibátlan és 
így az óvónői pályára alkalmas. 4. iskolabizo-
nyí tvány a fenti tanulmányi követelmény iga-
zolására. Amennyiben a kéivény beadása ide-
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jén a jelentkező a IV. osztály elvégzését iga-
zoló bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, a 
IV. osztály félévi értesítőjét csatol ja és mellé-
kelje a polgári, vagy középiskola I I I . osztályá-
ról szóló bizonyítványát is. 5. Újkeletű kpzségi 
bizonyítvány a családfő polgári állásáról, va-
gyoni állapotáról, jövedelméről, a kérvényező 
esetleges magánvagyonáról , vagy ösztöndíjáról, 
továbbá a családtagok számáról, életkoráról és 
a családfő közvetlen gondozása alatt álló ellá-
ta t lan gyermekek számáról. 6. Akik a folyó is-
kolai évben, mint rendes tanulók iskolába nem 
jár tak , hatósági erkölcsi bizonyítványt is tar-
toznak mellékelni. 7. Azok a tanulók, akik vi-
dékről (vasúton) kívánnak az intézetbe járni , 
megfelelő módon igazolni kötelesek, hogy az 
otthonról való távollétük emiatt mennyi idővel 
fog meghosszabbodni. 

Minden melléklet szabályszerű (30 fill.) ok-
mánybélyeggel látandó el. Ha a családfő új -
keletű szegénységi bizonyítványt mellékel, úgy 
a folyamodvány és annak mellékletei bélyeg-
mentesek. 

Az intézet felsőbb évfolyamaiba, rendszerint 
az alsóbb osztályokból fellépő növendékeket 
veszik fel, amennyiben azonban a I I I . évfolyam-
ban hely megüresedett volna, úgy kizárólago-
san ezen helyekre az intézet I I I . osztályába is 
felvesznek olyan jelentkezőket, akik középisko-
lai érettségi vizsgálatot tettek, ha tanulmányi 
előmenetelük legalább jórendű. A I I I . osztályba 
fdvé te lé r t folyamodók kérvényükhöz a felso-
rolt mellékleteken kívül érettségi bizonyítvá-
nyukat — amennyiben ez még birtokukban nem 
volna —, VIII . osztálybeli félévi értesí tőjüket 
csatolják. A felső kereskedelmi iskolának és a 
felső mezőgazdasági iskolának éie ' tségi bizo-
nyí tványa az intézet I I I . osztályába való f l-
vételére nem ad jogot. Ebbe az osztályba fel-
vételre pályázók a felvétel előtt különbözeti 
vizsgálatot tesznek. 

Úgy az első, va lamint a I I I . osztályba tör-
ténő felvételkor egyenlő feltételek esetén addig, 
amíg az intézet tanulóotthonában férőhely 
van, azok a tanulók, akik mint bentlakók kí-
vánják tanulmányaika t végezni, elsőbbségben 
részesülnek. 

Az intézettel kapcsolatos tanulóotthonban az 
évi t a r tásd í j 500 P, melyet egyenlő havi rész-
letekben előre kell az intézet pénztárába befi-
zetni. 

Vegyes dí jak címén mind a bentlakók, mint 
a bejáró növendékek — a szabályszerűen iga-
zolt, legalább jórendű hadigondozottakén, hadi-
árvák, hadirokkantak gyermekein kívül —, ki-
vétel nélkül az intézet pénztárába az egész 
tanévre 103 pengőt kötelesek befizetni öt rész-
letben. 

A felvételre való behívásról, a jelentkezés 
idejéről, a fizetendő díjakról és a kötelező fel-
szerelésről a folyamodókat az intézet igazga-
tósága idejében értesíteni fogja. 

A felvétel akkor válik véglegessé, ha a fel-
vételre behívott jelöltek az intézetben tar tandó 
orvosi, zenehallási és, színérzéki vizsgálaton 
óvónői pályára alkalmasnak bizonyultak, az 

érettségizettek ezenfelül a különbözeti vizsgá-
latot sikerrel letették. 

Az érdeklődőknek a felvétellel kapcsolatos 
bármely természetű felvilágosítást, • megkeresé-
sekre, amelyekhez válaszbélyeg csatolandó, az 
intézet igazgatósága ad. 

Budapest, 1942. február hó 27. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. 

Pályázat i hirdetmény. 

A hatvani m. kir. állami Klebelsberg Kunó 
gióf gimnáziumnál betöltésre kerülő egy ki-
segítő szolgai alkalmazásra pályázatot hir-
detek. 

Az állás az 1941. évi 8500. M. E. sz. rendelet-
hez csatolt 19. számú kimutatásban megállapí-
tott havibérrel és a szabályszerű lakáspénzzel 
van egybekötve. A kinevezés az 1927. évi 3000. 
M. E. számú rendelet 14. pont ja a lapján egye-
lőre ideiglenes minőségben történik és ötévi 
kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. 
Az állás betöltésénél az igazolványos altisztek, 
vitézek, tűzharcosok, hadirokkantak elsőbbségi 
igénnyel 1 í rnak. 

A pályázati kérvényhez eredetiben, vagy 
hiteles másolatban a következő okmányok csa-
tolandók: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatai, ill. ke-
resztlevelei és esketési bizonyítványai. 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési anyakönyvi kivo-
n a t a valamint a feleség szüleinek és nagyszü-
leinek születési és házassági anyakönyvi kivo-
natai, ill. keresztlevelei és esketési bizonyít-
ványai. 

3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a 
családi állapotot is igazolja. 

4. A magyar honosságot igazoló okmány: 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

valamint a tanul t mesterségét és egyéb képe-
sítést igazoló okmány. 

6. Egészségi állapotot igazoló újkeletű ható-
sági orvosi bizonyítvány. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
bizonyítványok. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-

höz, — ha tényleges szolgálatban ál lanak — a 
3. alat t i erkölcsi bizonyítványt, a 4. alat t i ho-
nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. a la t t i 
orvosi bizonyítványt, nem kell csatolniok. 

A pályázóknak a sajátkezűleg ír t — az 
alábbi kivétellel — két (2) pengő értékű ok-
mánybélyeggel ellátott és a miskolci t ankeiü-
leti királyi főigazgatóhoz címzett folyamodvá-
nyukat a jelen pályázati hirdetmény megjele-
nésétől számított 15 napon belül a miskolci tan-
kerületi kir. főigazgatói hivatalhoz (Miskolc, 
Soltész Nagy Kálmán-u. 1.) kell benyujtaníok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, 
vitézek, tűzharcosok, va lamint a vallás- és köz-
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oktatásügyi tárca tényleges szolgálatában állók 
folyamodványai és azok mellékletei illetékmen-
tesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t j á n tartoz-
nak kérvényüket benyújtani . 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt vagy elkésve érkezett fo-
lyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

Pályázat i hirdetmény. 
A besztercei m. kir. állami Hunyadi János 

gimnáziumnál betöltésre kerülő egy kisegítő 
szolgai a lkalmazásra pályázatot hirdetek. 

Az állás az 1941. évi 8500. M. E. számú ren-
delethez csatolt 19. számú kimutatásban meg-
állapított havibérrel és a szabályszerű lakás-
pénzzel van egybekötve. A kinevezés az 1927. 
évi 3000. M. E. számú rendelet 14. pont ja alap-
ján egyelőre ideiglenes minőségben történik és 
ötévi kifogástalan szolgálat u t án válik végle-
gessé. Az állás betöltésénél az igazolványos al-
tisztek, vitézek, tűzharcosok, hadirokkantak el-
sőbbségi igénnyel bírnak. 

A pályázati kérvényhez csatolni kell erede-
tiben, vagy hiteles másolatban a következő ok-
mányokat : 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivona-
tát, valamint szüleinek és nagyszüleinek szü-
letési és házassági anyakönyvi kivonatait , il-
letve keresztleveleit és esketési bizonyítvá-
nyait . 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonatot, a feleség születési anyakönyvi kivo-
natát , va lamint a feleség szüleinek és nagyszü-
leinek születési és házassági anyakönyvi kivo-
natai t , illetve keresztleveleit és esketési bizo-
nyí tványai t . 

3. Hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely a 
családi állapotot is igazolja. 

4. A magyar honosságot igazoló okmányt. 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványt, valamint a tanult mesterséget és egyéb 
képesítést igazoló okmányt. 

6. Egészségi állapotot igazoló újkele tű ha-
tósági orvosi bizonyítványt. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
'bizonyítványokat. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányo-
kat. 

Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-
höz, — ha tényleges szolgálatban ál lanak — a 
3. a la t t i erkölcsi bizonyítványt, a 4. a la t t i ho-
nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. alat t i 
orvosi bizonyítványt nem kell csatolniok. 

A pályázóknak sajátkezűleg í r t — az alábbi 
kivétellel — két (2) pengő értékű okmánybé-
lyeggel ellátott és a kolozsvári tankerület i kir. 
főigazgatóhoz címzett fo lyamodványukat 1942. 
ápi i l i s hó l- ig a kolozsvári tankerület i kir. fő-
igazgatói hivatalhoz (Kolozsvár, Honvéd-utca 
38. sz.) kell benyujtaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, 
vitézek, tűzharcosok, valamint a vallás- és köz-
oktatásügyi tá rca tényleges szolgálatában állók 
folyamodványai és azok mellékletei illeték-
mentesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t j á n tartoz-
nak kérvényüket benyújtani . 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt vagy elkésve érkezett fo-
lyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

Kolozsvár, 1942. március hó 4-én. 
Dr. Illés Gyula 

tankerület i királyi főigazgató. 

Pályázat i hirdetmény. 
A lévai m. kir. állami gimnáziumnál betöl-

tésre kerülő egy kisegítő szolgai a lkalmazásra 
pályázatot hirdetek. 

Az állás az 1941. évi 8500. M. E.sz. rendelethez 
csatolt 19. számú kimutatásban megállapítot t 
havi bérrel és a szabályszerű lakáspénzzel van 
egybekötve. Akinevezés az 1927. évi 3000. M. E. 
sz. rendelet 14. pont ja a lap ján egyelőre ideig-
lenes minőségben történik és ötévi kifogásta-
lan szolgálat u tán válik véglegessé. Az állás 
betöltésénél az igazolványos altisztek, vitézek, 
tűzharcosok, hadirokkantak elsőbbségi igény-
nyel bírnak. 

A pályázati hirdetményben csatolni kell ere-
detiben, vagy hiteles másolatban a következő 
okmányokat: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonatát , 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatait , i l letve ke-
resztleveleit és esketési bizonyítványait . 

2. Nős pályázóknál a házassági kivonatot, a 
feleség születési anyakönyvi kivonatát, vala-
mint a feleség szüleinek és nagyszüleinek szü-
letési és házassági anyakönyvi kivonatait , il-
letve keresztleveleit és esketési bizonyítvá-
nyait . 

3. Hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely a 
családi állapotot is igazolja. 

4. A magyar honosságot igazoló okmányt. 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, 

va lamint a tanul t mesterséget és egyéb képes-
ségeket igazoló okmányt. 

6. Egészségi állapotot igazoló ú j keletű ha-
tósági oivosi bizonyítványt. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
bizonyítványokat. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányo-
kat. 

Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-
höz — ha tényleges szolgálatban ál lnak —, a 3. 
alatt i erkölcsi bizonyítványt, a 4. a la t t i honos-
ságot igazoló bizonyítványt és a 6. alat t i or-
vosi bizonyítványt nem kell csatolni. 

A pályázóknak sajátkezűleg ír t — az alábbi 
kivétellel — két (2) pengő értékű okmánybó-
lyeggel ellátott és a komáromi tankerület i ki-
rályi főigazgatóhoz címzett folyamodványokat 
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1942. évi ápri l is hó l - ig a komáromi tankerü-
leti királyi főigazgatói hivatalhoz (Komárom, 
4. Postafiók 48.) kell benyujtaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, 
vitézek, tűzharcosok, valamint a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca tényleges szolgálatában ál-
lók folyamodványai és azok mellékletei ille-
tékmentesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságiik ú t j án tartoz-
nak kérvényüket benyúj tani . 

A pályázat i feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt vagy elkésve érkezett fo-
lyamodványokat nem veszem figyelembe. 

Komárom, 1942. évi március hó 11-én. 

Csaplovics József s. k. 
tankerületi királyi főigazgató. 

Pályázat i hirdetmény. 

A Kolozsvári magyar királyi állami leány-
gimnáziumnál betöltésre kerülő egy kisegítő 
szolgai a lkalmazásra pályázatot hirdetek. 

Az állás az 1941. évi 8500. M. E. sz. rende-
lethez csatolt 19. számú kimutatásban megál-
lapí tot t havibérrel és a szabályszerű lakás-
pénzzel van egybekötve. A kinevezés az 1927. 
évi 3000. M. E. számú rendelet 14. pont ja alap-
ján egyelőre ideiglenes minőségben történik ós 
ötévi kifogástalan szolgálat után válik végle-
gessé. Az állás betöltésénél az igazolványos 
altisztek, vitézek, tűzharcosok, hadirokkantak 
elsőbbségi igénnyel bírnak. 

A pályázat i kérvényhez eredetiben, vagy 
hiteles másolatban a következő okmányok csa-
tolandók: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatai , illetve ke-
resztlevelei és esketési bizonyítványai. 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési any rakönyvi kivo-
nata, valamint szüleinek, nagyszüleinek szüle-
tési és házassági anyakönyvi kivonatai, illetve 
keresztlevelei és esketési bizonyítványai. 

3. Hatósági erkölcsi bizonyítványa, mely a 
családi állapotot is igazolja. 

4. A magyar honosságot igazoló okmány. 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

valamint a tanul t mesterséget és egyéb képe-
sítést igazoló okmány. 

6. Egészségi állapotot igazoló újkeletű ható-
sági orvosi bizonyítvány. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló múködési 
bizonyítványok. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-

höz — ha tényleges szolgálatban állanak — a 
3. a la t t i erkölcsi bizonyítványt, a 4. alat t i ho-

nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. alat t i 
orvosi bizonyítványt nem kell csatolniok. 

A pályázóknak a sajátkezűleg í r t — az 
alábbi kivétellel — két (2) pengő ér tékű ok-
mánybélyeggel ellátott ós a kolozsvári tanke-
rületi kir . főigazgatóhoz címzett folyamodvá-
nyukat 1942. évi ápri l is hó 5-ig a kolozsvári 
tankerület i kir. főigazgatói hivatalhoz (Kolozs-
vár, Honvéd-u. 38.) kell benyujtaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, 
vitézek, tűzharcosok, valamint a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca tényleges szolgálatában 
állók folyamodványai és azok mellékletei ille-
tékmentesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t j án tartoz-
nak kérvényüket benyúj tani . 

A pályázat i feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt vagy elkésve érkezett fo-
lyamodványok figyelembe nem vétetnek. (3166. 
1942.) 

Kolozsvár, 1942. március hó 6-án. 
Dr. Illés Gyula. 

tanker. kir. főigazgató. 

Pályázat i hirdetmény. 

A balassagyarmat i állami Balassi Bálint 
gimnáziumnál a pestszenterzsébeti állami Kos-
suth Lajos gimnáziumnál és az újpest i állami 
Könyves Kálmán gimnáziumnál betöltésre ke-
rülő egy-egy kisegítő szolgai alkalmazásra pá-
lyázatot hirdetek. 

Az állások az 1941. évi 8500. M. E. sz. rende-
lethez csatolt 19. számú kimutatásban megálla-
pított havibérrel és Balaasagyaimaton és Pest-
szenterzsébeten bentlakással, Újpesten pedig a 
szabályszerű lakáspénzzel van egybekötve. A 
kinevezés az 1927. évi 3000. M. E. számú rende-
let 14. pont ja a lap ján egyelőre ideiglenes minő-
ségben történik és ötévi kifogástalan szolgálat 
u tán válik véglegessé. Az állás betöltésénél 
igazolványos altisztek, vitézek, tűzharcosok, 
hadirokkantak elsőbbségi igénnyel bírnak. 

A pályázati kérvényhez eredeti vagy hiteles 
másolatban a következő okmányok csatolan-
dók: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatai, illetőleg 
keresztlevelei és esketési bizonyítványai. 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési anyakönyvi kivo-
nata, valamint szüleinek, nagyszüleinek szüle-
tési és házassági anyakönyvi kivonatai, illető-
leg keresztlevelei és esketési bizonyítványai. 

3. 30 napnál nem régibb keletű hatósági er-
kölcsi bizonyítvány, mely a családi állapotot 
igazolja. 

4. A magyai - honosságot igazoló okmány. 
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5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 
valamint a tanul t mesterséget és egyéb képe-
sítést igazoló okmány. 

6. Egészségi állapotot igazoló újkeletű ható-
sági orvosi bizonyítvány. 

Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
bizonyítványok. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
9. Katonai igazolványosok a m. kir. honvé-

delmi miniszteri, belügyminiszteri 1931. évi 
11.720/17. sz. rendelet szerint kiáll í tott igazol-
vány. 

10. A Vitézi Rend tag ja i a Rend Főszéktar-
tója által kiállí tott igazolvány, vagy annak hi-
teles másolata. 

11. Az 1914—18. évi világháborúban arcvonal-
szolgálatot teljesített pályázók a Károly csa-
patkereszt viselésére jogosító igazolvány. 

12. A hadirokkant tá vál t nem hivatalos ka-
tonai személyek a hadirokkant járadék élveze-
tét, illetőleg az ellátásra való igény nélkül 
hadirokkant tá történt nyi lvání tást tanúsító lap 
másolata. 

13. A hivatásos állományból származó hadi-
rokkantak igazolványt arról, hogy a világhá-
borúban szerzett sérüléseikből kifolyólag vál-
tak had i iokkan t tá és sérülési pótdí j élvezeté-
ben állnak. 

14. Mindegyik folyamodó írásban, két tanú 
aláírásával félív papíron sajátkezűleg í rva a 
következő kijelentést kell tennie: 

„Nyilatkozat. Büntetőjogi felelősségem tu-
datában kijelentem, hogy az 1939 : IV. t.-c. 1. § 
értelmében zsidónak nem tekinthető személy 
vagyok és nem tartozom az 1939: IV. t.-c. 
1. §-ának 6. bekezdésében meghatározott korlá-
tozások alá eső személyek közé sem. 

15. Az olyan pályázót, aki a volt csehszlovák 
állam területén közszolgálatban állott az ide-
gen uralom ala t t csak akkor lehet alkalmazni 
a 23.000/1939. M. E„ illetőleg a 7800/1939. M. E. 
(Budapesti Közlöny 1939. év 47. és 188. sz.) ren-
deletekben előírt igazolást is bemutat ja . A 
visszacsatolt keleti és erdélyi területi pályázók 
alkalmazására nézve a 900/1941. M. E. sz. ren-
delet 5. §-ában (Budapesti Közlöny 1941. évi 
31. sz.) a délvidéki területi pályázókra nézve a 
7510/1941. M. E. sz. rendelet 5. §-óban (Buda-
pesti Közlöny 1941. évi 243. sz.) foglal t rendel-
kezések irányadók. 

Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-
höz —• ha tényleges szolgálatban állanak — a 
3. alat t i erkölcsi bizonyítványt, a 4. a la t t i ho-
nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. a lat t i 
orvosi bizonyítványt nem kell csatolniok. 

A pályázóknak a sajátkezűleg — az alábbi 
kivétellel — két (2) pengő ér tékű okmánybé-
lyeggel ellátott és a budapestvidéki tankerü-
leti kir. főigazgatóhoz címzett folyamodványu-
kat jelen pályázati hirdetmény megjelenésétől 
számított 15 napon belül a budapestvidéki tan-
ker. kir. főigazgatói hivatalhoz, Budapest, VI., 
Munkácsy Mihály-u. 26. kell benyujlaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, 
vitézek, tűzhar cosok, va lamint a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca tényleges szolgálatában állók 
folyamodványai és azok mellékletei illetékmen-
tesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t j án tartoz-
nak kérvényüket benyúj tani . 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan -felszerelt vagy elkésve benyújtot t 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 
(9374/1941/42.) 

Budapest , 1942. évi március hó 7-én. 
Dr. Kemenes Illés 

tanker. kir. főigazgató. 

Kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a dunaföldvári mezőgazdasági népiskolába 
Horváthné Barocsay Gizella oki. tanítónőt ál-
lami népiskolai helyettes tanítónővé kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
238.173—1942. IX. 2. ü. o. számú rendeletével az 
1941—42. tanévre az Országos Testnevelési Ta-
nárvizsgáló Bizottság t ag ja ivá dr. Ostoros 
Gyula főiskolai rendes t aná r t a bonctan, test-
tan, élettan és mozgástan; dr. Hepp Ferenc fő-
iskolai rendes tanár t pedig a bölcseleti előtan 
és a nevelés- és taní tás tan című tan tá rgyakra 
kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Oroszi Margi t kiskunfélegyházi áll. h. gaz-
dasági szaktanítón őt áll. gazdasági szaktaní-
tóvá kinevezte. (133.127/1941. V. 2. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Krizsevszky Albin oki. gazdasági szaktaní-
tót állami gazdasági szaktanítóvá a nyírbátori 
mezegazdasági népiskolába kinevezte, egyben 
megbízta az igazgatói teendők ideiglenes ellá-
tásával. (132.677/1942. VI. 2. ü. o. sz. V. K. M.) 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
debreceni elnökségének a Debrecensámsoni-úti 
állami népiskola szegénysorsú tanulói részére 
adományozott 1.600 P ér tékű karácsonyi aján-
dékáéit , Szilassy László Debrecen szab. kir. 
város fő ispánjának és Balogh Is tván ország-
gyűlési képviselőnek ugyanazon iskola sze-
génysorsú tanulói részére adományozott 600 P 
értékű karácsonyi a jándékáért , Debrecen szab. 
kir. város népjóléti h ivata lának ugyanazon is-
kola szegénysorsú tanulói részére adományo-
zott 600 P ér tékű karácsonyi a jándékáér t és 
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Debrecen szab. kir. város Árvaszékének ugyan-
azon iskola szegénysorsú tanulói részére ado-
mányozott 1.110 P ér tékű karácsonyi a ján-
dékáért őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Mailáth Pokorny János uradalmi vezér-
igazgatónak a bucsajenömajori érdekeltségi 
népiskola szegénysorsú tanulói részére az 1941. 
évi karácsonyi ünnepek alkalmával adományo-
zott 1.460 P értékű a jándékáér t őszinte elisme-
rését ós köszönetét nyi lvání tot ta . 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a balmazújvárosi ref. egyházközségnek a 
balmazújvárosi ál lami népiskola szegéiiysorsu 
tanulói részére adományozott 1.815 P értékű 
karácsonyi ajándékáért , a Takarókpénztárakés 
Bankok Országos Nyugdí jpénztárának ugyan-
azon iskola szegénysorsú tanulói részére ado-
mányozott 710 P értékű karácsonyi a jándékáér t 
és az Országos Családvédelmi Alapnak ugyan-
azon iskola szegénysorsú tanulói részére ado-
mányozott 1.285 P ér tékű karácsonyi a ján-
dékáért őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 

Köszönetnyilvánítás. 
A Szegedi Magyar Nők Társada lmi Bizott-

sága dr. Széchenyi Is tvánnénak, a Bi ottság 
vezetőjének kezdeményezésére, a szegedi m. kir. 
Horthy Miklós tudományegyetem részére ér-
tékes zászlót adományozott. 

Az adományért a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a Bizottságnak és a Bizott-
ság vezetőjének köszönetét fejezte ki. (714/i942. 
eln. szám.) 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Simkó Elemérné, a hódmezővásárhelyi 
főispán feleségének, amiér t a hódmezővásár-
helyi városi és tanyai szegénysorsú tanulóif jú-
ság fe l ruházására a folyó tanévben 10.893 P 
48 f értékben gyű j tö t t adományokat, őszinte 
elismerését és köszönetét fejezte ki. (395/1942. 
eln. szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Pécsi Budai Külvárosi Katol ikus Kőinek 
a pécs budai városrészben működő állami 
népiskolák szegénysorsú tanulói részére három 
éven keresztül a karácsonyi ünnepek alkalmá-
val ju t ta tot t összesen 1.800 P ér tékű cipő- és 
ruhaadományáér t köszönetét fejezte ki. (470/1942. 
eln. szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Kopál Gyula parád i fürdőigazgatónak, a 
parádi szogénysorsú tanuló i f júság karácsonyi 
segélyezésére 1931. év óta eddig ju t ta to t t össze-
sen 6X06 pengő ér tékű adományáér t elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki. (491/1942. eln. száin.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Tóth István: A nehezen nevelhető gyer-
mek. — Drozdy Gyula: Küzdelem a felületes-
ség ellen. — Szentgyörgyi Gusztáv: Beszéd-
nevelés, iskola és élet. — Kerék Péter: A ta-
nonciskolái fegyelmezés kérdése. — Ű j gyer-
meklap. — Gyakorlati pedagógia: Dr. Zsohár 
Gyula: Bőrünk. — Hazai és külföldi tanügyi 
lapokbé>l. — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Pedagógiai szeminárium. — Egyesületi élet. — 
— Hírek. — Tanítók tanácsadója. — Szerkesz-
tői üzenetek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. 

— Hirdetések. 

A «zerke»ztésért ég kiadásért felelői: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 

A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 
FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, 8 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-cn megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjek kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidöben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

JASZKAHAJENŐ róm. kat. egyházközsége a lemon-
dás folytán megüresedett III. sz. férfitanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. 
Kötelességek díjlevél szerint. Szükség esetén kántort he-
lyettesíteni köteles. Ha az állásra külterületi tanítót vá-
lasztana az egyházközség, úgy erre az állásra is pályá-
zatot hirdet. Kérvények a róm. kat. egyházközségi elnök 
címére küldendők. (645.) 

Ópályi görög katolikus egyházközsége előbbi számban 
hirdetett pályázatát folyó hó végéig meghosszabbította. 
(608.) 
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K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSASZÁR.ÚT 66 . 

I t t csalódás 
sohasem é r h e t i ! 

H i r s c h A . J a k a b finombőr gyára U J P E S T 
K ö z p o n t : Budapest IV. Károly-kört i t 34. 

ALI!IS (Bihar vm.) ref. egyházközsége pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett II., nötanítói ál-
lásra. Fizetés: lakás kerttel, 140 pengő helyi javadalom 
s a törvényes állami fizetéskiegészítés. Kötelesség: a . 
presbitérium által reábízott osztályok vezetése, belmisz-
sziói miunkákban segédkezés. Pályázati határidő 21 nap, 
melv április 5-én jár le. Pályázatok az előrrott iratokkal, 
válaszbélyeggel felszerelve a Ref. Lelkészi Hivatalhoz 
nyújtandók be. (637.) 

FEKETEPATAK község iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés 
a törvényiszerinti fizetés. Határidő 1942. április 25. Pályá-
zati kérvények Községi Iskolaszék, Feketepatakra cí-
mezve, Vásárhelyi László verbőci körjegyző címre adan-
dók be. (639.) 

FELSŐCÉCE ref. iskolaszéke január 15-én közzétett 
pályázati hirdetését március 31-ig meghosszabbítja. (640.) 

GYÓD r. k. egyházközsége a megüresedett I I . sz. osz-
tálytanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Nők is pályázhatnak. Javadalma: államsegély, helyi illet-
mény és lakás. Kérvények Plébánia, Keszü (Baranya vim) 
küldendők. (642.) 

JÁSZDÓZSAI NAGYHALOM-kültelki r. k. tanítói 
állásra a lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel 
pályázatot hirdetünk. Fizetés törvényes. Kötelességek 
díjlevőiben. Vasútállomás helyben. Gimnázium- és polgári 
vasútállomástól hét kilométer. Válaszbélyeggel ellátott 
kérvények r. k. iskolaszék, Jászdózsa küldendők. (644.) 

HEGYMEG ref. iskolaszéke kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: államsegély és 25 értékegy-
ség helyi javadalom. Helyi javadalom és kötelesség a 
Sárospataki Ref. Lapok 6-ik számában részletesen felso-
rolva. Pályázati határ idő: április 15. Állás a választás 
jogerőre .emelése után azonnal elfoglalandó. Bemutatko-
zás önköltségen. Felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
mellékelve Ref. Lelkészi Hivatal, Hegynueg küldendők. 
(643.) 

FITTLER SÁNDOR 
orgona' és harmóniaimkészítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

r m Orgonajavitások Orgonák Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910. W v e : á fízttési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

NEVELOHATASU gyermekeink keiébe I 

I lyen Farkas Éva: C s i n t a l a n C s ö p p i és P a j k o s ' P a l k ó c. 
könyve, mely f iúk és leányok számára 30 
érdekes és nevelőhatásu mesét ta r ta lmaz. 

K A P H A T Ó : 

KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 
BUDAPEST V I I I , Mikszáth Kálmán-tér 4. Telefon : 136—185. 

F E N Y Ő N É Z O N G O R A T E R M E 
B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t i k ö r i f 2 6 . 
V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-től. Vidékre díjtalan 
tzakcso magolás. 

GÁCS róm. kat. egyházközség (Nógrád vm.) 8 napos 
határidővel pályázatot hirdet katonai szolgálatra bevo-
nult kántortanító helyettesítésére. A kérvények a gácsi 
róm. kat. Iskolaszék elnökségéhez címzendők. (641.) 

BÜKKÖSD (Baranya m.) r. k. egyházközség képviselő-
testülete lemondás folytán megüresedett osztálytanítónői 
állásra 21 mapi határidővel pályázatot hirdet. Tannyelv 
magyar. Javadalom 20 százalék helyi hozzájárulás, állam-
segély és törvényes lakáspénz. Kötelessége kántort is 
helyettesíteni. Szabályszerűen felszerelt kérvények Plébá-
niahivatal címre válaszbélyeggel küldendők. (638.) 

KÉK r. k. egyházközsége helyettes tanítói állápra pá-
lyázatot hirdet 21 napi határidővel. Nők ie pályázhatnak. 
R. k. Plébánia, Demecser. (646.) 

ONI) (u. p. Szerencs, Zemiplén vm.) református iskola-
széke pályázatot hirdet részben osztott iskolájánál kán-
tortanítói állásra. Javadalom: természetbeni lakás, 10 
hold föld, párbérválteág, szántásváltság, fapénz (vala-
mennyi az egyház pénztárából), összesen 19 egységben és 
megfelelő államisegély. Kötelesség: a kijelöli osztályok 
tanítása, kántori szolgálat, énebkarvezetés. Pályázati ha-
táridő a „Néptanítók Lapjá"-ban való megjelenéstől szá-
mított 21 nap. Állás megerősítés után elfoglalandó. Sza-
bályszerű pályázatok válaízbélyeggel ellátva Lelkészi Hi-
vatalnak, Ond ra küldendők. (64^.) " 

ŰJCSANÁLOS evang. egyház (Miskolc közelében) 
részben osztott egytanerős iskolájához helyettes tanítónőt 
keres. Törvényes fizetés, lakás. Az állás azonnal elfogla-
landó. (655.) 

PEG'ÖL róm:. kait. egyházközsége pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett II. sz. tanítói (női) ál-
lásra 21 napi határidővel. Javadalon: 50% helyi és 50% 
államsegély. Természetbeni lakás egy szoba. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények válaszbélyeg mellékelése 
mellett Varga Gábor esperes-plébános címére Pecöl (Va& 
vm.) küldendők. (648.) 

JEGENYEFÁK NEM NŐNEK AZ ÉGIG, fehér 
galamb s z á l l . . . , Veszedelmes a lánr, A i asszony, ha 
veszekszik, Szőke Tisza haragjában megáradt, Csík-
országi fenyvesekben, Csúnya lány, Hosszúlábú gólya, 
Minden nagy örömnek, Tükrös, pir,B szív, gtb. Mur-
gács Kálmán 32 legnépszerűbb né Aja, szép füzetbe*, 
zongorára, csak 2'50 pengőért kapható pénz bélyeg-
beni beküldésével a szerzőnél, Budapest, VIII , József-
utca 27. 
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P Á H I róm. kat . egyházközsége háromtanerős belterü-
leti iskolánál lemondás folytán megüresede t t I . számú 
férfi taní tó i á l l ás ra 21 napi ha tá r időve l pá lyáza to t hirdet . 
Fizetése törvényes. L a k á s a természetben. Kötelességei 
díjlevél szerint. C ím: Pé lániahiva ta l , P á h i ( P e s t m ) . 
(649.) 

P U S Z T A A K O L H A T O N (Szolnok megye) lemondás 
folytán megüresedet t róm. kat . taní tó i á l l ás ra 21 napi 
határ idővel pá lyáza t h i rde t te t ik . Javadalmazása , törvé-
nyes természetbeni lakás, ker t . Kérvények felszerelve, 
válaszbélyeggel t an í tó vagy taní tónő á l ta l P lébánia-
h iva ta l , Kisköre (Heves m.) küldendők. (650.) 

S E R E G É L Y E S r. k. iskolaszéke a lemondás folytán 
megüresedet t II . számú taní tói ál lásra 21 napi ha tár idő-
vel pá lyáza to t hirdet. K á n t o r t helyet tes í teni tudó férfi-
t an í tók előnyben. J avada lom 20% helyi j á randóság mel-
let t törvényes. R. k. P lébániah iva ta l , Seregélyes (Fe jé r 
megye). (651.) 

S I K L Ó S róm. kat . egyházközség képviselőtestülete az 
ú jonnan szervezett VII . sorszámú taní tói á l lásra pályá-
zatot hirdet . J a v a d a l m a : 50%-os helyi já randóság, az ezt 
kiegészítő államisegély ós a törvényes lakbér. Kötelmei 
díjlevél szerint. A kán to r t tar tozik helyet tesí teni , miér t is 
csak kizárólag kántor i oklevéllel .rendelkezők pályázhat-
nak. Pá lyáza t i ha t á r idő a lap megjelenésétől számítot t 
21 nap. A szabályszerűen fe 'szerolt és válaszbélyeggel 
e l lá tot t kérvények Siklós, Plébánia Hiva ta l címre kül-
dendők. (652.)" 

T Á L L Y A róm. kat . egyházközség képviselőtestülete a 
I I I . számú taní tónői á l lásra 21 napi ha tá r időve l pá lyá-
zatot hirdet . J a v a d a l o m : természetbeni lakás, 10%-os 
helyi hozzájárulás , 90%-os államsegély. Az iskola 6 t an -
erős, vasút i ál lomás helyben. Válaszbélyeges kérvények 
Róm. Kat . P lébánia i Hivata l , Tál lya (Zemplén m.) 
címre küldendők. (654.) 

S Z Ö G L I G E T re formátus egyházközség iskolaszéke 
ideiglenes helyet tesí téssel megbízott női t a n e r ő t keres. 
Kérvények Lelkészi Hivata l , i^zin címre küldendők. (653.) 

U N G V Á R kir. gör. ka t . kán to r tan í tó - és gör. kat . taní-
tónőképző-intézet f enn ta r tó ha tósága a fent i tanintézetek-
nél megüresedet t , i l letve megüresedő gyakorlóiskolai ta-
nítói tanszékek betöl tése céljából gyakorlóiskolai vizsgá-
la tokra pá lyáza to t h i rde t . Vizsgála t ra je lentkezhetnek 
mindazok a hosszabb taní tó i szolgálat ta l rendelkező álla-
mi, vagy bármilyen jellegű népiskolánál működő oki. 
t an í tók és taní tónők, akiik a magyar és ruszin nyelvet 
í rásban és szóban oktatóképességgel bír ják. A v izsgála t 
d í j ta lan és két részből áll. A gyakor la t i vizsgálat alkal-
mával minden jelöltnek a népiskolai t a n a n y a g köréből 
ve t t és 24 órával megelőzően k iadot t té te lekről ha t fél-
órás t an í t á s t kell t a r t an i a . A tan í tás i vázlatok közül egyet 
részletesebben kell kidolgozni. A vizsgálat elméleti része 
a népiskolai T a n t e r v é s -• Utas í tások , a népiskolai mód-
ezertan, va lamin t az elemii iskolai t an- és vezérkönyvi 
i rodalom a n y a g á r a t e r j ed ki. A vizsgála t ra bocsá tás 
i ránt i kérvény fent i tanintézeteik igazgatóságaihoz 1942. 
évi április hó 5-ig nyúj tandó be. Melléklendő: 1. Születési 
anyakönyvi kivonat , 2. Taní tó i oklevél, 3. Működési bi-
zonyí tvány(ok) , 4. Igazolása annak, hogy az 1939 : IV. 
te.-ben foglal t kor lá tozás a lá nem esik. Ungvár , 1942. évi 
március hó 5. Kossey Tódor, egyházmegyei főtanfel-
ügyelő. (656.) 

Z A L A B E S E N Y Ő község iskolaszéke á l t a l folyó év 
március 1. számában meghi rde te t t I I . sz. taní tó i á l l á s ra 
a h i rde tésbe h iba csúszott be. „Csak róm. ka t . va l lásúak 
pá lyázha tnak" helyet t i k i í rás t ki igazí t juk „Csak róm. kat . 
vallású nök p á l y á z h a t n a k " a 125.000/1940. VI . V. K. M. 
rendelet a lap ján . Pályázat i ha tá r idő 21 n a p ! A beado t t 
férf ipályázatok érvénytelenek. (630.) 

Z A B A R (Nógrád vm.) a megüresedet t r. k. kán to r -
taní tó i á l lás ra ápril is 5-ig pá lyáza to t hirdet . Természete 
beni három szoba, kamara , konyha, a szükséges mellék-
épületekkel. Nagy belsőség, jelenleg egyszáz pengőért bé-
relték. 5 hold szántó, 2 hold rét. Félúrbér i b i r tok u t á n 
közös legelő, erdőrész. Tehén- , sertéslegelő. Pá rbérvá l t -
s á g 551 pengő az i l le tményhivata l ú t ján . A szántóföld 
jelenleg 160 pengőér t van bérbeadva. 13 értékegysóg. 
Költözködést a megválasz to t t maga fedezi. Kérvények 
válaszbélyeggel Zabar , Plébánia . (627.) 

Z A B A R a megüresede t t r. k. tan í tónői á l l ás ra április 
5-ig pá lyáza to t hirdet . Kétszobás lakás , konyha. Állam-
segélves állás. Kérvényeik válaszbélyeggel Plébánia , Zabar . 
(628.) 

POGONY a megüresedet t r. k. taní tónői á l l ás ra ápr i l i s 
5-ig pá lyáza to t hirdet . Kétszobás lakás, konyháva l . Ál-
lamsegélyes állás. Kérvénvek válaszbélyeggel P lébánia , 
Zabar . (629.) 

Z Á K Á N Y r. k. képviselőtestülete a I I . sorszámú ta-
nítói á l lás ra pá lyáza to t h i rdet . Betöltés V. K. M.-től fel-
tételezet ten. J a v a d a l m a törvényes. Ha tá r idő 21 nap. C í m : 
R. k. P lébánia , Zákány. (626.) 

V I S N Y E S Z É P L A K filia egy tanerős tan í tó i á l lás ra 
pályázatot hirdet . J a v a d a l o m : természetbeni lakás , ker t , 
20%-os helyi javadalom, készpénzben, többi ál lamsegély. 
Ha tá r idő 21 nap. Nők i« pá lyázha tnak . Kérvények külden-
dők: P lébán iah iva ta lnak , K a d a r k ú t (Somogy vm.). (625.) 

T I S Z A U G re fo rmá tus iskolaszéke folyó t anévre ide-
iglenes helyet tes kán to r t an í tó t vagy t an í t ónő t koree. P á -
lyázati ha t á r idő márc ius 31. (619.) 



3 3 4 194-2 : 6. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Harmóninmot , zongorá t , hangszer t 
iieiu v á s á r o l h a t , a m i t ; nem l á t t a a j á n l a t o m a t 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L E j S J V S : 
A z e n e m ű v é s z e t i F ő i s k o l a s z á l l í t ó j a 

K é r j e l e g ú j a b b 32. s z a r n á á r j e g y z é k e m e t ! 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
M Ö O Í G O N A É P Í T Ó 

Rokospa lo to , Pázmony u. 72. 

U J O K i U N A T , a i e p i t e s t homlok 
- 1 zau sípokat, minden-

nemű javnast a Ugmprsékeitebb áron vállal 

A M A G Y A R KÓRUS 
NÉPDAL- ÉS KÖNNYŰ 2 SZÓLAMÚ 

KARÉNEK-GYŰJTEMÉNYEI 
Rendelési 

jel 
3100 100 NÉPI JÁTÉKDAL 1-60 P 
3101 101 MAGYAR NÉPDAL 1-60 t> 

3102 102 NÉPDAL (Madárka) 1-60 99 

3103 103 NÉPDAL 1-50 99 

9200 É N E K E S ÁBÉCÉ (304 dal) 2-60 99 
A mai iskola énekeskónyve. 

3409 KICSINYEK KÓRUSA (Bárdos). 1-— 99 
17 egész könnyű dalocska. 

3923 KÉTÁGÚ" SÍP (Kerényi) 1 — 9* 
30 népdal (2 szól.) és kánon. 

3981 MAGYAR HAZÁM (Kertész) — 6 0 99 
13 hazafias kórus. 

3982 TAVASZI BOKRÉTA (Kertész) . . —-80 99 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

4042 7 KÖNNYŰ KAR ÉS 6 KÁNON 2-— 99 
Kodály Zoltán kórusai. 

4800 ERDŐ, MEZŐ (Vásárhelyi) 2- 99 
27 könnyű 2 szól. népdal. 

MAGYAR KÓRUS LAP- ÉS ZENEMŰ 
KIADÓ KFT. 

B U D A P E S T XII , F E R Y OSZKÁR-UTCA 66 

D O R E N BÉLA Alapítva: 1892 

i s k o l a b ú t o r g y á r a B p e s t V I , D é v é n y i ú t 2 0 - 2 2 . 

Iskolapadok, skola-
mtorok, ovodabe-

rendezesek gyárta-
,a. Vasállványu is-
solapadok lörhetet-
en kovácsolt vasból 

felelőn . 290-767 

Árjegyzék és költség-
elés ingyen és ber-

'nentve 

VISZNEK róm. kat. egyházközsége halálozás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma 3 szobás új lakás, melléképületekkel, 23 kat. 
hold. 652 négyszögöl föld, 2 lA öl tüziíaváltság 34 érték-
egységben, 15% helyi javadalom és évi-1260 pengő pár-
bár és deputátumváltság. Iskola részben osztott. Köteles-
ségei díjlevél szerint. Határidő 21 nap. Választás egy-
házmegyei hármas jelölés alapján. Mindennemű korteske-
dés jelölésből kizáró ok. Kel ően íelszerelt kérvények 
Plébániahivatal, Visznek (Heves vm.) címre küldendők. 
(624.) 

VITKA róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: 23 értékegység, természetbeni lakás és ál'am-
segély. Kötelesség díjlevél szerint. Szabályszerűen felsze-
relt, megcímzett és vá'aszbélyeggel e'látott nályázati kér-
vények róm. kat. Plébániahivatalnak, Vitk.a (Szatmár 
megye) küldendők e hirdetmény megjelenésétől számított 
21 nap alatt. Kántori teendőkben jár tas nők is pályáz-
hatnak. (623.) 

TISZAKÜRT község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megürült kórhányi I-ső és I I ik számú 
tanítói állásra. Ez a külterületi iskola kettő tanerős, hat 
osztályú. Javadalom tör vény szerinti csak készpénzben, az 
illetményhivataltól és előbbivel természetbeni lakás, 
utóbbival szabályszerű lakbér jár. Mindkét állásra katoli-
kusok pályázhatnak. A'lás azonnal elfoglalandó. Pályázati 
határidő a megjelenéstől 21 nap. Kérvények: Községi 
Iskolaszék, Tiszakürt (Szolnok megye) küldendők. (622.) 

TISZAKESZI róm. kat. egyházközség a Néptanítók 
Lapja január 15. számában megjelent hirdetményét három 
hétre meghosszabbítja azzal, hogy nők is pályázhatnak 
végleges minőségben. (621.) 

TISZASAS református egyháza pályázatot hirdet az 
elha'álozás folytán megüresedett I. sz. kántortanítói ál-
lásra 3 heti határidővel. Az állás helyi javadalma 52 
értékegység és lakás. Kötelesség törvény szerint. Atvá-
lasztás esetén a II . 6Z. állás töltetik be, melynek helyi 
javadalma 25 értékegység és lakás. Pályázatban feltün-
tetendő, hogy mindkét állásra szól-e az, vagy csak vala-
melyikre. Leventeoktatói képesítés fiirve'embe vétetik 
megválasztás esetén kívánatos annak a nyáron való meg-
szerzése. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Kérvé-
nyek válaszbélyeggel Lelkészi Hivatal, Tiszasas külden-
dők. (620.) 

S Z A I A F ö (Vas m.) református epvháza pályázatot 
hirdet újonnan szervezett tanítónői állápra. Kötelesség 
alsó tagozatban tanítás, belmissziói munkákban részvétel. 
Javadalom 10% és államsegély. Pályázati határidő a 
megjelenéstől 21 nap. (618.) 

SZÖLLŐSKE község iskolaszéke a lemondás folytán 
megüresedett községi tanítói állásra 3 heti határidővel 
pályázatot hirdet. Férfipályázók előnyben részesülnek. Fi-
zetés törvényes. Válaszbélyeggel ellátott kérvények köz-
ségi iskolaszék címére küldendők: Szöllőske, u. p. Bodrog-
szerdaihely (Zemplén m.). (617.) 

SZANDA r. k. egyháziközsége április 1-től tanév be-
fejezéséig kórházban fekvő tanítónője helyettesítésére a 
törvényes fizetéssel pályázatot hirdet. Ajánlatok a terényi 
(Nógrád m.) plébániára adandók be. (616.) 

PADRAG (Veszprém m.) róm. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet az újonnan szervezett 11. számú tanítói 
állásra. Nők is pályázhatnak. Határidő törvényes. 10% 
helyi javadalom, a többi államsegély. Pályázatokat Plébá-
nia, Halimba (Veszprém m.) címre. (609.) 
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő ! Biztonsági alapok : 
37 millió pengői Foglalkozik a biztos tá.ok minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürt i és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. t i tkos tanácsos, ny. m. kir. al tábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen smertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosltásunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodáktól : 

BUDAPEST. V., SAS-UTCA 10-12. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a s a r o k ) 

^ e K j J 4 1 - ^ 1 0 3 _ j ^ _ E g v e t g i n i éB i s k o l a i k ö n y v t á r a k s z á l l í t ó j a . 

Rleger Ottó orgonagyár 
Budapest XIV, Füredi a. 41. 

Telefonszámi 29.&3.4Í. 
(Régi épölet, ót bejárat). 

Új orgonákat, 
homiokzatsípok készítését, nain* 

áenncmfl orgonaj a vitásokat mér-

tékeit á r o s , J i ak i z t röca aWillal . 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK, ISKOLA-
P A D O K . SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

z o n g o r a t e r e m 
VII. Erzsébet-krt 1 5 

Világmárkái zongorák, ptaninők nagy választékban. Kényelmes 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

SZALAPA róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanító! állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalma 20 értékegység, 95 pengő 20 
fillér helyi hozzájárulás és államsegély. Űj lakás megépí-
téséig lakbér. Kötelessége díjlevél szerint. Korteskedés 
kizáró ok. Nők is pályázhatnak. Válaszbélyeggel ellátott, 
Felszerelt kérvények Plébániahivatal, Tűrje (.Zala m.) 
küldendők. (615.) 

RAKOSPALOTA m. város iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán megüresedett XI. és XVII . sorszámú tanítói ál-
lásra — a budapestvidéki tankerületi kir. Főigazgató úr 
engedélyétől feltételezetten — pályázatot hirdet. Csak 
férfi tanerők pályázhatnak. Fizetés, lakbér, kötelesség 
törvényszerű. Csatolandók: származási okmányok, nyilat-
kozat, újkeletü tisztiorvosi bizonyítvány, oklevél, műkö-
dési, állampolgársági, erkölcsi bizonyítvány, katonai szol-
gálatot igazoló és egyéb okmányok. Pályázati határidő e 
hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Szabályszerűen 
felszerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvényeket a közp. 
közs. népiskola igazgatóságához (Rákospalota, Károlyi-u. 
20.) kell küldeni. Hiányosan felszerelt kérvényeket az 
iskolaszék nem vesz figyelembe. (614.) 

RUDNOK róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
az eltávozás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Határidő 21 nap. Javadalma: 2 szobás jó lakás, csűr, 
konyhakert., 9 khold szántóföld, 2 khold rét, 10 köböl 
rozs, 70 P készpénz, stóla és törvényes államsegély; ja-
vadalomkiegészítésül kap még úrbéres! jogosultság szerinti 
famennyiséget. Kötelességei díjlevél szerint, úgyszintén 
iskolán kívüli népművelés. A szlovák nyelv tudása meg-
kívántatik. Autóbuszmegálló; vasútállomás 3 km. Kellően 
felszerelt és válaszbélyeges kérvények a róm. kat. Plébá-
niahivatalnak, Rudnok (Abaúj-Torna vm.) küldendők be. 
Próbaorgonálás önköltségen. (613.) 

KAPOLCS róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet I I . 
számú tanítónői állásra 21 napos határidővel. Fizetés 
törvényes. Kérvények a zalapetendi Plébániahivatalnak 
(u. p. Kapolos) küldendők. (599.) 

POGÁNY evangélikus egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett lévita-kántortanítói állásra, miniszteri en-
gedélytől feltételezetten, a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 napi határidővel, pályázatot hirdet. Tanítási 
nyelv német. Javadalom: 3 szobás lakás, a készpénzfize-
tés 20%-a az egyháztól, a többi államsegély. Kötelesség: 
iz osztatlan iskolában tanítás és lévita-kántori teendők. 
A kérvények Evangélikus Lelkészi Hivatal, Pécs címre 
küldendők. (612.) 

PESZÉRADACS (Pest m.) község iskolaszéke ^ a kö-
íépadacs-pusztai tanítói állásra pályázatot hirdet. Törvé-
nyes fizetés és természetbeni lakás. Pályázati kérvények 
9 hirdetmény megjelenésétől két hét a lat t a községi 
iskolaszék címére küldendők. (611.) 

PALÉ róm. kat. egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Helyi javadalom 33 értékegység és évi 40 
pengő, a többi államsegély. Iskola és tanítói lak újabb-
kori, kényelmes és egészséges. Tanítási nyelv német. Pá-
lyázhatnak férfiak ós nők kántori oklevéllel. Felszerelt 
kérvények Plébániahivatalhoz, Sásd (Baranya m.) kül-
dendők. (610.) 

NAGYNARDA róm. kat. iskolaszéke a I l - ik számú 
állásra újra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Fize-
tés 10% és államsegély, törvényszerű lakás; hívek anya-
nyelve horvát, tannyelv magyar. Autobuszközlekedés. 
Kérvények Plébániahivotal, Nagynarda, posta Felsőcsatár 
(Vas megye) küldendők. (607.) 

NAGYBAJOM (Somogy m.) lóm. kat. egyházközség 
képviselőtestülete pályázatot hirdet a nagybajomii róm. 
kat. 4 tanerős elemi iskolánál megüresedett I. sorszámú 
oszt. tanítói állásra. Fizetés: egyházközségtől 40%, tör-
vényszerű államsegély, természetbeni lakás. Nők is pá-
lyázhatnak. Kötelesség díjlevél szerint. Pályázati határ-
idő a hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Kérvények 
a következő címre küldendők: Plébánia Hivatal, Nagy-
bajom (Somogy m.). (606.) 
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A kereskedői pálya 
megkedveltetése az 
iskolán keresztül 
írta : Dr. OREL GÉZA főigazgató 

Ára 3' 
K Ó K A I LAJOS 

kiadása , B U D A P E S T 
IV., K a m e r m a y e r s u . 3. 

Á r a előre beküldése esetén — 
(bélyegekben is) — b é r m e n t v e ! 

P . 

A tanítóság régi, kedvelt 
bevásárlóhelye 
Szolid árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Bndapest VII, Dohánya. 30. 
Telefon: 223<261. 

LUKACS 

BÚTOR 
ÜZLETE 

LtGNAGY0BB KERESZTÉNY CEG! 
ZONGORÁK, PIANINÓK 

h a r m ó n l u m o k p á r a t l a n u l o lcsón. 
R é s z l e t f i z e t é s r e 10 évi jó t á l l á s . 

T e l . : 1 2 9 - 9 7 9 . EHALL 
B p e s t , A n d r á s c y - ú t 1 5 . 
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âfe ZONGORÁK, harmoniumok 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

W O B T I P O L D N Á L Rákóczúút 61. 
I J | | J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég 

NEMESBIKK (Borsod m.) róm. kat. egyházközség 
képviselőtestülete lemondás folytán megüresedett tanítói 
állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Pályáz-
hatnak férfiak, nők. Kötelessége díjlevél szerint. Java-
dalma 47 értékegység (38 kat. hold föld), államsegély, 
természetbeni lakás. Kántori oklevéllel rendelkezők előny-
ben. Kellően felszerelt kérvények Plébániahivatal, Hejő-
bába küldendők. (605.) 

MAKKOSHOTYKA református egyházközsége a szer-
vezés alatt álló I I I . számú tanítói állásra pályázatot hir-
det. Jövedelem: 1. államsegély, 2. 10% az egyháztól, 3. 
lakás vagy megfelelő lakbér. Kötelesség: belmissziói mun-
kákban segédkezés. Pályázati határidő jelen hirdetmény 
megjelenésétől számítva 21 nap. Pályázatok a Ref. egy-
ház címére küldendők. (604.) 

LEGYESBÉNYE III . számú á ' lásra 21 napi határidő-
vel pál.vázhatnak orgoná'ni tudó róm. kat. tanítók. Járan-
dóság törvény szerint. Vasútállomás Szerencs. Iskolaszék. 
(600.) 

MAGYARMECSKE ref. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett orgonista-kántor-
tanítói állásra. Fizetés: természetbeni lakás, 62 érték-
egységű helyi javadalom, államsegély. Kötelesség törvény-
szerű. Orvos, gyógyszertár, posta helyben, villanyvilágí-
tás, autóbuszjárat. Vasút közel. Bemutatkozás sa já t költ-
ségére pályázónak. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati 
határidő: hirdetés megjelenésétől 21 nap. Kérvények tör-
vényes mellékletekkel Ref. lelkészi hivatal címére külden-
dők. (602.) 

MIKOLCSÁNY ev. leányegyház iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det a V. K. M. engedélyének elnyerésétől feltételezetten. 
Javadalom: szép lakás, termények, államsegély. Tan- és 
istentiszteleti nyelv magyar. Származásukat az 1939. IV. 
tc. értelmében igazoló pályázók a tan. vál. szab. rend. 21. 
§-a szerint felszerelt kérvényeket e hirdetés megjelenésé-
től számított 21 napon belül Evangélikus lelkészi hiva-
talba Süvete, u. p. Gice küldhetik be. (601.) 

MARKOTABÜDÖGE (Győr m.) róm. kat. iskolaszéke 
lemondás folytán megüresedett II . sz. tanítói állásra, 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 60% 
helyi hozzájárulás, többi államsegély; egy szoba, bútor-
használattal, fűtéssel. Tanítás nyelve magyar. Kérvények 
Markotabödögére, Plébániahivatalhoz küldendők. (603.) 

BESZTERCZE róm. kat. Iskolaszéke két államsegé-
lyes népiskolai tanítói állásra pályázatot hirdet: az át-
helyezés folytán megüresedett, szervezett, I I . tanítónői 
állásra ós a szervezés alatt álló III . férfitanítói állásra. 
Javadalom: természetbeni lakás, fizetés a Központi 
llletményhivataltól, a megállapított helyi fizetés, hozzá-
járulás a nyugdíjalapra és a kedvezményes vasúti jegy 
váltására jogosító igazolványra. Kötelessége: a rábízott 
osztályok vezetése, társadalmi munka, egyesületek veze-
tése az Ifksz. Elnök útmutatása szerint. Határidő leg-
később március hó 30. 

JÁNOSHALMA külterületéhez tartozó felsőterézhalomi 
egyházközségi gondnokság a lemondás folytán megürese-
dett Kecskés-pusztai I. számú, valamint a szeptember 1-től 
engedélyezett I I . sz. tanítói állásokra pályázatot hirdet. 
Az I. sz. állás javadalma: törvényes, természetbeni lakás, 
kerttel. A II . sz. állás javadalma törvényes, lakbérrel. 
Kötelesség díjlevél szerint, a kántori teendők végzése is. 
Az I. ez. állásra csak férfit választunk, aki a leventeokta-
tást is végzi. Pályázati határidő 21 nap. Az állás választás 
után azonral elfoglalandó. Költségmegtérítés nincs. Is-
kola vasúttól, postától 8 km. Kellőleg felszerelt kérvények 
ft. Lelkészi Hivatalnak Felsőterézhalom, u. p. Jánoshalma 
(Báos m.) küldendő. (596.) 

HOLLÓKŐ rém. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett II. sz. tanítói állásra és a 
katonai szolgálatra bevonult I. sz. tanítójának helyette-
sítésére. Határidő április 7. Fizetés törvényes. Nők pá-
lyázhatnak. Cím: Plébániahivatal, Nagylóc, Nógrád m. 
(593.) 

„TURUL" gyorsdaráló, darál: 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P. 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P. utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t , VI. , F e l s ő e r d ő s o r 6 . 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 
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KERESZTESPÜSPÖKI róm. kat. egyházközsége taní-
tónői állásra pályázatot hirdet, 21 napi határidővel. Fize-
tés törvényes. (597.) 

JÁSZBERÉNY-REKETTYÉS külterületi róm. kat. 
népiskolánál tanítónői állásra háromheti határidővel pá-
lyázatot hirdetünk. Kérvények iskolaszéki elnökhöz Jász-
berénybe küldendők. (595.) 

IHAROSBERÉNY róm. kat. egyházközsége a szerve-
zés alat t álló I I I . sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés törvényes. Csak nők pályázhatnak. Az állás be-
töltése a V. K. M. engedélyéhez feltételezetten. Kérvé-
nyek Plébánia, Iharos küldendők. (594.) 

GYÖRE evangélikus leányegyháza a Néptanítók Lapja 
február 1-i számában hirdetett tanítói állásra a pályázati 
határidőt április 1 ig meghosszabbítja. (592.) 

FÜZESGYARMAT község iskolaszéke pályázatot hir-
det a megüresedett kertészszigeti tanítói állásra. Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított 21 nap. Kötelessége a 
törvények és rendelkezések szerint. Fizetése a törvénye-
sen megállapított fizetés. Lakás természetben. Megválasz-
tott tanerő külön díjazás mellett végzi a ref. tanulók 
vallásoktatását, az elöljáró-sági kirendeltség és a meg-
szervezendő postaügynökség ügyvitelét. (590.) 

FÖLDES református egyházközsége pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett XI . sz. tanyai tanítói ál-
lásra. Javada lom: 20% helyi hozzájárulás, államsegély, 
lakás. Kötelessége: a reábízott osztályok vezetése, bei-
missziói munkákban segédkezés. Határ idő megjelenéstől 
számított 15 nap. Erre az állásra nők is pályázhatnak. 
Törvényszerűen felszerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvé-
nyek Református Lelkészi Hivatal, Földes, Hajdú vm. kül-
dendők. (589.) 

EHED (Maros-Torda m.) róm. kat. egyházközségének 
iskolaszéke két tanerős iskolájához, lemondás folytán meg-
üresedett kán tortanítói állásra, 10 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javada lom: évi 140 pengő helyi javada-
lom, megfelelően kiegészített államsegély, természetbeni 
lakás. Kérvények Plébániahivatal , Ehed, Maros-Torda vm., 
u. p. Deményháza címre küld'endők. Ehedi plébánia. (588.) 

DETEK (Abaúj-Torna m.) róm. kat . egyházközsége a 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. J avada lma : természetbeni lakás, nagy 
kerttel, mellékhelyiségekkel, 11 kat. hoM 600 négyszögöl 
szántó, 5 köböl búza, 10 köböl rozs, stóla. Együttvéve 27 
értékegység; fizetéskiegészítő államsegély biztosítva van. 
Pályázatok Róm. Kat. Plébániahivatal , Detek küldendők. 
(587.) 

GŰTA község 'skolaszéke pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett gúta-seregakoli I I I . és IV. sz. 
tanítói állásokra. Pályázat i határidő három hét. (591.) 

BÁCSBORSÓD róm. kat. egyháztanácsa a cérnaháti 
tanítói ál lásra mult év nov. 15-én megjelent pályázati hir-
detményét 3 héttel harmadízben' meghosszabbítja. (585.) 

SZÖD róm. kat. egyházközsége V. államsegélyes taní-
tónői ál lásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Cím: 
Plébániahivatal , Sződ. (662/a.) 

K I R Á L Y F I A K A R C S A róm. kat. iskolaszéke a V. K. 
M. engedélyétől feltételezetten, 14 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet ideiglenes helyettesítésre. Javada lom: 
természetbeni lakás, helyi járulék és államsegély. Pályá-
zatok: Egyházkarcsa, Komárom vm., Plébániahivatalnak 
küldendők. (660.) 

HAJDÚSZOBOSZLÓ református iskolaszéke az 
Aranyszegi tanyai tanítói áHásra meghirdetet t pályáza-
tot 8 nappal meghosszabbítja. (659.) 

SZOMOR róm. kat. egyházközsége (közel a főváros-
hoz) a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr en-
gedélyétől feltételezetten a lemondás folytán megürese-
dett I I . sorszámú tanítói állás végleges betöltésére pá-
lyázatot hirdet a lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Állást azonnal el kell foglalni. Ál1 ás betöl-
tése vonatkozó miniszteri és egyházmegyei rendeletek sze-
rint. J avada lma : évi 42 pengő, törvényes lakbér óe 50% 
helyi járandóság, többi államsegély. Tanítók és tanító-
nők egyaránt pályázhatnak. Akik németül tudnak, előny-
ben részesülnek. Kötelessége díjlevél szerint és minden-
irányú katolikus iskolánkivüli társadalmi és egyesületi 
tevékenység. Szabályszerűen fe'szerelt kérvények válasz-
bélyeges címzett boríték csatolásával Plébániahivatal , 
Szomor (Komárom vm.) címre küldendők. (3027.) 

Néptanítók Lapja múlt év 24. számában meghirde-
tett tanítói pálvázatokat SÉRSEKSZÖLLÖS (2990.), 
TORVAJ (2992.), L U L L A T E L E P (2991.) megújí t ják az 
egyházközségek. (661.) 

BENK (Szabolcs m.) református egyháza lemondással 
megüresedett kántortanítói ál lására pályázatot hirdet 21 
nap határidővel. Javada lom: 16 kat. ho'd 55 Ó-öl szántó 
(3 évre felesbe adva) , 3 kat. hold 105 O-ö l legeltetési 
jog, 6 köböl Vt véka rozs, 3 öl gally kemény tüzife, garas-
pénz 7 K. 48, ismétlőoktatásért községtől 89 pengő, ter-
mészetbeni lakás, kert, mellékhelyiségek. Helyi javada-
lom: 23 értékegység, 48 aranykorona és megfelelő állam-
segély. Kötelesség: törvények és rendeletek szerint. Meg-
váltandó gyümölcsösítés 150 pengővel. Kívánt okmányok 
lelkészi hivatalnak küldendők. (583.) 

DECS község iskolaszéke pályázatot hirdet a decsi 
alföld-szállási községi népiskola lemondás folytán megüre-
sedett II. sorszámú tanítói állására. Javadalom;: törvénv-
ezerint, 50%-ában helyi, a többi államsegély. Lakáspénz, BÜKKSZÉK leányegyháza lemondás folytán megüre-
vagy az iskolaépületben 2 kis szoba ideiglenes természet- « e d e t t kántortanítói állásra 21 napi határidővel pályáza-
beni lakásul. Kertil letmény: 1 kat. hold. Pályázati határ- t o t h l r d e t - Javada lom: 3 szobás lakás, 1 értékegység föld, 
idő 21 nap a hirdetés megjelenésétől számítva. Nők előny- 1 5 2 9 ' 2 4 p készpénz az Il letményhivatal által előlegezve, 
ben. Állás azonnal elfoglalandó. Ke'lően felszerelt pályá- Kötelesség díjlevél szerint. Az olajfúrások helye! Nagy-
zati kérvények: Arany Dénes ref. lelkész, iskolaszéki el- B z e n l gyógyfürdő! Pályázatok: Plébánia, Sirok külden-
nök, Decs (Tolna m.) címre küldendők. dők. (582.) 

BÖKÖNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le- B I K A L róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
mondás folytán megüresedett I. számú férfitanítói állásra megüresedett egytanerős kántortaní tói állásra pályázatot 
osztott iskolához. Szép, ú j természetbeni lakás mellék- hirdet. Javadalom: 6 hold 1386 D-öl szántó, 1 hoM rét, 
helyiségekkel, kerttel a község közepén. Törvényes fizetés 4 öl fa, párbér, stóla, lakás melléképületekkel. Értékegy-
teljesen az államtól. Elsősorban gör. kat. vallású, másod- ség 34, többi álIamsegéV. Kötelességek díjlevélben. Taní-
sorban róm. kat. vallású tanerők vétetnek figyelembe. Pá- tás magyar. Kántorizálás magyar német. Pályázhatnak 
lyázati határ idő március 30. Az első hirdetményre be- férfiak és nők, kántori oklevél nélkül is. Kántori oklevél-
adott pályázatok is figyelembe vétetnek. Választási időről lel bírók vagy kántorizáláshoz értők előnyben. Határ idő 
értesítés. Pályázatok vitéz Csorba Ferenc közs. iskola- három hét. Válaszbélyeges kérvények róm. kat. egyház-
Bzéki elnök címére küldendők, Bököny, Szabolcs vm. (584.) község, Bikal, Baranya m. címre küldendők. (581.) 
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BOSTA (Baranya m.) róm. kat. egyházközsége a két-
éves katonai szolgálatot teljesítő 'kántortanítója helyette-
sítésére tanítót (tanítónőt) keres. Fizetés törvényes. Pá-
lyázati határidő 21 nap. Plébániahivatal Garé. (580.) 

BÖKÉNYPUSZTA róm. k. kántortanítói ál 'ásra pá-
lyázatot hirdetünk. Fizetés törvényes, állami kiegészítés-
sel. Lakás : 2 szoba, konyha, 600 D-öl kerttel. Köteles-
ség: osztatlan iskola vezetése kb. 30 növendékkel. Kán-
toriak végzése. Az iskola az állomáshoz l^á km-re van. 
Pályázati határidő két hét. Női tanerők is pályázhatnak. 
Kérvények a magyarcsanádi róm. kat. plébániára külden-
dők. (579.) 

BALKÁNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett Nagymogyorós-tanyai I I . 
számú tanítói á ' lásra. Fizetés és lakbér törvényszerű Kö-
telességek : az I—II. osztályok tanítása. Pályázhatnak fér-
fiak, nők egyaránt. Közvetlen összeköttetés három vonat-
párral Debrecennel, távolság 20 km. Pályázati határidő 
21 nap. Vasúti állomás helyben. (578.) 

BALATONKILITI (Somogy m.) róm. kat. egyházköz-
sége rendes katonai szolgálatot te'jesítő tanítója helyet-
tesítésére 15 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés 
törvényes1. Nők is pályázhatnak. Plébánia, Balatonkiliti. 
(577.) 

ABOD (Borsód m.) gör. kat. iskolaszéke tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet 14 napi határidővel. Javadalma: 
új lakás, föld. termény, tüzelő 28 értékegységben, a többi 
államsegély. (575.) 

JÁSZJAKÓHALMA róm. kat. iskolaszéke 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett V. tanítói állásra. Fizetés törvényes. Köteles-
ség díjlevél szerint. (666.) 

NYÍRTURA róm. kat. egyházközsége e lap január 1. 
ós február 1. számában megjelent pályázati hirdetést 
megismétli. (668.) 

PENÉSZLEK gör. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det végelbánás folytán megüresedő VI. számú tanítónői 
állásra. Iskolaszék. (669.) 

DÖRÖSKE rk. egyházközsége lemondás, folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Fizetés: 23 értékegység államsegéllyel. Kö-
telessége díjlevél szerint. Plébániahivatal, Szarvasfcend, 
Vas megye (663.) 

EGERSZALÓK rk. egyházközsége 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet a lemondás miatt megüresedett 
kántortanítói állásra. Helyi javadalom: 10 kat. hold 
szántóföld, 24 m3 tűzifa, 6 mázsa búza deputátumváltság 
— ezeknek értékegysége 26 — a politikai községtől, 1008 
P párbérváltság az Illetményihivataltól. Kortesikedés 
kizáró ok. Válaszbélveges kérvények Plébániahivatalhoz 
küldendők. (664.) 

HAJMASKÉR róm. kat. egyházközsége 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
II. sz. tanítói állásra Fizetés: 30% helyi hozzájárulás 
és lakbér, a többi államsegély. Kincstári tanonciskolái 
oktatásért külön díjazás. Kántort akadályoztatása esetén 
helyettesíteni tartozik. Nők is pályázhatnak. Róm. kat. 
Plébániahivatal, Hajmáskér. (665.) 

ALSŐGAGY gör. kat. iskolaszéke a lemondás folytán 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom 14 értékegység és államsegély, új lakás, kert és 
mellékhelyiségekkel. Autóbuszjárat is van. Ideig1 enes he-
lyettesnek: tanítónők és róm. kat. tanerők is pályázhat-
nak. Pályázatok 8 napon belül Lelkészi Hivatal, Száraz-
kék, u. p., Bakta küldendők. (662.) 

REMETEVASGYAR róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett I I I . szlovák tan-
nyelvű tanítói állásra. Javadalom: készpénzben a hit-
községtől 171.40 pengő, a többi államsegély. Pályázhat-
nak róm. kat., vagy gör. kat. mindkét nembeli tanerők. 
Rendesen felszerelt kérvény a Róm. kat. Iskolaszéknek, 
Bemetevasgvár, u. p., helyben küldendő. Pályázati határ-
idő 1942. április 5. (671.) 

TISZALADANY ref. iskolaszéke pályázatot hirdet 
második tanítói állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. 
Fizetés: lakás kerttel, 624.— P helyi javadalom Illet-
ményhivatal út ján és államsegély. Kötelességek díj'evél 
szerint. Jelenleg első, második osztályokat tanítja. 
Határidő 21 nap. (672.) 

TÉS róm. kat. egyházközsége a II . sorszámú tanítói 
állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Az állás 
jogilag és tényleg megüresedett. Pályázni szándékozók 
Jády László plébános címére adják be kérvényüket. (673.) 

PAKS községi iskolaszéke a lemondás folytán meg-
üresedett Paks-felsőcsámpa pusztai tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés törvényes. Pályázati határidő a 
szabályoknak megfelelően 3 hét. Kérvények Németh Mi-
hály igazgatóhoz küldendők. Állás azonnal elfogla-
landó. (670.) 

NAGYLÉG róm. kat. iskolaszék azonnali helyette-
sítésre tanerőt keres. (667.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium 
céget, Budapest., II . , Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra.) 

Megjelent a CSENDESFOGLALlvOZTATAS MUNKA-
KÖNYVÉ-nek I. része. Tartalmazza a népiskola I—IV. 
osztályának teljes és részletes csendesfoglaljíeztatási fel-
adatanyagát. Az osztatlan és részben osztott iskola taní-
tója nem nélkülözheti, általa munkája eredményesebb, 
könnyebb lesz. A 172 oldal terjedelmű könyv ára 4 P. 
Megrendelhető a pénz előzetes beküldésével, Vágó Elemér 
gyak. isk. tan. címén, Jászberény, Tanítóképző. (367.) 

KOSSUTH FUTÁRJA, 1 felvonásos hazafias iskolai 
színmű március 15 re. Ir ta B. Tóth Ferenc mezőtúri ref. 
tanító. Igen alkalmas tanyai és falusi iskolai ünnepé-
lyekre is. Ára előadási joggal együtt. 1 P. Megrendelhető 
a kiadónál: Corvina kft., Mezőtúr. Postatakarékpénztári 
csekkszámla 27.253. (313.) 

CSERÉL Budapest mellől nagyközségből hasonló 
helyre, vagy városba állami tanítónő „Tavaszodik" jeligén. 
(657.) 

KÉTMANUÁLOS, pedálos, öt hangsoros harmónium 
készpénzért eladó. Szakács, tanító, Szarvas. (631.) 
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ÖTOKTÁVOS, oktávváltós, 15 regiszteres modern, szí-
vós, erősliangú templomi harmónium 650 P-ért eladó. Far-
kas harmónium-cég Budapest, VII I . , Staffenberger-u. 16., 
földszint 4. (658.) 

VILÁGMÁRKÁS zongorák, pianinók, harmoniumok 
legolcsóbban. Tanulózongora 400— 600-ért Kernács-cég 
zongoraterme. Budapest, VIII . , Rákóczi-út 13. Telefon: 
349—911. 

ZONGORÁRA, pianinóra, haraíóniumra kölcsönt fo-
lyósít vagy készpénzért megvásárolja Kernács-cég. Ár, 
gyártmány megírandó. Budapest, VIII. , Rákóczi-út 13. 
Telefon: 349—911. 

KARTÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné, tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 

KOLOZSVÁRRAL egybeépült község. Állandó belfor-
galmi autóbuszjárat. 11 tanerős állami iskola. Cserélnék 
kisebb dunántúli városba. Jelige: „Erdély". (635.) 

CSERÉLNÉK Pest közeléből, Duna mellől középisko-
lás helyre. Hajó, autóbusz, posta, orvos, mezi, villany 
helyben. „Ref. taní tó" jeligére. (634.) 

TANUSITVÁNYOS, katolikus, fiatal, működő taní-
tónő, lehetőleg Dunántúlra elhelyezkedést keres, magán, 
vállalati, vagy nem államsegélyes iskolához is. Cím: 
Kovács Magda, Kisbér, Angol-kert. (633.) 

CSERÉLNÉK Szilágyságból, Mesze® környékéről, gaz-
dag vidékről, autobuszközpontból 6 tanerős államitól ha-
sonló dunántúlival. Leveleket: „Hazafelé" jeligére foki-
adéba. (632.) 

GARANTÁLTAN jókarban levő kisebb használt har-
móniumot veszünk. Lelkészi Hivatal, Told. (674.) 

ELADÓ eredeti „Cimmermann" harmónium 12 vál-
tozattal 2 és fél hangsoros új állapotban. Kántortanító, 
Jásztelek. (675). 

C s a t í a k o j z & é k a 

Jj/LafyycJi 

Xó:nyv.&aKátok 

Td&oAd&Ofc 
Részletes tájékoztatással szolgál a 

JC. c/H. ÍQ yet&tni N y o m d a 
K Ö N Y V E S B O L T J A K O S S U T H L A J O S - U T C A 18. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadásában folytatólagosan 
megjelenik: 

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos 
jogszabályainak gyűjteménye. 

A gyűjtemény áttekinthető rendszerben közli a vallás- és közoktatásügyi 
igazgatás körébe tartozó hatályos jogszabályokat. Minden kötet egész 
vászonkötésben jelenik meg és kicserélhető lapokból áll. A kicserélhető 

lapok helyére az időközi pótlás lapjait lehet illeszteni. 

Eddig megjelent: 

1. Polgári iskolák. 
XVI+206 oldal, ára 4 pengő. 

2. Nem állami tanszemélyzet nyugellátása. 
IX+321 oldal, ára 6 pengő. 

Megrendelhető: a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁBAN 
BUDAPESTEN, VIII , MÚZEUM-KÖRŰT 6. 
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Évtizedek óta 
közismert l-gi^hb H A R M Ó N I U M O K pompás 

orponahanggal 
ház-, iskolák•, dalárdák s különösen templomoknak! 
ó s k e r e s z t í n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. 
A budai M a r g i t - h í d f ő t ő l a második utca jobbra. 

J a v a s l a t ingyen. - Sürgönyeim; „HARMONHÖRL" - Telefon: 151-652. 

MEGJELENT 
az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos 
népiskoláról szóló 1940 : XX. i.tc. végrehajtása tár# 
gyában a 26.000/1941. V . K . M. sz. rendelettel kiadott 

NÉPISKOLAI UTASÍTÁS 
ÁRA 1-60 P 

Beszerzendő az iskolai pénztár terhére 3 példányban. 
( A gondnoksági, illetve iskolaszéki elnök, az iskola 
igazgatója és a tantestület részére 1—1 példány.) 
Vonatkozó V. K. M. rendelet a Néptaní tók Lapja 
1941. 23. számában. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST. VIII., MÚZEUM-KRT. 6. 

SS HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona" és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázár u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
PEDALOS HARMÓNIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL - TÁSKAHAR-

MÓNIUMOK. VILLAMOS FUJTATÚBEIIENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ J A VITÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I U M K É S Z T T Ö S Z A K C É G 

40.049. — Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a Budapest, VIII., Múzeum«köriit 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapes t , V . ;Klebe l sbe rg -u . 17. (Magyar királyi 
^ vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Te l 122-271 — 126-818. 

I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
V I I I . , M ú z e u m - k ö r ú t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

• p L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
' - ' ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium 
820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt e l rendel te , hogy az előfizetési dí j a? 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal e lmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T _ T I R D E T É S hivatalos pályázat 
* * i o f i l l . , magánhi rde tés 14 fillér 
szavanként. UzletiTiirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P . ' / . oldal 50 P. 
'/> oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki-
adóhivatal címére előr° f izetendők 

K R I S Z T U S L E L K M K Ö R Ö M E 
írta: Dr. MADARÁSZ ISTVÁN kassai püspök 

Z OROSZ N É P jelenlegi eltévelyedése előtt mélyen hívő vallásos nép volt 
A húsvéti fe l támadás fölötti ha tá r ta lan örömét azzal fejezte ki, liogy az 
ünnep nyolcada a la t t a szokásos köszönés helyett ezt az üdvözlési formát 
használ ta : 

— Krisz tus fe l támadt! 
— Valóban fe l támadt! 
Dacára a jelen fegyverza jnak s világégésnek, az egész keresztény világban ma 

is felhangzik a hívők a j k á n a fe l támadást hirdető örömének: 

Alleluja! örvendezzünk! Krisztus Jézus feltámadt. 
És reánk az ő sírjából győzedelmi fény árad. 
Áldozzunk hát oltáránál, mint dicsőült sírjánál. 
Alleluja! Örvendezzünk! Krisztus Jézus feltámadt. 

Lehet-e valóban örvendeznünk a mai nehéz időkben? 
S mi az oka a húsvéti örömnek? 
A keresztény hívő még .az élet legválságosabb óráiban is örülhet, mert örömé-

nek három szilárd, megdönthetetlen alappillére v a n : a húsvéti hit, a húsvéti remény 
és a húsvéti szeretet. 

L A húsvéti hit. 
Krisztus Urunk pleíe a betlehemi jászoltól a kálváriái keresztig a szenvedés 

hosszú láncolata. Szenvedésének te tőpont ja a Nagypéntek. Feszty Árpád magyar 
környezetbe ál l í t ja egyik képén a nagypéntekdélutáni hangulatot . A Szűz Anya az 
Úr Jézus nagypénteki temetése előtt gyászbaborultan, könnyes szemmel ül otthon. 
Fehér abrosszal ter í te t t asztalon két égő gyer tya közt fekszik a töviskoszorú. Boron-
gós, szomorú hangulat . Aki ránéz e képre, összefacsarodik a szíve, könnybe borul a 
szeme. Ha Nagypéntek a krisztusi tevékenység befejező akkordja , ha Krisztus fel-
áldozta életét eszméiért, de a bűn, á rmány s gonoszság végső diadalt a ra to t t fölötte, 
akkor Krisztus csak szomorú, t ragikus hős, akit megsiratunk, de akinek halála két-
ségbeejtő, leverő hatás t kelt bennünk. 

De e hangulatnál nem szabad megállanunk. Nagypéntek csak közbeeső állomás 
üdvösségünk történetében. A nagypénteki siralomházi hangulatot követi Húsvét 
ha jna lának diadalmas eseménye. Krisz tus legyőzte a bűnt, az ármányt , a gonosz-
ságot, legyőzte a halált és diadalmasan támadt fel halottaiból. Szent Pá l így t an í t : 
„Ha Krisz tus nem támadt fel, hiába való a ti hitetek, mert akkor még mindig bűnei-
tekben v a g y t o k . . . Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorul-
tabbak vagyunk minden embernél." De aztán így erősíti meg bennünk a hi te t : „Ámde 
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Krisz tus fe l támadt halottaiból, az elszenderültek zsengéje. Mert amint egy ember 
1al van a halál, úgy egy ember által is van a halottak fel támadása és amint Ádám-

ban mindnyá jan meghalnak, úgy Krisz tusban is mindnyá jan életre fognak kelni." 
(Kor. ]. 15. 17—22.) 

Fesz ty Árpád nagypénteki képére ezt kellene í rni : „Credo resurrectionem!" 
„Hiszem a fe l támadás t !" 

Kr isz tus dicsőséges fe l támadásába ve te t t ' h i t indí tot ta az apostolokat az Evan-
gélium terjesztésére, a vér tanúk és szentek millióit a hit vér tanúi megvallására. Ez a 
a hit vezeti a hívőt a X X . században is az élet értelmének, cél jának megismerésében, 
h iva tásának lelkiismeretes gyakorlásában. Ez a hit i r a t t a fel a vér tanúk vérével 
áztatot t volt Nero-cirkusz, most római Szent Péter - tér közepén emelkedő s kereszttel 
dís-zített egyiptomi obeliszkre a diadalmas világnézet igéit : „Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat . Kr isz tus győz, Krisz tus uralkodik, Kr isz tus parancsol." 

2. Húsvét i örömünk második alappillére: a húsvéti remény. 
H a Krisz tus fel támadt , akkor diadalmas hős, az élet ura, parancsolója, akkor 

Is ten nemcsak a mi urunk, királyunk, hanem gondviselő a tyánk, aki szeretettel i rá-
ny í t j a a mi életünk ú t j á t . Mi nem magunkra hagvatot tan, egyedül, árván j á r j u k az 
élet sokszor kálváriás ú t j á t , hanem fölöttünk őrködik az Isten, akit e bizalomteljes, 
gyermeki fohásszal köszönthetünk: „Miatyánk", akkor velünk jár ezen a tövises úton 
Krisztus, aki segít a kereszthordozásban. 

Ez a remény a mi legnagyobb erőnk a bűnös kísértésben, mert a fe l támadt 
Krisz tus megszerezte a megyáltás kegyelmét, mellyel szembe tudunk szállni a pokol 
minden hatalmával . 

Ez a remény a mi legnagyobb vigaszunk a szenvedés idején, mert amint 
Krisztus kereszt je legyőzte a szenvedést, mi is legyőzzük a szenvedés minden keser-
ves k ín já t a kereszthordozó, de diadalmas Krisz tus nyomán és az ő hathatós segít-
ségével. 

Ez a remény a mi legnagyobb bizalmunk a halál óráján, mert amint Kr i sz tus 
fe l támadt halottaiból, mi is fe l támadunk a földi élet viszontagságaiból az örök életre. 
Gróf Széchenyi Istvánnal valljuk: „A halál nem megsemmisülés, a halál csak az 
emberi lélek megnemesü lése . . . A mi utolsó óránk: egy pi l lantás a világosságba, 
az istenségbe." 

Igaza t adunk a nagy keresztény költőnek: 

Nem feledést jelent a sír moha; 
Jelenti a lélek diadalmát, 
A végtelenség mindörök hatalmát, 
Melynek sugara a mohán átrezeg. 
Jövel halál! Hadd higyjem, hogy leszek. 

(Rudnyánszky.) 

A génuai temetőben lá t t am egy megható síremléket. E g y szerető családapa 
szállt korai sírba. Há t r ahagy ta özvegyét és három gyermekét a legnagyobb kétségbe-
esésben. Az özvegy mérhetet len f á jda lmában gyermekeivel együt t a tenger mélyébe 
aka r t a magát vetni. Holdvilágos éj jelen kimegy a sziklás t engerpar t ra . Ott talál egy 
feszületet, önkéntelenül leborul előtte utolsó imára. De nem tud felkelni. A hold-
fény megvi lágí t ja a kereszten függő Is tenember szomorú, de mégis vigaszt n y ú j t ó 
tekintetét . A hit és kegyelem u ta t talál az elkeseredett lélekbe, vigaszt éŝ  megnyug-
vást önt a szív sebeire. Hosszas ima u tán az özvegy lemond sötét szándékáról. Emlé-
ket állít e lhúnyt f é r j ének : márványfeszületet , a la t ta önmagát, amint három gyer-
mekével átöleli a keresztet. A kereszten e fel írás: Surrexit Christus spes mea! 
Fe l t ámadt Krisz tus a reménységem. 

Strindberg Ágoston svéd drámaíró sokat vétkezett a keresztény világnézet 
ellen. Halálos ágyán megtér t s így végrendelkezett : „Ha ma jd koporsómban fekszem, 
tegyetek szívem fölé egy feszületet. Koporsómat borí tsátok be fekete lepellel és 
sírom egyszerű fakeresz t jére ezt í r j á tok : » 0 crux, ave spes unica« (Ó kereszt, egyet-
len reményem!)." 
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3. A húsvéti öröm harmadik pillére: a húsvéti szeretet. 
Krisztus az emberek i ránt i szeretetből vállal ta a kereszt szenvedéseit. Szere-

tetből művelte a fel támadás csodáját , hogy a lelkeket megváltsa s örökre üdvözítse. 
Krisztus szeretete a lelkek i ránt pá r a t l an a világtörténelemben. Üdvösségünk tör-
ténetében minden ezért tör tént . Ezér t a megtestesülés, ezért a betlehemi jászolban 
való születés, ezért a száműzetés, ezért a fönséges taní tás , ezért a csodatevés, ezért 
a szenvedések ős a kínhalál vállalása. 

„Nagyobb szeretete senkinek sincs, mintha életét a d j a bará ta ié r t" — mondotta 
az Űr. Hősiesség, ha valaki meghal családjáért , barátaiér t , még nagyobb heroizmus, 
ha valaki feláldozza életét hazájáér t , de legnagyobb, legnagvlelkűbb hősiesség, ha 
valaki meghal alat tvalóiért , szolgáiért. Szent Bernát az Úr Jézus hősi haláláról 
mondja e szép jellemzést: „Lesz-e valaha, vagy volt-e valaha nagyobb szeretet annál, 
melyet Te tanúsítottál i r án tunk Jézusom1? Ri tkán esik meg, hogy valaki bará ta ié r t 
hal meg. Te, Uram, az igaztalanokért áldoztad fel magad a kereszten. Te eljöttél, 
hogy megígazultakká tedd a bűnösöket, testvérekké avasd a szolgákat, örökösökké 
magasztosítsd a rabokat és királyokká emeld a száműzötteket." 

Krisz tus szeretete valóban a világtörténelem legfennköltebb hősiessége. 
I lyenre csak Is ten volt képes. 

Minden szeretet szeretetet vál t ki. Még az értelmetlen állatvilágban is a jó 
bánásmód vonzódást szít. Az értelmes világban, a lelkek országában e földöntúli 
krisztusi szeretet kell hogy visszhangra talál jon. 

A velencei Szent Márk-templom jobboldali külső fa lán állandóan egy mécses 
ég Szűz Mária mozaikképe előtt. Ennek oka egy középkori igazságtalan ítélet 
kiengesztelése. Ké t jóbarát, velencei patr ícius éj tszakai dorbézolás alkalmával össze-
veszett. A vi tá t kint fo ly ta t ták a lagúnák pa r t j án . A vi ta hevében az egyik tőr t r án t 
ki és leszúr ja ellenfelét, bennhagy ja a tőr t a vérző szívben és elrohan. Kora hajnal -
ban egy pékinas l á t j a meg először a halottat , lehajol hozzá, k i r á n t j a a tőr t és játsza-
dozik vele. A város őrei így ta lá l ják az inast a halott mellett. Minden gyanú az inas 
ellen szólt. E l fog ják , halálra ítélik, kivégzik. Évek múlva a tőrnek elrej te t t r a jzában 
felfedezik a tőr tulajdonosának és így a gyilkosnak nevét. A gyilkos már nem élt. 
igazságtalanul ítélték halálra a szegény, á r ta t l an pékinast . A velencei Signoria 
ennek az igazságtalan ítéletnek kiengesztelésére rendelte el e mécsvilágítást a Szent 
Szűz képe előtt. Hasonló igazságtalan ítélet hangzott el Pont ius Pi lá tus a jkáról 
Jézus Krisztussal szemben. Az igazi bűnös az emberiség volt, Jézus Kr isz tus á r ta t -
lanul szenvedett az emberiség bűneiért . Ennek az igazságtalan ítéletnek kiengesz-
telésére ég az örökmécs szentségi ol táraink előtt. S nekünk, megváltot t bűnös lel-
keknek kötelességünk, hogy it t engeszteljük ki a megbántot t Is tent bűneinkért . 

Ez a kiengesztelő viszontszeretet legyen gyümölcse a húsvéti krisztusi 
szeretetnek. 

Így fonódik egybe a húsvéti hit, remény és szeretet egy csokorba, s így lesz 
fo i r á sa az igazi húsvéti keresztény örömnek, mely még a mai katasztrofál is időkben 
is á t h a t j a lelkünket és erőt ad az élet küzdelmeinek végigküzdéséhez, az élet kereszt-
jének béketíírő hordozásához s az élet t iszta örömeinek élvezéséhez. 

Gyönyörűen énekli meg ezt a húsvéti örömet Szentviktori Ádám, a középkor 
(970—1031) egyik legnagyobb la t in költője: 

Az egész világ újul, 
Űj örömök intenek. 
Ahogy föltámadt az Úr, 
Föltámadnak Mindenek. 
Érzik Alkotójukat 
Mily erös és Urukat 
Szolgálják az elemek. 

Krisztus újra eget nyit. 
És rabokat szabadít, 
Akiket fogságba vitt 
Holtak óráján a bün. 
Azért diadalukat 
Atyának és Fiúnak 
S Szentléleknek zengjük hűn. 

(Babits ford.) 
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A F Ö L D R A J Z T A A Í T Í S Í A A K I I I Í A V A I 
írta: DROZDY GYULA 

| Á L L J U K meg, hogy a népiskolá-
ban a földrajz taní tása körül va-
lami bizonytalanság van. Néme-
lyek megelégszenek azzal, ha a 

gyermekek leekeszerűen e lmondják a tanul t 
anyagot s a térképen csak úgy, ahogy tájéko-
zódnak. Mások viszont a térképen való tájéko-
zódást t a r t j á k fontosnak, de arról , ami t a gyer-
mekek a térképen meg tudnak mutatni , va jmi 
keveset tudnak. Vannak, akik a domborzati és 
v ízra jz i viszonyok ismeretének tu la jdon í tanak 
nagy fontosságot, míg mások a gazdasági, a 
néprajz i , a tör ténelmi vonatkozásokat á l l í t ják 
előtérbe. Sokan a r r a törekszenek, hogy a gyer-
mekek minél több adatot tud janak . Vannak, 
akik a fö ldra jz tan í tásának gyakorla t i , s van-
nak, akik annak ideális cé l já t á l l í t ják elő-
térbe. 

Kétségtelen, hogy mindezekben az irányza-
tokban külön-külön van érték, de így egyen-
ként mégsem szolgálják a fö ldra jz tan í tásának 
azt az igazi célját , amelyből hazánk fö ldra j -
zára vonatkozó részt így foga lmazha t juk meg 
legtömörebben: a haza megismertetése és meg-
szerettetése. E szerint t ehá t a hazát meg kell 
i smer te tnünk s megismertetés közben meg kell 
szeret tetnünk. 

I t t most már az a kérdés merül fel, hogy: ki 
ismeri hazánkat? Elsősorban ismerem-e én, a 
tanító, akinek Magyarország fö ldra jzá t ismer-
tetnem kell. 

Ezekre a kérdésekre azt válaszolhat juk, 
hogy a hazát igazán csak az ismerheti , aki a 
haza fö ld jé t be já r ta , miközben mindent egye-
temes földrajzi szempontból s egyben a ma-
g y a r nemzet érdekeinek szemszögéből f igyelt , 
nézett. S most azt kérdezzük: vá j jon sok olyan 
taní tónk van, aki azt megtette, meg tehe t t e? . . . 
— Nincs, — felelhet jük meggyőződéssel. Sőt, 
még akkor is kedvezőtlen feleletet kapunk, ha 
hazánk földjének közvetlen megismerésével 
kapcsolatban leszállí t juk az igényeket s azt kí-
vánjuk , hogy a taní tó hazánknak legalább jel-
legzetes vidékeit, t á j a i t utazza be • úgy, hogy 
r.ecsak a nagyobb városokba nézzen be, hanem 
néhány kisebb községet, egy-két jellemző t á j a t 
is megismerjen. 

Sajnos, a m a g y a r taní tóság anyagi helyzete 
a múl tban az u tazás t nem engedte meg. Sok-
szor hangozta t tuk, az illetékeseket kértük, 
hogy tegyék lehetővé a taní tóság országjárá-
sát. Rámuta t t unk ar ra , hogy ez két szempont-
ból is fontos nemzeti érdek. Az egyik az, hogy 
ha a taní tóság a haza földjé t közvetlen szem-
lélet, tapasztálatok ú t j án ismeri meg, sokkal 
jobban, hívebben, behatóbban ismertetheti azt 
meg a jövő nemzedékkel. A másik szempont 
pedig az, hogy az utazás egyben pihenés, üdü-
lés is, amire az egész éven át megfeszí tet t 
m u n k á t végző taní tónak nagy szüksége van. 

Az pedig egyenesen nemzeti érdek, hogy a 
nemzet nevelői ál landóan egészségesek, frissek, 
üdék, munkabí rók legyenek s minél több erőt 
gyűj t senek ahhoz a t ízhónapi kemény munká-
hoz. amely r eá juk vár. 

Hiábal A múltban a tanítók országjárásá-
nak érdekében semmi sem történt . Legfel jebb 
néhány olyan megmozdulás, kísérlet volt, 
amelynek keretében tanítócsoportok alakultak, 
s kerékpáron j á r t ák be hazánk egyes vidékeit-
Bá rmi ly szép és nemes elhatározás is volt ez, 
mégsem mondható kielégítőnek, mer t elenyé-
szően csekély azoknak a taní tóknak száma, 
akik kerékpáron való ország já rás ra vállalkoz-
hatnak. 

Vannak egyesek, magam is találkoztam 
ilyenekkel, akik nya rankén t vonaton s gyalog 
fe lvál tva j á r j á k az országot, de ezek száma is 
kevés. 

Merészség lenne azt gondolnunk, hogy mi 
most, a v i lágháború kellős közepén, k íván juk a 
taní tók ország já rásá t intézményesíteni. Nem. 
I lyesmire mi nem gondolunk, de igenis már 
előre kell foglalkoznunk azzal, hogy ez a fon-
tos kérdés a jövőben miként oldható meg. 
Vannak erre külföldi példák, de még azok sem 
kidolgozottak. Ot t van pl. a németországi ta-
nítók ország-, sőt v i lág já rása . Nyarankén t lép-
ten-nyomon találkozunk hátizsákkal felszerelt 
német tanítókkal, akik nemcsak hazá juka t já r -
ják be, hanem el lá togatnak a szomszédos or-
szágokba is s tanulmányozzák azok földrajzi , 
természeti, gazdasági, néprajz i viszonyait, leg-
többször államköltségen, de sokszor a s a j á t 
költségükön. Elgondolhat juk, hogy ezek a né-
met taní tók ismeretei mennyi közvetlen ta-
pasztalat ta l gyarapodnak, amit taní tás közben 
hazá juk j avá ra értékesíthetnek. 

A haza igazi megismerésének egyik legter-
mészetesebb módja tehát az utazás, az ország-
járás. A másik a könyvekből, a térképekről 
való megismerés. Ehhez nem elég a tanítókép-
zőben vagy a népiskolában használt fö ldrajz i 
tankönyvek anyagának tudása, hanem sok-sok 
olyan földrajz i vonatkozású könyv, cikk olvas-
gatása , tanulmányozása szükséges, amelyekből 
hazaismereti inket bőví thet jük. I t t is vannak 
azonban tennivalók, amelyeket nyomban meg-
látunk, mihelyt körül tekintünk i rodalmunknak 
ezen a tá ján . Már az első pi l lanatban észre-
vesszük, hogy ezirányú i rodalmunkban túl-
tengenek az o lyani rányú földrajzi könyvek, 
amelyek idegen országokkal, más világrészekkel 
foglalkoznak. Ezt mu ta t j ák könyvesboltjaink 
k i raka ta i is- Mintha Budapest nem is csak Ma-
gyarország, hanem az egész vi lág fővárosa 
lenne, mintha csak ezirányú i rodalmunknak 
egyedüli fe ladata lenne, az egész vi lág részle-
tes megismertetése. Szinte jólesik szemünknek, 
mikor a nagy rengetegben egy-egy m a g y a r 
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•onatkozású fö ldra jz i könyvre akadunk. Ped ig 
nem mondhat juk , hogy 6zűkiben vagyunk ilye-
neknek. Van belőlük jócskán, de ezek szeré-
nyen há t rahúzódnak a polcokon, holott a ma-
g y a r közönségnek, főleg a taní tónak, t a n á r n a k 
ezeket kellene elsősorban olvasgatnia s csak 
másodsorban a külföldi vonatkozásúak at. 

Amin t mondottuk, a hazát ismertető tudo-
mányos színvonalon álló könyvünk elég van. 
Kevés azonban az olyan közvetlen, szórako-
zásra is a lkalmas földrajz i könyvünk, amely 
hazánk ismertetésével foglalkozik. I rodalmunk-
nak ezeket a h iánya i t fel tét lenül pótolni kel-
lene. 

Még szomorúbb azonban a helyzet i f j ú ság i 
i rodalmunkban. I t t al ig-alig akad egy-két 
olyan könyvünk, amely a m a g y a r haza meg-
ismertetésével vonzó, szórakoztató alakban fog-
lalkozna. Ezen a ba jon sürgősen kellene segí-
tenünk, iskoláink könyv tá ra i t ilyen fö ldra jz i 
vonatkozású könyvekkel kellene el látnunk. Ez-
zel párhuzamosan kellene megindí tanunk az 
i f j ú s á g ország já rásának intézményes megszer-
vezését, mer t ezen a téren is csak keveset tet-
tünk. Természetes, hogy az iskolák országjárá-
sát már a népiskolán kellene kezdenünk,' mer t 
a gyermekkorban szerzett közvetlen szemléle-
tek, tapasztalatok mélységes benyomásai irá-
nyí tó lag ha tnának a földra jz behatóbb tanulá-
sára. A mi szemünk ny i tva volt akkor is, 
mikor Tr ianon bilincsei között szenvedtünk s 
lá t tuk, mi történik körülöttünk. S így meglát-
tuk azt is, hogy a meggondolat lanul össze-
tákolt Csehszlovákiában a vasu tak már kora 
tavasztól késő őszig telve voltak gyermekeket 
szállító vonatokkal. A Kis-Alföld m a g y a r gyer-
mekeit vitték P rágába , sőt még messzebb is, 
a cseh gyárak , ipartelepek megtekintésére s fel 
a Magas-Tátrába, a cseh gyermekeket pedig 
lehozták a Kis-Alföldre s vi t ték a megszállott 
részek többi t á j á r a . Ehhez képest a mi gyer-
mekutazta tás i kísérleteink csak elenyészően ki-
csinyek voltak. 

Mindezekre m á r most gondolnunk kell s 
terveket kell szövögetnünk a jövőre, hogy an-
nak idején ma jd ne késlekedjük. 

De a földrajz alaposabb tan í tásával nem 
lehet addig várnunk, amíg ezeket a hiányzó 
eszközöket megteremthet jük . Nem, mer t ez a 
t a n t á r g y s ennek kapcsolatai legalkalmasabb 
eszközök nemcsak a haza megismertetéséhez, 
hanem annak megszerettetéséhez s a nemzeti 
önérzet és öntudat felébresztéséhez és mélyíté-
téhez is, amely — mint mondot tuk —• a föld-
ra j z t an í t á s cél jának másik része. 

A hazaszeretetet meghatározni éppen úgy 
nem lehet, ahogy nem lehet meghatározni pl. 
az anyaszeretetet, vagy az anya i r án t i szerete-
tet. Nehéz lenne megmondanunk, hogy az édes-
anya miér t szereti még az ellene vétő gyerme-
két is s a gyermek miér t szereti é d e s a n y j á t 
Éppen így nehéz lenne megmondanunk, hogy 
miért szeret jük hazánkat . A helyzet azonban 
a két szeretet között mégis más, mer t míg az 
anya i szeretet vagy az anya i rán t i szeretet 
minden indí tgatás , bontakoztatás nélkül is ott 

él és erősödik a szívekben, addig a hazaszere-
tet érzését ébresztgetnünk, ind í tga tnunk kell, 
hogy az kibontakozzék. Ez pedig a nevelésnek, 
a taní tásnak, s ennek keretében különösen a 
fö ldra jz t an í tásának a feladata, mer t a föld-
r a j z tan í tása közben ismeri meg s a megisme-
réssel kapcsolatban szereti meg a gyermek 
hazájá t . 

A haza megszerettetését pedig nem lehet 
módszeres merevségekkel eről te tni . Annak ön-
magától , természetesen kell a lélekben kibonta-
koznia. Hanem kibontakozik-e az akkor, ha a 
fö ldra jz taní tásából leckefelmondás lesz, avagy 
ha az csupán a térképen való tájékozódásban, 
földrajzi nevek, adatok felsorolásában merü l 
k i ? . . . Nem, ez nem lehet igazi földrajztanítás , 
mer t így csak torz képtöredéket kap a gyer-
mek. Ezek nem j á r h a t n a k olyan hatásokkal , 
amejyek a hazaszeretet érzelmét mélyítik, erő-
sítik. Ehhez más is kell, a m i t legjobban ezzel 
a szóval fe jezhetünk ki : szív. Szív, amelyből 
megérzi a gyermek, hogy az, aki neki a haza 
földjéről, népéről beszél, az mélységesen sze-
ret i hazájá t . Aki mikor a haza egy-egy t á j á ró l 
beszél, gyönyörűséges képeket fest a szavával . 
Képeket, melyekben élénkek, vonzóak a színek, 
életet kapnak a hegyek, a síkságok, a folyók 
s t á j b a n szorgos, munkás emberek vannak , 
akik éreznek, gondolkoznak s a nemzeti közös-
séghez való tar tozás kellemes és biztos érzésé-
nek dolgoznak. S közben a gyermeknek meg 
kell éreznie azt, hogy neki is van köze ahhoz 
a tájhoz, bármilyen távol is van az lakó-
helyétől. 

Miközben hazánk egyes t á j a i t i smer te t jük , 
azoknak nemzetgazdasági szempontból való 
megvi lág í tására is r á kell muta tnunk . Hadd 
lássa, érezze a gyermek, hogy micsoda anyagi 
értékeket jelent a t á j hazánk gazdasági életé- -
ben. Érezze a gyermek, hogy az az érték az 
övé is. Mindnyájunkká , akik a haza földjén 
élünk. 

Aztán ott van a táj , a vidék, a vároe múl t ja . 
Ezt is meg kell jelenítenünk, életre kell kelte-
nünk a gyermekek előtt azért, hogy hőseink, 
nagy ja ink tettei, gondolatai kapcsolódjanak 
hozzá. Aztán ott vannak a dalok, mondák s az 
i rodalomnak más alkotásai, amelyek hazánk 
egyes vidékeivel vannak kapcsolatban. Ezek-
nek a taní tásba való beillesztése nemcsak 
élénkíti a közös munkát , a taní tást , hanem éb-
resztgeti, mélyít i a tá j , a város, a vidék i rán t i 
szeretetet is. Aztán ott van á népművészet. Ha 
tan í tás közben ezeket szemléltetjük és rámuta-
tunk ar ra , hogy az ilyen jellegzetes ősi, ere-
deti népművészettel való foglalkozás a nép 
szorgalmával is összefügg s így belőle anyagi 
haszna is van, a gyermek azzal olyan ér téket 
kap, mely lelkét a vidék megszeretéséhez 
vezeti. 

Mindezekből azt lá t juk , hogy a fö ldra jz ta-
ní tása közben olyan anyagga l is meg kell is-
mertetnünk a gyermekeket , amely a hazaszere-
tet s a nemzeti öntudat érzésével bizonyos 
nemzeti vonatkozású büszkeséget is ébreszt a 
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gyermek lelkében. Ez az anyag szerves része 
a hazaszeretet kialakulásának, azért a fö ldra jz 
taní tása közben ezt nem mellőzhetjük. 

A fö ldra jz tan í tása közben nagy szerepet 
kell kapnia a képzelőtehetségnek, mert hiszen 
a szülőhelyen kívül minden távolabbi t á j a t 
elképzelés a l ap ján ismerte tünk meg. I t t lép 
előtérbe a térkép fontossága, amely a valóság 
elképzelését segíti elő. Ez azonban nagyon ne-
héz feladat, m e r t a gyermeknek egy kicsi sík 
lapról kell elképzelnie egész vidéket, országot 
és földrészt, minden földrajz i adot tságával 
együtt . Habár ú jabb térképeink elég plasztikus 
nyomásúak, mégis nehéz feladat elé állít-
juk a gyermeket , mikor azt k íván juk tőle, 
hogy a lá tot t térkép a lap ján a valóságot kép-
zelje el. A nyomta to t t térképnél sokkal jobb a 
domború térkép, de még annak segítségével is 

nehéz a valóság elképzelése. Az elképzelést elő 
kell segítenünk képekkel is. Sajnos, azonban 
ehhez megfelelő képekkel kevés iskola rendel-
kezik. Több év szorgalmas gyűj tögető , rendező 
m u n k á j a kell ahhoz, míg a taní tó az iskola 
számára ' ezeket összegyűjtheti . De még a tér-
képek, képek sem elegendők a valóság elkép-
zeltetéséhez. Mindezeket ki kell egészíteni a ta-
nító magyaráza tának , amelynek olyan színes-
nek kell lennie, hogy az elképzelést elősegítse. 

Sok és nehéz fe ladat vá r t ehá t a taní tóra 
a fö ldra jz tan í tásával kapcsolatban. Mindeze-
ket csak a hivatásszoretettel párosul t hazasze-
retet küzdheti le, mer t nincs szebb, felemelőbb 
tudat annál , hogy a jövő nemzedék lelkébe mi 
tanítók véstük be ennek az édes m a g y a r hazá-
nak képét s ehhez kapcsoljuk a legszentebb ér-
zést: a hazaszeretetet. 

A Z E L M É L E T É S G Y A K O R L A T Ü Z E R E P E 
A í f É P I S K O L Á B A M 

írta : BŐ H M PÉTER 

[Z elmélet és a gyakorla t két vo-
natkozásban ju t egymással kap-
csolatba a népiskolai nevelés te-
rén. Az első kapcsolat a nevelés 

tágabb • célkitűzéséből adódik, amelynek egy-
részt s gyakorla t i élet követelte ismereteket, 
ügyességeket és készségeket kell nyúj tan ia , 
illetve begyakoroltatnia, másrészt az elmekép-
zést kell szolgálnia. A második kapcsolat a ta-
nítói hivatás gyakorlásához szükséges képes-
ségek terén mutatkozik elmélet és gyakorlat 
között, minthogy a tanítónak pedagógiai gya-

• korlat i ismeretekre, gyakor la t i tapasztala-
tokra, módszeres fogásokra egyrészt és peda-
gógiai elméleti ismeretekre másrészt van szük-
sége. Mindkét esetben egy-egy mennyiségtani 
a ránnya l van dolgunk, amelynek elő- és utó-
t ag j a az elmélet és gyakorlat . Ebben a fejte-
getésben csupán az első kérdést tesszük vizs-
gálat tárgyává és megállapítani igyekszünk 
azt a mértéket, amelyben a népiskolai nevelés-
nek egyrészt a gyakor la t i életre való előkészí-
tést, másrészt az értelem ú t j án való nevelést 
és az elmeképzést kell céljául kitűznie. 

A nevelés személyes tevékenység, amelyben 
nem anny i ra a művelődési anyag, még ke-
vésbbé a paragrafusok, hanem a tanító szemé-
lyes beállí tottsága a döntő tényező.. Éppen 
ezért kívánatos, hogy a tanító ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekkel többször foglalkozzék, ne-
csak az elveket ismerje meg, hanem bizonyos 
megállapodásra jusson, amelyet meggyőződés-
sel követ. Különösen időszerű ez ma, az ú j nép-
iskolai t an te rv megjelenése idején. 

Az iskolát, mint minden emberi intézményt, 
a gyakor la t i szükség hívta létre. A római pat-
rícius a fórumon töltötte életét. Neki ré tor rá 
kellett válnia. E r re az életpályára készítette 
elő iskolája, amely grammat ikát , stil isztikát és 

re tor ikát tanított . Ha a rómaiak a plebejusok 
gyermekei részére is szerveztek volna iskolát, 
annak tanterve bizonyára közelebb állott volna 
a mienkhez. A középkor centrális gondolata a 
túlvilág. A kizárólagos val lásoktatás tehát 
éppoly gyakorlat i volt, min t a mai népiskola 
számolás-, gazdaságtan- és kézimunkaoktatása. 

Az iskola minden időben a kor világnézeté-
nek és a gyakorla t i élet követelményeinek meg-
felelően nevelte a jövő nemzedéket. Ezért fel-
tűnő az a párhuzam, amely valamely kor po^ 
l i t ikai történelme és neveléstörténete között 
végighúzódik. Hogy az iskola eltávolodott az 
élettől, e tekintetben újabbkeíétü a panasz, 
mégpedig, több-kevesebb joggal. A panasz lé-
nyege az, hogy az iskola túlsók elméletet nyúj t , 
a kelleténél többet foglalkozik az alaki képzés-
sel, e lhanyagolja a gyakorlat i életre való elő-
készítést. Vegyük rövid vizsgálat alá a panasz 
két legfőbb jegyét, minthogy a nevelés általá-
nos célkitűzését és gyakor la t i keresztülvitelét 
ér intő fontos kérdésről van szó. Ha a panasz 
jogosult, felül kell vizsgálnunk iskolai nevelő 
és oktató tevékenységünket, amelynek az apró 
részletekig is céltudatosnak, tervszerűnek, szi-
gorúan következetesnek és sokoldalúan össz-
hangzatosnak kell lennie. 

1. Az iskola legyen a kor világnézetének le-
csapódása —: kívánják sokan. Ennek a követel-
ménynek képtelen a mai iskola megfelelni. Ma 
nincs egyetlen uralkodó világnézet, hanem a 
sokféle világnézet korát éljük. És e ponton 
valósággal szerencse, hogy az iskola konzer-
vatív intézmény, amely nem olyan alkalmaz-
kodó, mint a sajtó, nem olyan gyors, mint a 
kereskedelmi ügynök, mert akkor a korszellem 
minden hullámzása elsöpörné az eddigi tanter-
vet és mindannyiszor komoly megpróbáltatás-
nak tenné ki az iskolát. Az iskola a maga er-
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kölcsi súlyával nem szankcionálhat minden 
eszmeáramlatot , nem száll í that híveket minden 
koreszmének. Az iskola amúgysem elégedhet 
m e g a jelennel, j av í tó célkitűzésénél fogva nem 
vá l l a lha t j a a jelen művelődési helyzet, annál 
kevésbbé a pol i t ikai és t á r sada lmi viszonyok 
roegrögzítését. Az iskolának nem az a sorsa, 
hogy a mához alkalmazkodjék, neki a jobb 
holnapot kell létrehoznia. Abban a világnézeti 
konf l ik tusban tehá t , amely iskola és élet kö-
zött fennáll , jog ta lanu l éri vád az iskolát. 

2. Az iskola készítse elő az i f jú ságo t az 
életre. A népiskolában megvan er re a törek-
vés, de ennek a k ívánalomnak ma m á r képte-
len megfelelni bármely iskolatípus. A műve-
lődési anyag rohamos növekedésével képtelen 
az iskola mennyiségi leg megküzdeni. A szinte 
h a t á r t a l a n munkamegosztódásból eredően vég-
telenül d i f ferenciá lódtak az emberi hivatások, 
ezért minőségileg sem képes az iskola a köve-
telményeket kielégíteni. Az iskola és az élet kö-
zött i kapcsolat mégsem szűnt meg. mer t a 
mennyiségi és minőségi igény kielégítésére az 
á l lam annyifé le iskolat ípust létesít, amennyi t 
az emberi hivatások és a fej lődő k u l t ú r a meg-
követel. Gondol junk a mezőgazdaság terén a 
fa lus i népiskola felsőtagozatából ki indulva a 
gazdasági továbbképzőn, a földművesiskolán, a 
kertészeti vincellérképző t an fo lyamon keresz-
tül a gazdasági akadémiára , az iparok ta tás 
terén a szak i rányú tanonciskolától az ipar i kö-
zépiskolán keresztül a műegyetemre, a külön-
böző kereskedelmi iskolákra és tanfo lya-
mokra, amelyek mind a gyakor la t i é letre ké-
szítenek elő. Ezeknek tan te rvé t a szellemi és 
anyag i k u l t ú r a egész terüle téről ' vá loga t ják 
ö.ssze. Nincs olyan kul túrae lem, amely egyik, 
vagy másik iskola tantervében nem szerepelne 
és megfordí tva , nincs olyan emberi hivatás , 
amelyre iskola, vagy tanfo lyam nem készítene 
elő. Valamely ország okta tás i rendszere annál 
fej let tebb, mennél e laszt ikusabban alkalmaz-
kodik az élet követelményeihez. 

Az 1925., piég inkább az 1941. évi népiskolai 
t a n t e r v ideális módon t á r s í t j a a nevelés gya-
kor la t i és lélekfejlesztő célkitűzését. Külön fe-
jezetekben foglalkozik a nevelés és okta tás gya-
kor la t i jellegével, a cselekvés fontosságával és 
az é le th iva tásra való előkészítéssel. Ennek 
mód já t az Ú tmuta t á s az egyes t an t á rgyakná l 
külön ismerteti . Az 1941. évi t an te rv még gya-
kor la t ibbá teszi a népiskolai nevelést, amikor 
a felső tagozaton a tanulók életkörülményei-
nek és nemének megfelelően jelöli ki némelyT 

t an t á rgy i smere tanyagát . A Tan t e rv és Útmu-
tatások k íván ta gyakor la t i célkitűzés és cse-
lekvő módszerénél fogva bá t r an az élet iskolá-
j á n a k , vagy a m u n k a iskolá jának nevezhető a 
inai népiskola. Akik még ezt a gyakor la t iassá-
got is keveslik, a műhelyiskola, é le th ivatás is-
kolája , a termelés i skolá jának megvalós í tására 
törekszenek. H e g y ezek a jelszószámba menő 
nevek milyen foga lmat t aka rnak , benne van 
nevükben. Ámde képtelenség, hogy mindezt 
már elemi fokon a k a r j á k megvalósí tani . Előbb 
m á r r ámuta t t unk , hogy minden igény kielégí-

téséről gondoskodott a közoktatás, de az élet-
h i v a t á s r a ' v a l ó szakképzést, bármely pá lyá r a is 
készüljön az i f j ú , meg kell előznie az á l ta lános 
nevelésnek és az elemi okta tásnak. A szakmű-
veltséget csak az a lapművel tségre ép í the t jük . 
A népiskola 6—8 éve csak alapképzésre ele-
gendő. De ez az okta tás és nevelés viszont al-
ka lmas arra , hogy minden életpályához szük-
séges szakképzést megalapozza. Céljatévesztet t 
lenne az é le th iva tás ra való előkészület m á r a 
népiskolában azért is, mer t 1. az osztály nem 
minden növendéke készül u g y a n a r r a az élet-
pá lyá ra ; 2. a gyermek ebben a korban még 
nem fogékony az élet komoly m u n k á j a i r án t ; 
ha bele is fog, azt csak kedvtelésből teszi és 
já tékosan végzi; 3. é le tpá lyá já ra csak a csa-
ládban, vagy műhelyben készíthető elő, ahol az 
első helyen belenő, a másodikon belegyakorol 
az i f j ú . De végül a döntő érv 4. az, hogy a nép-
iskola nevelő intézmény, á l ta lános oktató és 
lé lekgyarapí tó intézet, de amely éppen ezáltal 
elvégzi a va lamennyi életpályához nélkülöz-
hetetlen előkészítést. 

Vizsgál juk meg, mit é r tünk közönségesen 
a z a l a t t a gyakor la t i élet a lat t , amely ú j abban 
nagyha ta lomkén t lép fel az iskolával szem-
ben?! 

A technika fejlődése értékelésváltozással 
j á r t és fe lh ív ta az emberek f igyelmét az anyag i 
j a v a k r a . Töltőtoll, rádió, vi l lanyvasaló, jég-
szekrény, autó, repülő, központi fűtés , por-
szívógép csaknem mindennapos igények, noha 
nem valódi szükségletek, hiszen amikor még 
nem ta lá l ták fel őket, senkinek sem hiányoz-
tak. A háborús idők nye r sanyagh iánya külö-
nösen megvál toz ta t ta az ér tékskálá t az anya-
giak j avá ra . U g y a n a k k o r a szellemi értékek be-
csülése hanyat lo t t . Az erkölcs meglazult , a tu-
domány megbecsülése alábbszállott . Látszólag 
sokan érdeklődnek ugyan a tudomány i ránt , de 
nem a szellemi, hanem csak a természet tudo-
mányok : a fizika, kémia, technika, orvostudo-
m á n y i ránt . És i t t sem a labora tór iumok mé-
lyén, t isztán a t udomány i r án t i szenvedélyből 
fo lyta tot t ku ta tások érdeklik, hanem csak a 
v ívmányok, amelyek az életet meghosszabbít-
ják, széppé és kellemessé tehetik. Az emberi 
művelődés h a j ó j a ma azokon a hullámokon 
táncol, amelyek között a technikai mindent-
akarás , a racionál is és p rak t ikus életelvek, az 
u t i l i tár izmus cápá i leselkednek a hajótöröt-
tekre. Nyelveket is sokan tanulnak , de nem a 
klasszikusokat , hanem az élő nyelveket. Ezekbe, 
sem hato lnak olyan mélyen, hogy az idegen nép 
lelkét és gondolkodásmódját megismernék, ha-
nem megelégszenek annyival , amennyi az uta-
záshoz, vagy szórakozáshoz elegendő. Ez nem a 
tudomány megbecsülése, hanem inkább annak 
arculcsapása. Ezt az életet, amelyben az első 
helyet az anyag i j avak fogla l ják el, amely 
p r ak t i kummal és életi evalósággal a szó hét-
köznapi értelemben van bélelve, nevezik ma 
közönségesen gyakor la t i életnek. Ezzel az élet-
tel nem vál la lha t közösséget a nevelő iskola. 
Az ember ket tős én jének nemesebb része a lé-
lek, amely to ta l i tás ra és te l jes k i fe j lésre tö-
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rekszik. Egyoldalú az az élet, amely csak anya-
giakra i rányul és tekintve a lélek magasabb-
rendűségét, visszaélés az énünk nemesebb felé-
vel szemben. Nincs külön gyakorlat i és elmé-
leti élet, reál is és ideális élet, hétköznapi és 
vasárnapi élet. Csak egy életünk van, nevez-
he t jük azt gyakorla t i életnek, de abban az 
anyagiak mellett helyet kell foglalnia az er-
kölcsnek, vallásnak, szellemi önállóságnak, íz-
lésnek, művészetnek, nemzeti érzésnek, tá rsas 
érzésnek stb. Gyakorlat i élet a la t t nem érthe-
tünk csupán földművelést, hanem szintúgy lé-
lekművelést is, nem érthetünk csupán ipart , 
amely lakásunkat ízlésesen és kényelmesen be-
bútorozza, hanem a lelket is be-kell bútoroznia, 
a gyakorla t i élet nemcsak testápolás, hanem 
éppannyira lélekápolás is. 

A tanító nem csatlakozhat ahhoz a tábor-
hoz, amely a tűz és víz ellentétét l á t j a az el-
méletben és gyakorlatban. Az elmélet és gya-
korlat a nevelés terén sem fekszenek egymás-
tól olyan távol, amint azt egyesek fel tüntet ik. 
Ami ma még elmélet, holnap gyakor la t t á vál-
hat. Rendszerint az elmélet megelőzi a gyakor-
latot, de olykor a gyakorla t tökéletesíti az el-
méletet. A mezőgazdaság és állattenyésztés 
évszázadokon át egy helyben tespedt, mégpedig 
alacsony nívón. De jött az agrokémia, a nö-
vényi és állati biológiai és ezek az elméleti tu-
dományok kizökkentették a gyakorlatot a ká-
tyúból. 

A leggyakorlat ibb dolgok, a gépek elméleti 
úton születnek. Előbb a mérnök agyában, kép-
zeletében élnek a gépek, onnan ábra és szám 
a lakjában pap í r ra kerülnek és csak u to l j á ra 
valósít ják meg azokat fából és vasból. Mond-
hat juk tehát, hogy a gépben nem a vas, az ola j 
és a szén, hanem a tervező mérnök agya dol-
gozik. 

A puskaport Schwarz Berthold véletlenül 
talál ta fel, a ranya t akar t gyár tani . Ma- azon-
ban a kémiai receptek már nem véletlenül és 
nem tisztán gyakor la t i úton születnek meg, 
hanem a kísérleteket a vegyész számításai és 
fan táz iá ja i rányí t ja . A Sjdolt és Vimet nem 
egy takarítónő, vagy szobalány, t isztogatás 
közben, hanem egy kémikus ta lá l ta fel. Az el-
mélet és gyakorla t nem ellentéte egymásnak, 
hanem egymást folytonosan kiegészítik, ál-
landó az átmenet elmélet és gyakorla t között. 

A legnagyobb érték a világon a harmoniku-
san kiművelt lélek. Nagyot vét az az ember, 
aki e helyett megelégszik az egyoldalú intel-
lektuálizmussal, a léleknek elméleti telítésével. 
De ennél nagyobb és jóvátehetetlen szellemi 
öncsonkítást követne el a nevelés, ha egy ú jabb 
leereszkedéssel az értelmesség helyett megelé-
gednék a manualizmussal . El ismerjük, hogy az 
intellektus egymaga nem elég, ennek kárhoz-
ta tásá t mégsem ér t jük , mert ez szellemi éle-
tünk legmagasabbrendű és legfontosabb mű-
ködése. Az ember jellegzetesen értelmes lény, 
az intellektus egyben kivál tsága is az ember-
nek. 

Azok, akik a gyakorlatot az elmélet elé he-
lyezik, gyakran hivatkoznak a latin közmon-

dásra, non ecolae, sed vi tae discimus. Ez az in-
telem nem a tanítónak, hanem a hanyag tanu-
lónak szól és értelme ez: tanulj , hisz nem az 
iskolának, nem a tanítónak, hanem önmagad-
nak gyűjtesz. Hivatkoznak Goethere, aki azt 
mondta, szürke minden elmélet, föld az élet 
a r anyfá j a . Goethe német ember volt. A német 
lélek haj lamos az elvont gondolkodásra. H a 
még figyelembe vesszük, hogy a X V I I I . szá-
zadban, a racionalizmus korában hangzott el 
ez a kijelentés, fe l tehe t jük ,"hegy erre azér t 
volt szükség, mert akkoriban Németországban 
minden bokorban egy-egy fi lozófus ült, aki 
egy újabb elméleten törte az eszét. Az ő in-
telme tehát nem a X X . század magyar tanító-
jának szólott. Hivatkoznak Széchenyi I. vánra, 
akinek ideálja a tétlen nemes helyett a dina-
mikus lélek, a szónokló jogász helyett a gaz-
dasági élet embere, a gazdász és mérnök. De 
ugyanő minden könyvének valamennyi feje-
zetében hangozta t ja , h o g y . a világon a legma-
gasabb érték a kiművelt emberfő. Az utóbbi 
gondolatot gróf Klebelsberg úgy fejezte ki, 
hogy az elmélettel megtermékenyített gyakor-
lat viszi előbbre a m a g y a r életet. 

Amikor az elméleti képzést védelembe vesz-
szük a közvélemény egy részét képező felelőt*-
len követelésével szemben, nem a könyvlecke 
és szótanulás mellett foglalunk állást, m e r t ez 
a népiskolás korban alig jelent többet a semmi-
nél. Nem propagál juk az egyoldalú értelem-
képzést sem, a r r a nézve már korábban ki fe j -
tet tük nézetünket. De kívánjuk az értelemnek 
és a szívnek összhangzatos fejlesztését, még-
pedig a gyakorlat i élet megfigyelése által és 
a két legfőbb nevelési cél mellett az életfelada-
tokra való előkészítő terv a lapján. Az 1925. évi 
tantervnek ezt a szándékát és szellemét a ta-
nítóság soká nem ér te t te meg. Ez tet te szük-
ségessé 1932-ben a népiskola gyakorlat i műkö-
désének elmélyítéséről szóló 59.076/VIII/d) 
számú rendelet kiadását. Ebből egyszerre vilá-
gossá vált, hogy a szótanulást fel kell vál-
tania a fogalmi megismerésnek, a tanító kinyi-
latkoztatásai t az öntevékeny megfigyelésnek; 
a fülön és szemen kivül a kéz segítségével is 
szerezzen a növendék ismereteket. Az emléke-
zet megterhelése helyett a lélek egész felülete 
művelendő. A tankönyvet a természet és az 
élet megfigyelése váltsa fel. Ezért gyakran ki 
kell lépni a tanteremből a természet megisme-
résére és a tanterembe is be kell engedni az 
életet. Azóta megszaporodott a tanulmányi séták 
száma és örvendetesen gyarapszik a taní tó 
és növendékek közös öntevékenységéből eredő 
szemléltetési anyag, a tanteremben és kertben 
folyik a munkaiskola szelleme szerinti oktatás. 

Váj jon az ilyen korszerű népiskolai taní tás 
az elmélet és gyakorla t s ík ján hol helyezkedik 
el? Egyszerre gyakor la t i és elméleti, va lamin t 
elmeképző is. Gyakorlati , mert a természet és 
a társadalmi élet megfigyeléséből és az élet-
hivatásra előkészítő tevékenységek gyakorlásá-
ból áll. De nevelő értékű is; a kontemplat ív 
lelket dinamikussá formál ja és ezáltal a kö-
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vetkezőkben kifej te t t módszeres elven keresz-
tül az ér telmi nevelést is szolgálja. A módsze-
res meggondolás ugyanis az öntevékenységre 
utal. A gyermek nem képes absztraehálni. 
Konkrét tárgyak és az élet jelenségeinek meg-
figyelése, továbbá munka közben kell megis-
mertetni a természetet, az anyagi világot és 
az életet. De ennek célja túlmegy az éppen 
megfigyelt tá rgy megismerésén és a munka 
napszámórtékén, mert a megfigyelést és csele-
kedetet beszélgetésnek kell követnie. E beszél-
getés során absztrachálunk, e l ju tunk a termé-
szeti törvényhez és a társadalmi élet szabá-
lyaihoz. Az elvonás, általánosítás, már nem 
gyakorlat i tevékenység, hanem elmeművelet, a 
levont szabály, vagy törvényszerűség már nem 
gyakorlat , hanem elmélet 

A népiskola gazdaságtani , ra jz- és kézi-
munka órá ján végzett munkának kézügyesíté-
sén és a gyakorlat i életre előkészítő szerepén 
túl mélyreható pedagógiai értéke van. A szer-
számokkal végzett foglalkozás közben sokféle 
gondolat és probléma merül fel, amelynek meg-
oldása az i f j ú szellemi képességét teljesen 
igénybe veszi és lelki életére is hatással van. 
A fizikai munka ugyanis nemcsak a gyakor-
lati érzéket növeli, áru- és anyagismerethez ve-
zet, hanem fejleszti a megfigyelőképességet, 
élénkíti az elme működését, fokozza az akarat-
erőt, a munkakedvet és munkaszeretetet , nö-
veli a szépérzéket, szabatosságra késztet, 
előrelátásra, pontosságra, gondosságra, köteles-
ségérzetre, felelősségtudatra, megbízhatóságra 

szokta t íme a fizikai munkával elmeképzés, 
erkölcsnevelés és jellem fejlesztés is elérhető ós 
a népiskolai munkál ta tásnak sokkal inkább ez 
a célja, semmint az, amire sokan gondolnak, 
hogy az életben kenyérkeresethez vezető mun-
kát már jókor megtanul ja a gyermek. A gya-
kor la t ias jellegű munkaiskolának is tehát rész-
ben az elmeképzés és elméleti tudás a célja, 
éppen ezért azt a tantárgyat , melyben legtöbb 
a megfigyelés, cselekvés, gyakorlat i tevékeny-
ség nem beszéd- és cselekvésgyakorlatnak, ha-
nem beszéd- és ér te lemgyakorla tnak nevezzük. 

A munkaiskolában is a formál is képzés, az 
elme pallérozása, a lélek megmunkálása a leg-
főbb cél. Hogy e r re nem túlsók a népiskola 
6—8 éve, igazolja a gimnázium létjogosultsága, 
amely a népiskolán túl még nyolc éven át 
n y ú j t formális, spekulatív képzést, amidőn há-
rom idegen nyelvet tanít , g rammat ika i alapon 
és matematikán csiszolja az észt minden dolog 
számára. És hogy ez az elvont, formális kép-
zés mégis milyen közel fekszik a gyakorlathoz, 
a műegyetemi tanárok egyöntetű tapasztalata 
bizonyítja, akik ál l í t ják, hogy a gimnáziumi 
érettségivel átlépő i f j ak az ő gyakorlat i i rányú 
iskolájukban jobban boldogulnak, mint a gya-
korlat ibb i rányú reálisták. 

A népiskolának egyformán elméleti tudást, 
gyakorlat i ismereteket és ügyességet kell nyúj -
tania, továbbá az elmeképzést szolgálnia. Meg 
is felelhet mindkettőnek és amin t láttuk, in-
kább csak a módszeren fordul meg a mindkét 
kívánalmat kielégítő eredmény. 

A X É F I S K O L A Ó I Í A K E M M K 
írta: EMMER GÁBOR,. Ungvár 

NAGYMÉLTÓSÁGÚ Vallás- és 
Közokta tásügyi m. kir . Miniszter 
ú r az 1941. évi szeptember 1-től 
életbeléptetett ú j Tantervhez, a 

régivel ellentétben, nem u tas í t á soka t hanem 
ú tmuta tásoka t adott . Ez a tény óriási jelentő-
ségű nemcsak a taní tó pedagógiai és módszer-
tani tudásának elismerésére és megbecsülésére 
nézve, hanem a taní tó öntevékenységére, tudni-
és a lkotn ivágyására is biztatólag hat, mer t 
így az ú j Tanterv , a népiskolai nevelőoktatás 
módszertani fejlődésének előbbrevitelét célzó 
garanc iá t elsősorban a taní tóbán lá t ja . 

Ez a megbecsülés a tanítótól fokozottabb 
önképzést, nagyobb és sokoldalúbb tudást igé-
nyel, ami viszont a népiskola n ívójá t és ezzel 
együt t a népművelés színvonalát nagymérték-
ben emelni fogja . 

Az ú j Tanterv elérendő eszményként felölelt 
igen ter jedelmes anyaga a népiskolát minden 
vonatkozásában, de különösen a felső tagozat-
ban a régi elemi iskolával szemben sokkal 
gyakorla t ibbá, mégpedig a helyi viszonyoknak 
megfelelően mezőgazdasági, ipar i és kereske-
delmi i rányban gyakorlativá- teszi. 

A gyakor la t i i r ányú nevelő népoktatás ha-
zánkban, mint a g r á r ál lamban, elsőrendű kö-
vetelmény és ennek keresztülvitelére a nyolc-
osztályú népiskola felső tagozatának és a I X . 
gyakor lóévfolyamnak az ú j Tantervben bizto-
sított külön gyakor la t i foglalkoztatásai kivá-
lóan a lkalmasaknak látszanak. 

Az ú j Tanterv ezeket a külön gyakorla t i 
foglalkoztatásokat a természeti-gazdasági és 
egészségi ismeretek összevont t an tá rgya kere-
tében a tanév elején és végén levő két-két hé-
ten k ívánja végeztetni. Ez a megállapítás azon-
ban bizonyosan nem zár ja ki a z t hogy a tanév 
egész folyamán, amikor az elméleti tanítások 
előkészítése érdekében erre szükség van, a 
gyakorlat i foglalkoztatást célzó tanulmányi 
kirándulások ne végeztessenek. E r r e különösen 
sok alkalom kínálkozik az egyhuzamos taní tás 
egyelőre csak részleges, de idővel bizonyosan 
általános bevezetésével a szabad délutánokon. 

Az ú j Tanterv ál talános útmutatásokat tar-
talmazó I I I . kötetének Az órarend című feje-
zete több szempont figyelembevételével és igen 
alapos elgondolásokkal foglalkozik az órarend 
helyes összeállításával. S ha minden taní tó te; 
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kintetbe veszi, hogy az otthon és az utca által 
nyúj to t t élmények nagy sokasága mennyire 
befolyásolja, foglalkoztat ja a minden i ránt ér-
zékeny gyermeki lelket, lehetetlen r á nem jön-
nie, hogy az iskolába érkező gyermek a legelső 
órára tett, kifejezetten nehéz t an tá rgy ál tal 
nyúj tandó ismeretekre nem tud eléggé rezo-
nálni. Ezér t a megfelelő pedagógiai érzékkel 
rendelkező tanító az első órára lehetőleg olyan 
t an tá rgya t tesz, amely a gyermek szórakozott-
ságát levezetni képes. E r r e a legalkalmasabb 
tan tá rgyak az alsó tagozatban a beszéd-érte-
lemgyakorlatok, a fogalmazás, az; írás-olvasás, 
a felső tagozatban a történelem, a fogalmazás. 
Az ezután következő kifejezetten nehéz tan-
t á rgyak : a számolás-mérés, a nyelvi ismeretek, 
a polgári kötelességek és jogok. Az e l fá radt 
gyermeki lelket ezután felüdítő, szórakoztató 
tan tárggyal pihentetnünk kell. Azért a nehéz 
tan tá rgy után következzék az er re igen alkal-
mas testnevelés, ének, a rajz-kézimunka és a 
teljesen osztott népiskola alsó tagozatában az 
írás. Ezután megint következhet egy kevésbbé 
nehéz tantárgy, mint a földrajz, a term.-gazd.-
egégzs. ismeretek és az olvasmánytárgyalás . Ez 
utóbbi különösen azért alkalmas utolsó tan-
t á rgy gyanánt , mert összefoglaló és sok isme-
retet adó természeténél fogva más, aznap is-
mertetet t t an tá rgy anyagával nagyszerűen 
koncentrálható és a már nyú j to t t ismereteket 
kibővíti és rögzíti. A hit- és erkölcstant, a hit-
oktató lelkésszel egyetértve, legalkalmasabb 
első vagy utolsó órára tenni. (Lásd Böhm Pé-
te r : „Szempontok az órarend összeállításához" 
című és a Néptanítók L a p j a 1940. évi szeptem-
ber 1-én kelt 17. számában megjelent cikkét.) 

A tan tá rgyak ilyen elosztása mellett lehe-
tetlen elkövetni azt az ú j Tanterv által is os-
torozott hibát, hogy nehéz és könnyű napokat 
csinál junk az órarend hibás összeállítása által. 

A népiskola órarendszerű munká jában a 
tanulók foglalkoztatásánál igen sok szempont-
ból nagy jelentősége van a testnevelésnek. 
Szórakoztató, felüdítő és edző tu la jdonságánál 
fogva mindennap és minden munkaóra előtt, 
illetve után öt-hatperces időre helyet kellene 
biztosítani részére az órarendben. Sokévi taní-
tói működésem alat t — jó időben a szabadban, 
rossz időben nyitot t ablakok mellett a tante-
remben — úgyszólván minden tanítási óra előtt 
megtornázta t tam taní tványaimat . A taní tás t az 
ima elhangzása u tán egy-egy ismert dal vagy 
ének eléneklésével és egy-két ismert testgya-
korlat bemutatásával kezdtem meg. Taní tvá-
nyaim nagyon szerették a dalt és a tornát , 
melynek elsőrendű nevelő ha tása különben köz-
ismert. 

Üj énekanyagot nyú j tó énekórákat és a test-
nevelés anyagához tartozó, a gyermekek által 
eddig még nem ismert gyermekjátékok avagy 
ú jabb tornagyakorlatok e lsajá t í tását célzó test-
nevelési órákat, melyek az elméleti órákon el-
f á r ad t gyermeki lelket, szórakoztató termé-
szetüknél fogva kétségtelenül felüdítik, pihen-
tetik, úgy gondolom alkalmasabb a többórás 
elméleti foglalkozások közepére tenni. 

Ennek az elgondolásnak az egyhuzarhos ta-
nításnál még nagyobb jelentősége van, amikor 
napi öt — sőt het i 32 órás tanítási idő mel-
lett — két napon napi hat időegységi tanítási 
anyagot is kell a gyermekeknek egymásután 
nyu j tanunk. 

A felső tagozat osztálybeosztásánál és óra-
rendjének összeállításánál feltétlenül tekintet-
tel legyünk a leánynevelésnek az ú j Tanterv-
ben kifejezett és a leánygyermekek jövőbeli 
e lhivatot tságára vonatkozó célkitűzéseire. Ezért, 
ha a felső tagozatot két vagy több tanerő ve-
zeti, akkor a leánycsoport osztályait mindig 
nőtanító, a fiúcsoportét pedig férf i taní tó 
vezesse. 

Az ú j Tanterv előbb említet t I I I . kötetének 
Az órarend című fejezete nem foglalkozik a 
felső tagozatban a tanév elején és végén, va-
gyis ősszel és tavasszal két-két héten á t napon-
ként adandó természeti-gazdasági-egészségi is-
meretek gyakorlat i foglalkozásának a felső ta-
gozat órarendjébe való beállításával, és erre-
nézve a Tan te rv V. kötetében levő részletes 
ú tmutatások sem adnak határozott direktívát, 
még kevésbbé a I I I . kötethez függelékként 
csatolt „minta-órarendek", mert azok inkább 
téliek. 

Az V. kötet 44. oldala első bekezdésének má-
sodik mondata szerint „A gyakorlóévesek nél-
kül tanuló osztálycsoportok pedig gyakorlatai-
kat kivétel nélkül okt. 1-től 15-ig és má jus 
15-től 30-ig kötelesek megtartani" . Így azonban 
a felső tagozat törvényben megállapított hat-
havi tanéve nyolchónapos lesz. Ez különben a 
felső tagozat munká jának komolysága érdeké-
ben nagyon is kívánatos volna, amit az 1941. 
évi szeptember 16-án kelt 57.633/1941. számú 
VKM. rendelet is céloz. Ezen értékes rendelet 
kedvező végreha j tásának az lesz a nagyon is 
kívánatos eredménye, hogy a felső tagozat 
osztályainak tanítási ideje október 1-től má jus 
végéig terjedően legkevesebb nyole hónapban 
fog megállapít tatni és fölöslegessé válik, hogy 
az alsó tagozat osztályai részére a felső tago-
zat taní tóinak megterhelésével külön őszi-
tavaszi órarend készíttessék. Mindössze ugyanis 
csak két hónapról van szó: ősszel szeptemberről 
és tavasszal júniusról . S az csak természetes, 
hogy az alsó tagozat ' t an í tó ja szeptemberben 
azért nem k íván ja osztályait más kar társával 
megosztani, mert a nyúj tandó ismeretek alap-
ja i t osztályaiban a tanév elején ő a k a r j a le-
rakni ; júniusban pedig azért, mert az évzáró 
vizsgálat közeledtével az összefoglaló ismétlé-
seket nem k íván j a másra bízni. 

A természeti-gazdasági-egészségi ismeretek 
gyakor la ta i t az V. kötet 57. oldalán levő első 
bekezdésnek első mondata szerint ősszel és 
tavasszal két-két héten keresztül, tehát tizen-
két egymásután következő munkanapon kell 
megtar tani . Nyilvánvaló tehát, hogy a felső ta-
gozat részére kell készíteni kétféle órarendet, 
mégpedig külön őszi-tavaszit a tanév elején és 
végén adandó tizenkét-tizenkét gyakorlat i fog-
lalkozási napra és külön a téli elméleti időre. 
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A felső tagozat órarendjei t — tekintettel 
ar ra , hogy a leventeoktatás miat t hetenként 
egy félnapot elveszítünk — a következőképen 
tanácsos összeállítani. (Feltételezem, hogy a 
leventeoktatás szerdán délelőtt történik.) 

Egytanltós népiskola őszi-tavaszi órarendje 
mindkét tagozat részére. 

A heti 64 foglalkozási időegységből hétfőn, 
csütörtökön és szombaton délelőtt 8—12-ig, te-
hát háromszor tizenkét, vagyis harminchat 20 
perces; kedden és pénteken délelőtt 8—12 óra 
10 percig, tehát kétszer tíz, vagyis 25 perces, 
összesen 56 elméleti foglalkozási időt adunk a 
felső tagozat term.-gazd. és egészs. ismeretei 
nélkül. 

A term.-gazd.-egészs. ismeretekből az V., VI. 
és a VII., VIII. , IX. osztályoknak járó heti 
4+4, összesen nyolc elméleti foglalkozási idő 
helyett a tanév elején és végén egymásután 
következő 12—12 munkanapon át, minden dél-
után 1—4-ig gyakorlat i foglalkozást adunk úgy, 
hogy az V—VI. oszt. A) tanévben az V. oszt. 
gyakorlat i anyagát , B) tanévben a VI. oszt. 
gyakorlat i anyagá t végzi; a VII—VIII . oszt. 
és a I X . évfolyam A) tanévben a VII . oszt gya-
korlati anyagát , B) tanévben a VIII . öszt. gya-
korlati anyagá t dolgozza fel. 

Egytanltós népiskola téli órarendje mind-
két tagozat részére. 

A heti 64 félórából mindennap (jelen eset-
ben a leventeoktatás mia t t szerdát kivéve) dél-
előtt 8—12-ig, tehát ötször tizenkét félórás idő-
egységgel 60 elméleti foglalkozási időt adunk 
és ebben benne van az V-—VI. oszt. heti négy-
félórás elméleti foglalkozása is a term.-gazd.-
egészs. ismeretekből. 

A VII—VIII—IX. oszt. het i négy félórás 
term.-gazd.-egészs. elméleti ismereteit mindig 
annak a napnak másik fé lnap já ra tesszük (je-
len esetben szerdán délután 2—4-ig), amelyi-
ken van a leventeoktatás. Í gy a napszámba 
járó I X . évfolyam hetenkint csak egy munka-
napot veszít. 

Kéttanitós egytantermes népiskola őszi-
tavaszi órarendje. 

Az alsó tagozat heti 30, a felső tagozat a 
term.-gazd.-egészs. ismeretek nélkül heti 26 el-
méleti foglalkozási időegységet kap a követ-
kező félnapos váltakozó rendszerű beosztásban, 

délelőtt: hétfőn és csütörtökön a felső tago-
zat, kedden és pénteken az alsó tagozat 8—12 
óra 10 percig négyszer öt 50 perces időegység-
gel, szombaton a felső tagozat 8—12-ig egyszer 
hat 40 perces időegységgel; 

délután: hétfőn, szerdán, csütörtökön és 
szombaton az alsó tagozat, kedden és pénteken 
a felső tagozat 1—4 óra 20 percig hatszor öt 
ha t 40 perces időegységgel; 

Amikor az alsó tagozat a tanteremben elmé-
letileg foglalkozik, akkor van a felső tagozat-

nak és a IX. évfolyamnak fél-félnapos gyakor-
lati foglalkozása A) és B) tanév szerint. 

Kéttanitós egytantermes népiskola téli óra-
rendje. 

Az alsó tagozat hetenkint 30; a felső heten-
kint 26 és az V—VI. osztály hetenkint három 
időegységnyi term.-, gazd.-, egészs. ismeretei-
nek elméleti foglalkozásával együt t összesen 
29, a két tagozat hetenkint együttesen 59 fog-
lalkozási időegységet és a VII—VIII—IX. osz-
tálynak a levente kiképzési nap másik félnap-
ján (jelen esetben szerdán délután) adandó 
term.-, gazd.-, egészs. ismeretek három időegy-
ségnyi elméleti foglalkozásával együt t össze-
sen 62 foglalkozási időegységet kap a követ-
kező beosztásban, 

délelőtt: hétfőn és pénteken a felső tagozat, 
kedden, csütörtökön és szombaton az alsó tago-
zat 8—12-ig ötször hat 40 perces időegységet; 

délután: hétfőn és pénteken az alsó tagozat 
12—4-ig kétszer hat 40 perces időegységgel, ked-
den a felső tagozat 12—4 óra 10 percig öt 50 
perces, csütörtökön és szombaton szintén a 
felső tagozat 12—4-ig kétszer h a t 40 perces idő-
egységet. 

A felső tagozat VII—VIII—IX. osztálya, a 
term.-, gazd.-, egészs. ismeretek elméleti foglal-
koztatására, a levente kiképzés másik félnap-
ján (jelen esetben szerdán délután) 1—4-ig há-
rom 60 perces időegységet kap. 

Egy tanító vezetése alatt álló felső tagozat 
őszi-tavaszi órarendje. 

Az általános óraterv szerint a felső tagozat 
órarendjébe heti 32 órát, illetve időegységet 
kell beállítani. Ebből a heti foglalkozási időből 
a term.-, gazd.-, egészs. ismeretek heti 6 foglal-
kozási időegységét levonjuk és a tanév elején 
és végén két-két héten át adandó gyakor la t i 
foglalkozásra fordí t juk . Így marad 26 időegy-
ség a délelőtti elméleti foglalkozásra. Mivel 
(jelen esetben) szerdán délelőtt van a levente 
kiképzés, marad öt délelőttünk és adhatunk hét-
főn, kedden, csütörtökön és pénteken 8—12 óra 
10 percig négyszer öt, vagyis húsz 50 perces és 
szombaton 8—12-ig egyszer hat, vagyis ha t 40 
perces időegységet. 

Délután minden nap 1—4-ig adunk két gya-
korlati foglalkozást másfél órás .időegységnyi 
időben: A) és B) tanév szerint: 

Egy tanító vezetése alatt álló felső tagczat 
téli órarendje. 

A heti 32 órai elméleti foglalkozási időből a 
VII—VIII—IX. évfolyam term.-, gazd.-, egészs. 
ismereteinek elméleti anyagára fordítandó heti 
3 órát levonjuk. Marad 29 elméleti óra. Ezt a 
29 elméleti órát a következőképen helyezzük el: 

délelőtt: hétfőn, kedden, csütörtökön és pén-
teken 8—2-ig, tehát négyszer hat, vagyis 24 
ha tvan perces időegységet és szombaton 8—l-ig, 
tehát egyszer öt, vagyis öt 60 perces időegysé-
get adunk; 
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délután: annak a napnak másik félnapján, 
amelyiken a leventeoktatás történik (jelenleg 
szerdán délután 1—4-ig) hetenkint három 60 
perces időegységnyi időben ad juk a VII—VIII 
—IX. osztálynak a term.-, gazd.-, egészs. isme-
retek elméleti anyagát . 

Felső tagozat V—VI. osztályának őszi tava-
szi órarendje. 

A heti 30 foglalkozási órából a term.-, gazd.-, 
egészs. ismeretek heti 6 órá já t levonjuk, mert 
ezek helyett az V—VI. osztály a tanév elején 
és végén lévő két-két héten (feltéve, hogy a le-
venteoktatás szerdán délelőtt van), minden 
munkanapon délután gyakorlat i foglalkozta-
tásban részesül. 

A megmaradt heti 24 elméleti órát a követ-
kezőképen helyezzük el, 

délelőtt: hétfőn, kedden, csütörtökön és pén-
teken 8—12 óra 10 pereig négyszer öt, vagyis 
húsz 50 perces, szombaton 8—12-ig egyszer négy, 
vagyis négy 60 perces időegységgel 24 foglal-
kozási időt; 

délután minden nap 1—4-ig gyakorlat i fog-
lalkozást adunk az V—VI. osztálynak az A) és 
Ii) tanév szerint. 

Felső tagozat V., VI. osztályának téli óra-
r endje. 

Mivel az V—VI. osztályhoz a IX. évfolyam 
nem csatlakozik, a heti 30 órát (feltéve, hogy 
szerdán délelőtt van a leventeoktatás) hétfőn, 
kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton 
8—12-ig ötször ha t 60 perces időegységben oszt-
juk be és a délutánok mind szabadok marad-
nak. 

Felső tagozat VII., VIII. osztályának őszi-
tavaszi órarendje. 

A beosztás ugyanúgy történik, mint a 
V—VI. oszt. őszi-tavaszi órarendjénél, de a 
délutáni foglalkozásokon a IX. évfolyam is 
résztvesz. 

Felső tagozat VII—VIII. osztályának téli 
órarendje. 

A heti 30 elméleti órából a term.-, gazd.-, 
egészs. ismeretek hat ó rá já t levonjuk és a meg 
marad t 24 órát hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken 8—l-ig négyszer öt, vagyis hiísz 60 
perces, szombaton 8—12-ig egyszer négy, vagyis 
négy 60 perces időegységben osztjuk be. 

A term.-, gazd.-, egészs. ismeretek heti hat 
elméleti foglalkozási idejét, a IX . évfolyamú 
gyermekek fent emiitett napszámba járása 
miatt, a leventefoglalkozás nap jának másik 
fé lnapján (jelen esetben szerdán délutáni 
12—4-ig ha t 40 perces időegységben helyezzük 
el. 

I lyenkor azonban a leventefoglalkozást a • 
VII—VIII—IX. évfolyamokra nézve legalább 
Víl2-kor be kell fejezni, illetve ezeket az évfo-
lyamokat y*12-kor el kell bocsátani. 

A felső tagozat 8 hónapos tanéve mellett az 
őszi gyakorlat i foglalkozást október másik fö-
lében, a tavaszi gyakorlat i foglalkozást pediu 
má jus első felében tanácsos tar tani . 

• 

Az itt leközölt elgondolásommal szolgálatot 
óhaj tot tam tenni kar társa imnak elsősorban a 
felső tagozat osztályai és a IX. gyakorló év-
folyam .őszi és tavaszi 12—12 napos gyakorlat i 
foglalkozásainak az órarendbe való elhelyezé-
sére. 

A M A G Y A R J Í É P W l l V E L É S I G 0 3 Í D 0 L A T 
Í T T Ö R Ő J E : F Á Y A J ¥ » R Á S 

s JÓZSEF 

nálni vala életem minden törekvésem . . . a nem-
zet mindenesének törekedtem lenni". Ö volt a 
százada elején megindult nemzeti törekvések 
között szereplő népi és nemzeti újjászületés 
hirdetője. 

A születése, családi összeköttetései, nevelése, 
műveltsége, é le tpályája változatossága (ügy-
véd, szolgabíró, követ, gazda) hazai és külföldi 
utazásai, a magyarság vezetőivel és a néppel 
való szoros kapcsolatai meglá t ta t ták vele az 
igaz életet, annak ba ja i t és orvosságait . Nem 
írásukból és könyvekből csupán, hauem az élet-
ből ismerte meg a nemzet elmaradottságát , a 
nemesség haladás i ránt i közönyét és a jobbágy-
ság tudat lanságát . Bőséges élet- és emberisme-
rete meglát ta t ta vele azt a szomorú igazságot, 
hogy a nemesség meg van elégedve, jobbra nem 
vágyódik és beletörődött szolga sorsába. A hely-
zeten a nemesség nem akar és a jobbágyság 

Irta : i AMAb 

|MMÁR két évtized óta folyó isko-
lánkívüli népművelés sokak előtt 
még most is úgy tűnik fel, 
mintha azt csupán az idő szülte 

volna, s így az nemzetünk ""sorsának jobbra 
fordulása után feleslegessé válik. Az így véle-
kedők nem fogják fel a gondolat lényegét, nem 
ismerik múl t já t és nem tudják, hogy nemz.y 
lünk ezeréves élete során a népművelés volt a 
küzdelmes korokban szebb reményeink záloga, 
boldog életünk hitének alapja. 

Uáekl mondja : „fejlődésünkben ismerjük 
meg a dolgokat". A mai népművelés célját, tar-
talmát, i rányát , nemeit, módszereit és eszközeit 
csak akkor é r t j ük meg igazán, ha tanulmá-
nyozzuk eredetét, fejlődését, úttörőinek tevé-
kenységét. Ez utóbbiak között kiemelkedő hely 
illeti meg F á y Andrást , aki élete példájával és 
írói munkásságával beváltotta jelszávát: „hasz 
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nem tudott változtatni. F á j t neki a nemesség 
maradisága, a sok jogtalanság, kizsákmányolás 
és üldözés, amelyben a népnek része v o l t Nem-
csak f á j t ez neki, hanem mindent igyekezett el-
követni, a bajok orvoslására. Üldözte azokat, 
akik szíve keserűségét okozzák. 

Első reformernek t a r tha t juk őt, aki mesék 
a lak jába öltöztette gondolatait , hogy így azo-
kat mindenkivel megértesse. Széchenyi Is tván 
egyik gyűlésen ki is jelentette: „A honi reform 
teendőire nézve az első eszmét, akaratot , önel-
szánást F á y András meséi ébresztették fel 
bennem." Viszont F á y a Hitel ha tása alat t fej-
tette ki népművelést célzó írói munkásságát 
őszintén és meggyőzően hirdetve, segítve Szé-
chenyi eszméjének terjesztését, valóra válását. 

Ud^érbeli népművelőnek bizonyult, amikor a 
jobbágyság felszabadulását, a céhek eltörlését, 
a magya r nyelvn.ek a köz- és tudományos 
életbe való bevezetését hangsúlyozta, anyagi és 
szellemi ku l túra megbecsülését kívánta, az ál-
talános és ingyenes népoktatás bevezetését, a 
leánynevelés felkarolását szorgalmazta. Ez 
utóbbit abban az időben, amidőn a leány-neve-
lésre vonatkozó javaslatát , vagyis „hóbortos 
tervét", hogy ,.mi módon*' lehetne idővel jó fe-
leségeket, asszonyokat és anyákat „ki taní tani" 
terjesztette elő, amikor az a közmondás volt 
elterjedve, hogy a felnőtt leányokat felesleges 
megtaní tan i írni, ne hogy szerelmesleveleket 
Í r janak, elég ha annyi t tudnak, hogy ha eső 
esik, ne á l l janak a csurgó alá". Nem csodálhat-
juk, hogy az ilyen és hasonló közfelfogás, 
Rousseau, — a haladás erkölcsi ká rá ra v o n a t 
kozó — igen e l ter jedt véleménye nyomán Fáy 
1816-ban így nyilatkozik a nép olvasására és 
ezzel kapcsolatosan a nép önművelésére vonat-
kozólag: „minden nemzetnél akkor volt az er-
kölcs legnagyobb megvesztegetése, mikor a tu-
dományok nála leginkább virágoztak. Kereske-
dési szorgalmatosság légyenek a Nemzetnek 
első kötelességei, a tudományok csak azon 
klasszikusoké benne, kiknek a kormányban, 
felügyelésben, okta tásban kisebb vagy na-
gyobb befolyásuk van. Ezeknél virágozzanak 
azok és segítsék elő ama kettőt, de midőn a 
Kofa, a Szabó, a Parasz t könyveket olvasnak, 
véleményem szerint, ugyan a Nemzet Ninivé 
sorához készül". 20—30 év után ezen ítéletének 
szóval és élete munkásságáva l ellentmondott . 
Nem lát m á r veszélyt abban, hogyha a nép ol-
vas. Maga sürgeti i f júság i népkönyvtárak ösz-
szeállítását és feláll í tását azért, hogy ezekből 
a nép megismerje a maga sorsát, jogait és kö-
telességeit A ján l j a „ i f júsági és népiratok ma-
gyar szellemben" való íratását , „a világtörté-
netből, vagy a képzelet világából vett érző- és 
képzelőtehetséget is foglalkoztató elbeszélése-
ket tar talmazó olvasmányok ú t j án a kegyelet 
ápolása céljából". A népünknél el terjedt „he-
nyeség" ki i r tása végett a háziipar némely ágá-
nak (fafaragás, kosárfonás, szövés) továbbá 
gyümölcsfa gondozás, selyemtenyésztés, mé-
hészkedés „megismertetését és megkedvelteté-
f-ét" k ívánja . 

A köznép körében a szorgalmat é9 a takaré-
kosságot ezekkel a szavakkal hangsúlyozza: 
„a hangyaszorga lmat fel kell ébreszteni, mi-
előtt szellemi tér re mennénk, mer t ez jólét-
nek, a jólét pedig a szellemi szükségnek szülő-
any ja . . ; Ha még az anyagi szükséglet, mely 
hatalmasan szokott ösztönözni se mozdít meg 
bennünke t bizony indolenciánkat a szellemiek 
sem fogják megindítani. A takarékosság nagy 
népművelő hasznát abban lá t ja , hogy az a szor-
galmat és ennek nyomán a jólétet „szüli". Az 
a hite, hogy „az ész és a szív képzése erkölcsre 
nevelődik". Messze megelőzte korát és ma is 
modern azzal is, hogy a nép művelését a 
munka elvéből vezeti le, gazdasági úton kép-
zeli. Helyesen értékeli a jólétnek a nép műve-
lődésében való szerepét jelentős előfeltételét. 
A szegénységben l á t j a a népművelés egyik leg-
hatalmasabb akadályát , a jólétben erős emelő-
jét. Pestalozzi szavait : „a szegénység mocsará-
ban az ember nem maradhat embernék", ő ilyen 
módon fogalmazza meg: „testestől-lelkestől szel-
lemi a lap mellett buzgok, noha igen tudom 
méltatni az anyagi jólétet is. Az anyagi jólét 
sohasem hozott ellentétbe a szellemivel". A 
pénzben csak „a szellem áta lakulásának első 
eszközét" gyan í t j a . 

Egészséges és maradandó népművelő elvei 
között ott ta lá l juk az „önformálás", azaz az ön-
tevékenység sürge tésé t azt az elvet, amely saj-
ncs még ma is csak mellőzött szerephez jut 
munkánkban. 

Szellemi kiválóságra vall az a megérzés, 
amelynek Széchenyivel és Kossuthtal szemben 
kifejezést adott mondván, hogy a közművelő-
dést alul, a népnél kell megkezdeni. 

Összefoglalóban leszögezhetjük, hogy a ma 
hangoztatott és a népművelésre vonatkozó ja-
vaslatok és óhajok szinte kivétel nélkül m á r 
őnála is megtalálhatók. És hogy ennek dacára 
az ő korában a népművelés mai értelemben 
még nem jutot t szerephez, nem csodálható, hi-
szen nem voltak meg hozzá az előfeltételek, 
másrészt a nemzet egyéb nagy jelentőségű, 
sorsdöntő ügyek mellett erre a kérdésre külö-
nös gondot nem tudott fordí tani . Széchenyi 
maga ál lapí tot ta meg, hogy amit F á y tollával 
hirdetett annak előbb a társadalomban, az 
egyesületekben kellett megérnie, megvalósulnia 
s csak azután „törvény út ján". 

Fáy András „élete munká jának legfőbb célja 
mindenkor a gyakorlat i , az élethű eszméket 
keresni", mondjuk az ő munkásságának törek-
vése a m a g y a r t magyar rá , művel t té és vagyo-
nossá tenni. 

Nekünk népművelőknek vezető eszménye, 
buzdító tanítása, lelkesítő jelszava legyen a kö-
vetkező mondása: „pályát törni szebb, mint ha-
ladni azon". íme ő maga is úttörő akar t lenni. 
— volt is az! 

Jobban szeretni a kevés jót, mint a sok rosz-
szat, sőt mint a sok közepest: ez seholsem oly 
fontos, mint a tudás terén. (Tolsztoj.) 
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SZABADGYAKORLATOK A \ É I I Á \ V1*EIICE§ 
MIlíDEIlíííAPOS N É P I S K O L A I TESTNEVELÉS 

VEZETÉSÉKE 
írta: KMETYKÓ JÁNOS m. kir. tanügyi főtanácsos, ny. főiskolai tanár 

A mindennapos néhányperces népiskolai 
testnevelés célja: a tanulók testének és lelkének 
felüdítése, görnyedt testtartásának és esetlen 
mozgásainak j av í tga tása . 

Gyakorlatanyaga: főleg szabadgyakorlatok. 
A néhányperces, mindennapos népiskolai 

testnevelés (főleg a legmostohább viszonyok 
között működő) elemi iskolák részére szolgál. 

A gyakorlás helye az udvar, ayagy az is-
kola közvetlen közelségében elterülő mező (le-
gelő); igen rossz, sáros, esős, viharos időjárás 
a lka lmával az osztályterem. 

A tanév első óráin, úgy a szabadban, mint 
az osztályteremben is, minden egyes tanuló-
nak pontosan k i je löl jük a gyakorláshelyét, 
amelyet „jelre" a foglalkoztatás előtt gyorsan 
el kell foglalnia, hogy így a gyakor lás t minél 
rövidebb idő alatt meg t u d j u k kezdeni. (Ha év-
közben bármelyik tanuló betegség, avagy más 
ok mia t t hiányzik, helyét nem töl t jük be s így 
az elhelyezkedés frisseségét nem zavarjuk.) 

A jobb m a g y a r jövő érdekében minden ta-
nító kollégának kemény, elszánt akarássa l le 
kell küzdeni kényelemszeretetét és a tanuló-
kat , barátságtalan időben is, minden nap né-
hány percre ki kell vinni a friss, szabad leve-
gőre, avagy igen kedvezőtlen idő esetén az osz-
tá lyteremben kell fejlődő és mozgásra éhes 
szervezetüket felfr issí teni . 

A gyakor lás ideje az egyik megnagyobbí tot t 
10 perces szünet (a rendes 10 perces szünetek 
érintése nélkül), mikor is az összes tanulók előbb 
„a testnevelő uzsonnát" kap ják , amelyet követ-
het az otthonról hozott „tízórai uzsonna" el-
fogyasztása. 

Kétféle t e rvmin tá t (testnevelő uzsonnát) 
n y u j t u n k : egyet a szabadban — lásd az I. ter-
vet — és egyet az osztályteremben — lásd a II. 
te rve t — gyakor lásra . 

A gyakor la tokat az összes tanulók egyszerre, 
egyidőben és együttesen végzik. (A terveket az 
osztatlan, részben osztott és osztott népiskolák 
egya rán t haszonnal alkalmazhat ják.) 

A te rvmin ták gyakor la tanyagából kiolvas-
ható az egész emberré nevelés, tehát úgy a 
testnek, min t a léleknek is együttes, harmoni-
kus nevelése. 

Az a ján lo t t gyakorla tok erősítik az izmokat, 
szalagokat, izületeket és csontokat; ügyesítik 
az egész testet; fejlesztik a szívet és tüdőt; for-
málják a test szép t a r t á sá t és mozgását; neve-
lik az akaratot , pontosságot, fegyelmet, ön-
fegyelmezést és baj társ iasságot . 

A foglalkoztatás legyen örömteljes, vidám, 
mert csak így fr issülhet fel valóban a testtel 
együ t t a lélek is. Ezér t : a j á r á s t k ísér je min-
denkor magyar dal; a gyakor lás elevenen, len-

dületesen tör ténjék; emeljük ki a v idámságra 
hangoló természetes, utánzó és játékszerű gya-
korla tokat ; kever jünk tan í tásunkba gyak ran 
humoros pi l lanatokat , t r é fás hangot is. 

Tapaszta ln i fogjuk, hogy a tanulók a gya-
korla tokat az első megkísérlések a lkalmával 
durva, nagy hibák ejtésével fog ják elvégezni s 
csak később, a gyakor i ismételgetések fogják 
m a j d meghozni a f inomabb, pontosabb kivitelt , 
az öntudatosabb, helyesebb és szebb tes t ta r tás t 
és mozgást. Ezért a gyakorlatokat megfelelő 
türelemmel és kellő ismételgetésekkel végeztes-
sük. A legnagyobb hibák egyike az, ha a taní tó 
a tanulóktól a pontosabb, f inomabb kivi tel t tü-
relmetlenül, idegesen, gorombán és túlkorán 
követeli. 

A tanulók a néhányperces mindennapos test-
nevelő gyakor la tokat (egyelőre) a rendes utcai 
ruhájukban végzik s ezért kerülnünk kell a. 
szervezet kifárasztását és kiizzasztását, mer t 
ez a gyerekek egészségére káros l ehe t 

I. 

A szabadban gyakorlás mintája. 
Edzés az időjárás viszontagságainak elvise-

lésére. Könnyű, de kedvező hatású, főleg ter-
mészetes, utánzó és játékszerű, fe l f r iss í tő és 
minden egyes tanuló ál tal könnyen elvégez-
hető, egyszerű gyakor la tokat alkalmazzunk. 

A vezetés is legyen könnyed, játékszerű, 
örömteljes és felüdítő. 

A gyakorla tok elvégzése a lkalmával a fiúk 
elől, a leányok hátul álljanak, és pedig úgy, 
hogy nemek szerinti csoportokban a nagyok 
elől, a kicsik hátul helyezkedjenek el. így a 
kisebb tanulók utánozzák a nagyobbakat. 

Tekintet tel a t a l a j r a • (mely lehet poros, 
piszkos, hideg és nedves), a tanulókat ne ül-
tessük, avagy fektessük le. 

A gyakor la tokat előbb természetesen, játék-
szerűen és egyénileg szabadon, vagyis ütem-
ta r t á s nélkül végeztessük, ma jd egyszerre, 
ü temtar tással csináltassuk s végül rugózó moz-
gással is köttessük össze. 

Mit jelent a rugózó kar-, láb- és törzsmoz-
gás? Je lent i a kar-, térd- vagy gerincoszlop 
izületeinek többször (kétszer, háromszor) egy-
másután való rövidebb le-fel, vagy előre, vagy 
hát ra , vagy balra, vagy jobbra mozgatását 
(lendítgetését, ha j l í tga tásá t , fo rd í tga tásá t stb.), 
melynek befejezése u tán a nyú j tás , illetve a 
kiinduló állásba (helyzetbe, tar tásba) való 
visszahelyezkedés következik. 

Minden egyes gyakorlatot legalább négyszer 
(hatszor) kell elvégezni, hogy a jó hatás jelent-
kezzék. 
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A gyakorlatok helyes végreha j t á sá ra — tel-
jes kinyúlás, kiadós hátra-, oldalt- és előrehaj-
lás, erőteljes törzsfordítás és forgatás — gon-
dosan ügyel jünk, mer t csakis a tökéletes ki-
vitel ha t kedvezően a rossz szokásból eredő 
tes t tar táshibák javí tására , mint amilyenek az 
előrelógó fej, a görbe hát, az előretolt me-
dence stb. 

A gyakor la toka t a tanerők is végezzék, rész-
ben azért, mér t így a gyermekeknek jó példát 
n y ú j t a n a k a gyakor la tok elvégzésére és egy-
ben a lka lmat adnak a helyes minta , a szép be-
muta tás u tánzására , másrészt azért is, mer t az 
ő szervezetük is megkíván ja a szükséges fel-
üdülést. 

Felállítás a szabadgyakorlatokhoz-

A gyakorlat megnevezése: 
Rendgyakorlat. 

v A gyakorlat leírása: 
Oszlop egyesével alakzatból 

9 9 9 9 fejlődés oszlop négyesével 
a lakzat ra balra, menetköz-
ben, kellő begyakorlás u tán 

f-s N v __ " v ^ fu tássa l is. 
9 Q <p Q Vezényszavak: 

A menetelő sorhoz: „Négyes 
A sorokba balra, egyenkint — 
X'v fejlődj!" 

_ „Él rövid lépéstr 
S V T ' V A fejlődés elvégzése u tán : 

teljes lé-pést!" 
Előfordulható hibák: 

Az első négy siet. A többiek nem zárkóznak 
eléggé fel. 

Magyar dal. Fel-fel vitézek a csatára .. 

Vezényszavak: 
Ének! — Megkezdeni: 1—2—3—4. 

A tanulók a négyes számjegy elhangzása 
u tán fognak a dalba. 

Előfordulható hibák: 
Nem jelölünk ki hangadót , éneket megkezdőt. 
Ennek következtében a tanulók hibás hangon 
és rendetlenül kezdik a dalt . 

Nem énekelnek lábra és ütemre. 

p <p p q A zárt oszlop nyitása. 

Egész távolság minden 
i rányban, a tagok és a 
sorok között is. Ez a 
nyitott oszlop szolgál egcsz 
éven át a gyakor la tok el-

végzésére. Hogy kijelölt helyét mindenki gyor-
san elfoglalhassa, többször gyakorol juk er re 
a kijelölt helyre való f r i ss elhelyezkedést: 
Oszolj! — A beosztott helyre — nyitott osz-
lopba — induljl vezényszavakra. 

9 9 <? <p 

9 9 9 9 

Vezényszavak: 
Egésztávolságra ba l ra ny i tód j ! — B a l r a — át! 
Egésztávolságra ba l ra ny i tód j l — Jobbra — 
át! — K a r o k a t le! — P ihen j ! 

Előfordulható hibák: 
A nyi tódás nem történik gyorsan, rendben és 

, pontosan. 

A szabadban gyakorlás mintája. 

1. gyakorlat. _ 

A gyakorlat megneve-
zése: 

Futás helyben. 

A gyakorlat leírása: 
F u t á s helyben mérsé-
kelt, m a j d jelre m a g a s 
térdemeléssel. Ismételt 
jelre mindenki helyét 

e lhagyja , a fél- vagy az egész udVart, avagy 
az iskolaépületet (néhány á r r a kijelölt élőfát) 
gyorsan k ö r ü l f u t j a és ismét kijelölt helyére 
szalad. 

Vezényszavak: 
F u t á s helyben mérsékelt térdemeléssel — in-
du l j ! 

Magas térdemeléssel —5 sípjel! 
Az udvar (iskolaépület stb.) körül — sípjel. 
A beosztott helyre — sípjel! 
Allj! — Pihenj] 

Előfordulható hibák: 
A fejet , törzset nem t a r t j u k egyenesen. — 
A karok nem támoga t ják a fu tás t . — A ma-
gas térdemeléssel fu tásná l a térdeket nem 
emeljük eléggé fel. — Az udvar (épület stb.) 
körü l fu tásáná l nem szaladunk gyorsan és 
elővigyázatosan (leesés; egymásnak futás) . 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősí t i a lábizmokat, csontokat és szalagokat. 
Ügyesíti a láb izületeit. Fej leszt i a szívet és 
tüdőt, továbbá a gyorsaságot (ha nagyobb tá-
volságot lassan fu tunk be, akkor a ki tar tó-
képességet). Fokozza az anyagcserét. Edzi az 
idegrendszert . 

b) a lélekre: • . 
Neveli az akaratot , a cselekvőképességet, az 
ön fegyelmezést (tömeges fu tásná l a rendet, 
fegyelmet). 

Figyelemre, fegyelemre, együt tes cselek-
vésre szoktat. 

Neveli a versenyzési kedvfct. 

Jegyze t : 
Iskolázza a futóképességet. •••'• 

Jó kedvre hangol és felfrissíti a tanuló 
testét-lelkét . , • . • 



3 5 6 194-2 : 6. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

2. gyakorlat. 

A gyakorlat megnevezése: 
A napraforgó 

A gyakorlat leírása: 
Csípőre, nyakhajlítás hátra s abból 
laza nyakizmokkal fejkörzés balra 
—majd jelre jobbra is. j 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Csípőre! — Nyakhajlí-
tás hátra — le! —t Körözni — rajta! — Jobbra 
körözni — x-ajta! — Elég! — Pihenj! 

Előfordulható hibák: 
Kis körzéseket végzünk. — A nyakizmokat 
nem lazítjuk eléggé. — A törzs helyes, egye-
nes tartására nem ügyelünk. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti a nyakizmokat, csontokat és szalago-
kat. Ügye siti a nyakcsigolyák izületeit. Élén-
kíti a vérkeringést a nyakban és a fejben. 
b) a lélekre: 
Figyelemre, gondos munkára szoktat. 

3. gyakorlat. 

A gyakorlat megneve-
zése: 

Tölcsér karkörzés. 

A gyakorlat leírása: 
Páros karlendítés ol-
dalsó középtartásba és 
abból tölcsér karkörzés 
előre-felfelé négyszer, 

hátra-felfelé négyszer. majd folytatólag 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Karokat oldalsó közép-
tartásba — fel! — A gyakorlat egyszer végig 
— rajta! — A gyakorlat többször végig — 
rajta! — Elég! — Karokat — le! — Pihenj! 

Előfordulható hibák: 
A fej előrelóg. — A törzset nem tartjuk egye-
nesen. — A körzések kicsik, nem kiadósak és 
így nem eléggé hatásosak. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősiti a váll- és karizmokat, csontokat és 
szalagokat — Ügyesíti a vállizületet. — Élén-
kíti a vérkeringést a vállakban és a karok-
ban. — Neveli a karok szép mozgását és a 
vállak szép tartását — Fejleszti az ütem-
érzéket 
b) a lélekre: 
Neveli az akaratot. ,—< Figyelemre, gondos, 
öntudatos cselekvésre szoktat 

4. gyakorlat. 

A gyakorlat megneve-
zése: 

Favágó. 

^ A gyakorlat leírása: 
Ugrás oldalterpeszál-
lásba és páros karlen-
dítés előre magastar-
tásba, abból törzshajlí-
tás előre, majd nyújtás 
és folytatólag törzshaj-

lítás hátra, két ütemben; majd jelre rúgózó 
törzshajlítgatás kétszer előre s a nyújtás 
után folytatólag kétszer hátra. — A gyakor-
lat pif-puf hangutánzással is végezhető. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Kiinduló állásba — 
ugrás! — Hajlítani 1—2—. A gyakorlat foly-
tatva — rajta! — Kétszer mozgó törzshajlít-
gatással — rajta! — Elég! —( Alapállásba — 
ugrás! — Pihenj! 

Előfordulható hibák: 
Ügy az előre-, mint a hátrahajlítások (hajlít-
gatások) nem eléggé mélyek, teljesek. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti (nyújtja) a mell-, has- és hátizmokat 
és szalagokat továbbá a gerincoszlopot. — 
Ügyesíti a gerinccsigolyák izületeit. — Élén-
kíti a vérkeringést — Neveli a törzs ruga-
nyosságát és formálja a test tartását és szép, 
lendületes mozgását — Neveli az ütemérzéket. 
b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és a cselekvőképességet. 
— Figyelemre, gondos, öntudatos cselekvésre 
szoktat 

Jegyzet 
Emeli a tanuló elképzelöerejét utánzóképes-
ségét és így felüdíti a testet és íelket egy-
aránt 

5. gyakorlat. 

A gyakorlat megnevezése: 
Mellúszó karmozgások. 

A gyakorlat leírása: 
Ugrás oldalterpeszállásba és 
játékszerű karhajlítás váll-

hoz, majd törzsdöntés előre s abban rúgózó 
törzsdöntögetéssel mellúszó karmozgások 
utánzása. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz 1 — Kiindulóállásba — 
ugrási —- Üszómozgás — rajta! — Elég! — 
Alapállásba — ugrás! >— Pihenj! 
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Előfordulható hibák: 
A törzset nem dönt jük eléggé mélyre s abban 
nem homorí tunk. — A fejet nem emeljük. — 
A karúszó mozgásokat nem végzük emelt 
ka r r a l és teljes, nagy ívben. 

A. gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti (összehúzza) a hát, a nyak, a váll és 
karok izmait, továbbá a gerincoszlop és a 
karok, vállak csont ja i t és szalagjai t . — Ügye-
sít i a váll és karok izületeit. — Élénkíti a 
vérkeringést . 
b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és cselekvőképességet. — 
Figyelemre, öntudatos, gondos és pontos 
mozgásra szoktat. 

Jegyzet. 
Emeli a tanuló elképzelőerejét, utánzóképes-
ségét és így felüdít i a testet és lelket egy-
arán t . 

6. gyakorlat-

A gyakorlat megneve-
zése: 

A nagyóra. 

A gyakorlat leírása: 
Ugrás oldalterpesz-
állásba és páros kar-
lendítés előre ma-
gas tar tásba , törzs-
ha j l í t ás balra és 
abból törzslendítés 

jobbra-balra, két ütemben, tik-tak hangután-
zással is, ma jd jelre rúgózó törzshaj l í tga tás 
oldalt, kétszer jobbra és kétszer balra, négy 
ütemben. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Kiindulóál lásba — 
— ugrás! — Törzshaj l í tásba balra r—. le! — 
Lendíteni 1—2—•. A gyakor la t fo ly ta tva — 
r a j t a ! — Kétszer rúgózó törzshaj l í tga tássa l 
—raj ta ! — Elég! — Törzsnyuj tás — fel! — 
Alapál lásba —i ugrás ! — P ihen j ! 

Előfordulható hibák: 
A törzset nem n y u j t j u k és nem ha j l í t j uk 
eléggé mélyen, továbbá a ha j l í tásban balra, 
vagy jobbra e l fordí t juk. — A fej előrelóg. 
— A karoka t nem n y u j t j u k eléggé fel. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti (nyúj t ja) az oldalon tapadó törzs-
izmokat, szalagokat és a gerincoszlopot. — 
Ügyesíti a gerinccsigolyák izületeit. — Élén-
kíti a vérkeringést . — Neveli a törzs ruga-
nyosságát , ha j lékonyságát és fo rmál j a a test 
t a r t á sá t és szép mozgását. — Neveli az ütem-
érzéket. 

b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és a cselekvőképességet. 
Figyelemre, gondos, pontos mozgásra szoktat. 

Jegyzet. 
Emeli a tanuló elképzelőerejét, utánzóképes-
ségót és így felüdít i a testet, lelket egyarán t . 

7. gyakorlat. 

A gyakorlat megneve-
zése: 

Katzálás. 

A gyakorlat leírása: 
Ugrás oldaiterpesz-
állásba, törzsfordí-
tás ba l ra és páros 
karlendítés balra ol-

dalsó középtar tásba és abból törzsforgatás 
jobbra, balra, két ütemben, a karok "vízszin-
tes síkon át a törzzsel együt t lendülnek 
jobbra, balra; — m a j d jelre ugyanez a gya-
korlat, de előredöntött törzzsel, u j j a k a t a l a j t 
érintik, tehát a karok függélyes síkon á t len-
dülnek a törzzsel együt t jobbra, balra. — Az 
első gyakor la t s-s-s-s-, a második pedig 
z-z-z-z hangutánzássa l is végezhető. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! Kiindulóál lásba — ugrás! 

A gyakor la t egyszer végig — r a j t a ! 
A gyakor la t többször végig — r a j t a ! 
Elég! — Alapál lásba — ugrás ! — P i h e n j 1 

Előfordulható hibák: 
A törzset nem t a r t j u k egyenesen. A karok 
nem lendülnek teljes ívben és vízszintesen 
(függőlegesen) egyik oldalról a másikra . — 
A fej , illetve a tekintet nem kíséri a törzs és 
karok (kezek) mozgását, vagyis nem fordul 
eléggé balra, jobbra. A törzsdöntés nem 
eléggé mély és homorított . A f e j előrelóg. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti a törzs (hát- és oldalon tapadó izmok), 
továbbá a karok és vállak izmait, szalagja i t 
és csontjai t . — ügyesíti a gerincoszlop és a 
vál lak izületeit. — Élénkíti a vérkeringést . 
— Neveli a törzs ruganyosságá t és fo rmá l j a 
a test helyes t a r t á s á t és szép mozgását. — 
Neveli az ütemérzéket. 

b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és a cselekvőképességet. 
Figyelemre, gondos mozgásra szoktat. 

Jegyzet. 
Emeli a tanuló elképzelőerejét, utánzóképes-
ségét és így felüdít i a testet, lelket egyaránt . 
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8. gyakorlat. 

A gyakorlat megneve-
zése: 

Ugrás. 

A gyakorlat leírása: 
Páros karlendítés 
előre magas ta r t á sba 
és abból rúgózó térd-
ha j l í t ás és törzshaj-

lítás előre és páros kar lendí tés előre a mély-
tar táson á t hátsó rézsútos mélytar tásba, 
n y ú j t á s kiindulóállásba, két ütemben; — 
majd jelre minden második n y ú j t á s alkalmá-
val felugrás és a röpiilés a la t t homorí tás 
négy ütemben; — később minden második 
n y ú j t á s a lkalmával fel- és előreugrás, illetve 
a helyből távolugrás játékszerű gyakorlása, 
szintén négy ütemben. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! Karoka t előre magas tar -
tásba — fel! 

A gyakor la t egyszer végig — r a j t a ! 
A gyakor la t többször végig — r a j t a ! 
Elég! — Karoka t oldalt mély ta r tásba — le! 

— P i h e n j ! 

Előfordulható hibák: 

A törzset nem ha j l í t j uk eléggé mélyen. — 
A térdet nem rúgózzuk kiadósan. — A karok 
nem lendülnek eléggé mélyen és há t ra , hátsó 
rézsútos mélytar tásba. — A fe lugrás nem 
erőteljes. 

A gyakorlat hatása: 

a) a testre: 
Erősíti (nyúj t ja ) a hátizmokat, továbbá a 
lábak, karok és vállak izomzatát, szalagjai t 
és csontjai t . — Ugyesíti az egész testet. — 
Formálja a test helyes és szép mozgását. — 
Ugrással kapcsolatban fejleszti a szívet és a 
tüdőt. 

b) a lélekre: 

Neveli az akaratot, a tetterőt. 
F igye lemre és öntudatos, gondos mozgásra 

szoktat. 
Neveli a versenyzési kedvet. 

Jegyzet. 
Iskolázza az ugróképességet. 

J ó kedvre hangol és fe l f r iss í t i a tanuló 
testét-lelkét. 

9. gyakorlat. 

A gyakorlat megneve-
zése: 

Lélekzés. 

A gyakorlat leírása: 

Alapállásból kézcsukló 
vagy : keresztezés a mélytar-

tásban, a test előtt és 
abból páros karemelés oldalsó rézsútos ma-
gas ta r tásba és mély belélekzés, m a j d páros 
karleemelés a kiinduló ta r tásba és mély ki-
lélekzés. A felső ábra. Vagy : 

Vezényszavak: 

Csapat — vigyázz! — Kiinduló-tartás! — Vagy: 
Kiindulóál lásba — le! Emelni, n y ú j t a n i és 
belélekzeni — 1—2— stb. — Elég! Alap-
állásba — fel! — P i h e n j ! 

Előfordulható hibák: 

A törzset nem n y u j t j u k és a ka roka t nem 
emeljük eléggé fel. 

Nem fordí tunk megfelelő f igyelmet a mély 
belélekzés mellett a mély kilélekzésre. 

A gyakorlat hatása: 

a) a testre: 
Erősíti a lélekzési izmokat. — Kiszellőzi a 
tüdőt és növeli annak levegőbefogadó- és ki-
szorítóképességét. — Neveli a test szép tar-
tását . 

b) a lélekre: 
Neveli az a k a r a t o t — öntudatos , gondos moz-
gásra szoktat. 

Csapat — vigyázz! — Köszöntés. — Oszolj! 
(Vagy: Az osztályterembe — indulj!) 

Jegyzet! Az összes gyakor la tok: kielégítik az 
egész szervezet mozgásra éhséget; előmozdít-
ják az egészséges fejlődést; minden oldalúan 
és a rányosan fejlesztik az egész testet, nem-
csak az izmokat, szalagokat, izületeket és 
csontokat, hanem a belső nemes szervekét, a 
szívet és a tüdőt is; erősítik az idegrend-
szert; élénkítik az anyagcseré t ; széppé for-
mál ják a test t a r t á sá t és mozgását; nemesí-
tik a lelki tu la jdonságokat ; örömmel és vi-
dám kedélyhangula t ta l töltik meg a lelket; 
a hazaf ias t a r t a lmú m a g y a r dalok a haza, a 
szülőföld és a m a g y a r nép szeretésére ne-
velnek. 

(Folyt, következik.) 
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Mezőgazdasági szakoktatásunk bemu-
tatója a „Mezőgazdasági Kiállítás"-on. 

Az 1942. évi 50-ik „Mezőgazdasági Kiáll í tás" 
a magyar gazdasági élet ragyogó seregszem-
léje volt. A mai háborús, megélhetési gondok-
kal küzdő Európában minden a többtermelés 
szolgálatában áll. Fokozott jelentőséget nyer-
nek tehát mezőgazdasági szakoktatási intéze-
teink, amelyek szép sikerrel szerepeltek a kiál 
lításon. 

A „M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium 
mezőgazdasági szakoktatása" fe l i ra tú épület 
nagy faliképekkel t á r j a elénk a magyar mező-
gazdaság fejlődésének történetét. Megismerjük 
a magyar gazdálkodást az ősmagyarok, a szer-
zetesek, Mátyás király, a törökhódoltság, majd 
Mária Terézia korában mindaddig, amíg Feste-
tics György gróf 1797-ben megalapí tot ta Európa 
első mezőgazdasági iskoláját . Fokozatosan 
nyíltak meg a földművesiskola (1798), a kertész-
iskola (1798), az erdész- és vadásziskola (1806), 

ménesmester és lovásziskola (1808), majd a 
mérnök- és építési tisztek képzésére szolgáló 
intézet (1808). Ugyanebben az évben nyilt meg 
a 3 éves háztartási iskola a leányok részére, 
hogy takarékos és művelt háziasszonyokat ne-
veljen. 

Szép dombormű muta t j a be a mezőgazdasági 
főiskola (Georgikcn) megajánlásának jelenetét, 
továbbá jólsikerült fényképfelvételeket lát tunk 
az intézet könyvtáráról és állattenyésztésének 
múlt járól . 

A be jára tná l felállított növényegészségügyi 
és gazdasági szaktanácsadói iroda nagy láto-
gatottságnak örvendett. 

A „Magy. Kir. Közoktatásügyi Minisztérium 
Mezőgazdasági Szakoktatási Intézeteí"-nek pa-
villonjában a mezőgazdasági közép- és népis-
kolák szerepeltek. A falcn graf ikonok szemlél-
tetik az érettségizett és képesített gazdák lét-
számának növekedését 1925—1941-ig. Szemláto-
mást nagy visszaesést muta t az 1933-as év a 
gazdasági válság éve, majd ismét emelkedés 
mutatkozik 1938-ban, a gazdasági fellendülés 
idején. 

„Alkalmazzunk érettségizett és képesített 
gazdákat" — mondja egy fe l i ra t és rögtön ki-
muta t ja , hogy a Hangya egyik gazdaságában 

' 21.500 P bevételi többletet eredményezett 2 év 
alatt a szakképzett munkaerők működése. A 
„Kecskeméti M. Kir. Állami Mezőgazdasági 
Középiskola" 35 kat . holdas tanyagazclaságát 
és majortelepét ügyes modellek szemléltetik. 

A t a l a j szénsavas mésztar talmának megha-
tározására szolgáló készülék, oltási, szemzési 
gyakorlatok, továbbá az iskola tanulóinak gyö-
nyörű géptani, növénytani és építészeti jegy-
zeteivel szerepelt az intézet. 

Hazánk 60 mezőgazdasági népiskolája közül 
minden évben 7—7 szerepel a kiállításon-

Idén a kunmadarasi mezőgazdasági népis-
kola szerepelt cserépedények, famunkák, mező-
kövesdi kézimunkák, levestészták és ta rhonya 
bemutatásával. 

A jászberényi mezőgazdasági népiskola ma-
gyaros bútorokat, gazdasági eszközöket, kefé-
ket, csuhéból (kukoricacső levele) készült láb-
törlőket és raf f iából készített táskákat muta-
tott be. 

A mezőtúri mezőgazdasági népiskola bölcső-
jének a bennefekvő babával (csecsemőápolás és 
gondozás) és hímzett párnáival nagy sikere 
volt. 

Ezután a kornádi mezőgazdasági népiskola 
facsemetéit, gyönyörű befőtt jei t és remek al-
máit lá t juk. „Jövedelmező-e a gyümölcsterme-
lés?" — kérdi egy felirat és k imuta t ja , hogy 
1 kat, hold a lmásra az évi kiadás 610.— P, vi-
szont a bevétel 1560.— P; míg ugyanilyen terü-
let búzával bevetve 240.— P kiadást okoz, de 
csak 390— P bevételt hoz. 

A szatymazi mezőgazdasági népiskola kis 
konyhakert i szerszámok, a komposzt szakszerű 
kezelése, bulgár kertészet öntözési el járása, 
konyhakerti termények aszalásának bemutatá-
sával (modellek) szerepel. Megcsodáltuk az is-
kola étvágygerjesztő főzelékkonzerveit (spárga, 
kel, kelvirág, zöldborsó, zöldbab, paradicsom 
egészben, paprika) és gyümölcsbefőttjeit . 

Szépek voltak a mosonmagyaróvári mezőgaz-
dasági népiskola különböző mézmintái, csuhé-
ból készült papucsai és táskái. 

Gazdag anyaggal vonult fel a kiskundo-
rozsmai mezőgazdasági népiskola: gyönyöiű 
burgonya, nemesített mogyoró, dió, mosolygó 
almák, különleges sa j t (Rádli), juh túró és 
gyapjú s a j á t juhászatából. 

A monori mezőgazdasági népiskola ügyes 
faliképe azt szemléltette, mi minden készül a 
tejből: gombok, ragasztó, bőripar i appreturák, 
műgyapjú, ipar i casein, a túrón, vajon, kon-
denzált tejen, yoghurton, a diabetikus tejen, 
tejszínen, fagylalton, krémen, tejszínhabon, tej-
felen kívül. 

Megtudjuk, hogy 2 dl yoghur t 2 tojásnak, 
1 kg túró 6 dkg szalonnának vagy 5 dkg kol-
básznak vagy 50 dkg kenyérnek, 1 1 te j fe l 4 
tojásnak vagy 5 dkg szalonnának vagy 40 dkg 
kenyérnek, 1 kg vaj , 1 kg sonkának vagy 10 
tojásnak vágy 1 kg kenyérnek, 1 1 te j 5 dkg 
sonkának vagy 1 tojásnak vagy 15 dkg kenyér-
nek felel meg tápértékben. A helyes és hely-
telen tejkezelés hibáira, illetve előnyére h ív ja 
fel f igyelmünket a tej- és tej termékek népsze-
rűsítésének szolgálatában álló anyag. 

A kiáll í tás megmutat ta , hogy milyen szép 
működést fej tenek ki mezőgazdasági közép- és 
népiskoláink tanárai , tanítói és tanulói. Isten 
áldását kér jük további m u n k á j u k r a 1 

. Pajkossy Mária. 
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Clement Erna nyugalomba vonul t 
Clement Erna , a Néptanítók L a p j a szerkesz-

tőségéhez beosztott áll. óvónő nyugalomba 
vonult. 

Clement E r n a Selmecbányán született s 
ugyanot t kezdte meg óvónői működését A cseh 
megszállás u tán is ott m a r a d t még néhány hó-
napig, de törhetetlen m a g y a r érzése mia t t a 
csehek nem tűr ték s 1919-ben otthonából elűz-
ték. Ekkor Budapes t re jött , s i t t a missziós-
nővérekhez osztották be, majd 1921. októberé-
ben a Néptanítók Lapjához kerül t mint szer-
kesztőségi munkatárs . 

Clement E r n a teljes húsz évet töltött szer-
kesztőségünkben, ahol a taní tók anyag i és 

szolgálati ügyeivel kapcsolatos levelezést in-
tézte. Az a sok-sok levél, amely ilyen ügyek-
ben a szerkesztőséghez napról -napra érkezik, 
mind az ő kezén ment keresztül. S ő ezeket a 
tudakozódásokat, felvilágosításokat, elintézése-
ket mindig a sa j á t ügyének tekintette. Minden 
levél í ró jával együttérzet t . Sokat j á r t az egyes 
ügyosztályokba, hivatalokba s f á radha ta t l anu l 
tevékenykedett , dolgozott mindaddig, míg a 
kellő felvilágosítást meg nem szerezte, a taní-
tók ügyes-bajos dolgát el nem intézte. Pontos-
sága, lelkiismeretessége, az ügyekben való jár -
tassága példaszerű volt. 

K íván juk , hogy Clement E r n a igen-igen 
soká, erőben és egészségben élvezhesse a jól 
megérdemelt nyuga lmat . 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Hogyan készül a papiros? 
írta: R U D I S C H N É M O L C S Á N OLGA 

áll. tanítónő iTaksony) . 

A papí rgyár tás a természettan, vegytan ta-
nításának egyik anyaga, mely a szerves testek 
tanításához kapcsolódik. Műveltséget, ku l túrá t 
terjesztő inivoltáéit és sok célt teljesítő szol-
gálata ' miat t bővebben kell megismertetni a 
gyermekeket a papírgyártással , ki térve a hazai 
pa] í rgyár tás ra , a hazai ipar pár tolására s a 
mostani idők hangjá t követve a takarékossá-
gára is. 

A tanítás vázlata. 
I. Hangulatkeltés. 
a) Beszélgetés a műveltség terjesztéséről. 

A régi és mai tanítás. Az élőszó, mint a tudo-
mány egyedüli- terjesztője és eszköze. 

b) Hogyan ju tha t el a t anul t ember szava 
messzire is, hogyan lehet .valamit gyorsan is-
mert té tenni"? A papiros mint a műveltség, tu-
dás terjesztője, népszerűsítője s a tá jékoztatás 
általános eszköze. 

c) Elképzelhető e a mai élet papiros nélkül? 
Mert igen fontos az emberiség életében, be-

szélgessünk arról, hogyan készül a papiros? 

Tárgyalás. 
I I . a) Mire í r tak a régi időben? 

b) A papírgyár tás feltalálói. 
c) A pap í rgyár tás anyagai . 
d) A papí rgyár tás módja régen és a 

mostani papí rgyár tás gépekkel. 
I I I . a) Összefoglalás. 

b) Mi minden készül papírból? 
cj Hazánk papírgyár tása . 
d) Miért kell most takarékoskodni a 

papírra l? 
e) Pá r to l juk a hazai ipar t ! 

Részletes kidolgozás. 
I. Hangulatkeltés, a) Beszélgetés a művelt-

ség terjesztéséről. A légi és mai tanítás. Az 
élőszó, mint a tudomány egyedüli terjesztője és 
eszköze. 

— Ti már nagy diákok vagytok és sokat ol-
vastok s ú j ság és rádió ú t j án már be is tudtok 
számolni a világeseményekről. (Egy jellegzetes 
eset elmondása.) Lát já tok azt is, hogy csák 
melyik nép tudja megállni a helyét a mai tör-
ténelmi időkben? (Amelyik művelt.) Igen. — A 
nép boldogulása annak műveltségétől függ. De 
mik terjesztik a műveltséget? (Iskolák, köny-
vek stb.) Miért kell nektek iskolába járni? — 
Művelődtök az iskolában. De hcgyan? (Hallgat-
juk a magyarázato t és tanulunk könyvből.) Mit 
gondoltok, régebben voltak-e könyvek, amiből 
tanul tak volna? — Nem bizony. — A tanító be-
szélt s az élőszó volt a tudomány egyedüli esz-
köze. Sokan voltak pedig, akik mer t könyv-
ből nem tanulhat tak, bizony keveset is tudtak. 

'S ma? (Könyvből már sok mindent lehet meg-
tanulni.) 

b) Hogyan ju tha t el a tanul t ember szava 
messzire is, hogyan lehet valamit gyorsan is-
mertté tenni? A papiros mint a műveltség, 
tudás terjesztője, népszerűsítője, s a tájékozta-
tás általános eszköze. 

Mi teszi lehetővé azt, hegy ma mar min-
denki tanulhat könyvből is? Hogyan ju tha t el 
a tanul t ember szava messzire? Hcgyan lehet 
valamit ál talánosan ismertté tenni. 

—- A papiros által. — Igen. — Hogy papí r ra 
vethessük és sok mennyiségben te: jeszthessük 
el a hasznos tudnivalókat! Ti is miből tanul-
játok meg a leckéteket? — Mitől van a könyv? 
(Mutatják.) A világeseményekről hogyan szer-
zünk tudomást? (Újságból — mondják.) Ez is 
papírból van. A papíron egyszerre millió he-
lyen, millió ember előtt egyszerre jelenik meg 
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az esemény és annak a képe is. (Újságból hír-
olvasás.) . 

Minek a segítségével terjesztik és népszerű-
sítik a műveltséget, mi tájékoztatja az esemé-
nyeket? (A könyv, újság, folyóiratok, — melyek 
papirosból készülnek.) 

c) Elképzelhető-e a mai élet papiros nélkül? 
Mert olyan fontos az emberiség életében, 

beszélgessünk arról, hogyan készül a papiros? 
(Felírom a táblára.) 

I I . a) Mire írtak a régi időben? 
Régen, nagyon régen is ír tak ám az embe-

rek. De nem úgy mint most. Különösen a ne-
vezetes eseményeket örökítették meg. De ho-
gyan? — A rómaiak kőoszlopra vésték, vagy 
agyagtáblára égették a nevezetesebb eseménye-
ket. Majd viasszal bevont fatáblára ércironnal 
írtak. Ezt le is lehetett törülni s a lesimított 
viaszkos táblára újból írni. Ázsiában pálma- • 
levelet, Egyiptomban papiruszt használtak. Ezt 
a sásszerű növényt összepréselték simára s 
erre írtak sima ércheggyel. Később pergá-
menre és állati bőrökre írtak. Kutyabőrre, 
macskabőrre, báránybőrre. Jó erős volt ez a 
papírnak való a n y a g . . . mondják, 

b) A papírgyártás feltalálói. 
De kik készítettek először papírt? — Hal-

lottátok már, hogy a papírgyártás tudománya 
is az emberiség bölcsőjének (Ázsiának) egyik 
országából indult ki. 

A kínaiak és a japánok készítették az első 
papirost. Hogyan? Nagyon egyszerű módon. 
Kézi-erővel készült az ilyen papír — mutatom 
a régi papírkészítő műhelyt képen. Majd a 
kép alapján elmondják, hogyau törik, keverik 
a papírnak való anyagot, hogyan merítik és 
simítják a papírt. Megállapítják, hogy ez fá-
radságos, kétkézi munka volt. 

— Mit gondoltak, olcsó lehetett az ilyen pa-
pír? (Nagyon drága volt.) Sokan nem juthat-
tak hozzá s így míg olcsó nem lett, nem is lett 
népszeiű. Lassan fejlődött a papiros a mai 
gyártásig. 

c) A papírgyártás anyaga. 
Legjobb a növényi rostos anyag. Ilyen pl.: 

kender, juta, manillafű, tűlevelű fa, szalma, 
kukoricahéj, káka, nád. (Mutatom s felírom a 
táblára.) 

De a ruharongy is kitűnő anyag. Ezt is ír-
juk fel a táblára. Kik és hogyan szedik össze 
a rongyokat? A gyerekek beszámolnak tapasz-
talataikról. — A rongyszedő hangos kiabálás-
sal végigkocsizza a f a l u t . . . rongyot, csontot 
veszek kiáltással. — S mit ad a rongvért? 
(Pénzt vagy edényt.) Mennyit adnak 1 kg ron-
gyért? Régebben csak ronfvból készítették a 
papirost, azért olyan jóminőségű a régi papi-
ros. (Mutatom.) 

(!) A gyártás módja régen és a mostani 
papírgyártás gépekkel. 

— Hogyan készítették régen rongyból a pa-
pirost? Ezt is elmondom. Régebben a rongyo-
kat megnedvesítették s pincében erjedni hagy-
ták. A rongyokat kipárolták, míg az enyves 
anyagtól megszabadult s zúzták, mosták míg 
fehér pép lett belőle. Ezt 'meritokádból rostára 

öntötték s onnan a présbe. Majd megszárítot-
ták s mert gyűrődött volt, vashengerekkel si-
mították és fényesítették. 

Milyen lehetett az ilyen papír? Olyan mint 
a rongy színe, mert a fehérítést még akkor 
nem ismerték. 

Mivel a műveltség terjesztésével a rongy 
megdrágult, ma már nemcsak rongyból készí-
tik a papirost, hanem más anyaggal is keve-
rik úgy, hogy olcsó s a mellett jó is legyen. 

Minek a segítségével állít ják most elő a 
papírt? Gépek segítségével gyorsan tudják 
előállítani. Úgy, hogy a rongyokat válogatják, 
osztályozzák, majd megtisztítják. Azután a 
vágógépbe kerül (mutatom képen), mely 
egyenlő darabokra szétfoszlatja. De ez még 
milyen színű lehet? (Mint a rongy színe.) 
Ezért a festőanyagot kivonják belőle, klóiral 
fehérítik. (Mutatok egy gömbalakú rongy-
főzőt, melyben gőznyomás alatt főzik mészlúg-
gal és szódával a rongyokat, míg az enyves 
anyagoktól megszabadul s egészen pépszerű 
lesz.) Ezt a pépet szűrőrostára borítják s meg-
szárítják. Kész a papi];! Ilyen papír lesz be-
lőle. (Mutatom az itatóspapírt.) Jó erre írni? 
(Nem, mert szétfut r a j t a a tinta.) Mire hasz-
nálják fel az itatóspapírt? 

Hogy segítenek azon, hogy jól lehessen írni 
a papírra? Ügy, hogy a pépet enyvvel keve-
rik, majd a kavarókádba teszik. Ügy kerül a 
merítőgépbe, később a keverőkamrába. (Muta-
tom képen.) A szűrőrostáról lekerült papírt 
szárítóhengerekre csavarják s Összevágják. 
(Mutatom a papirosgyártó gépet, melybe bele-
öntik a teljesen összekevert papíranyagot és 
amelyből kikerül a kész papiros.) Ez már jobb 
minőségű. (Mutatom.) 

— De mit csinálnak, hogy fényes és sima 
legyen a papír? — kérdik. — Acélhengerek kö-
zött fényesítik mindaddig, míg olyan nem lesz, 
ahogyan a boltban árulják. 

Ha szalmát vagy fát használnak a gyártás-
hoz, azt külön készítik. A fát gépekkel köszö-
rülik (mutatom képen a faköszörülő-gépet) 
vagy gőzölik, a szalmát fakádakba rakják, 
mésztejjel leöntik, gőzölik, mossák, szétőrlikés 
sajtolják. Ez azonban silányabb minőségű pa-
piros. 

A többi anyagból is hasonlóképen áll í t ják 
elő. 

. — Könnyen készül, gyerekek, a papiros? 1— 
Bizony nagyon körülményes a készítése. — 
S mégis hogy lehet olcsó? Mert tömegben ké-
szítik s gépek segítségével, azért tudják olcsón 
adni. Egy perc alatt annyi munkát végez a 
gép, mint egy ember egy egész napon át. 

S mert nagy a forgalma és a kelendősége, 
megvan a haszon is. Például egy nagyobb ma-
gyar napilapnak annyi kell belőle egy nap 
alatt, hogy ezzel be lehetne fedni Budapesttől 
Szegedig a vasúti síneket. 

III . a) Összefoglalás. 
Elképzelhetetlen mai életünk papír nélkül. 

Pedig 300 év előtt még drága portéka volt a 
papiros. •••.,.- '• 
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Mire ír tak a régi időben? Kik készítették 
először a papirost és hogyan? Miből lehet pa-
pirost készíteni? Hogyan gyártották régebben 
a papirost? Hogyan gyár t ják a mai időben? 

fej Mi minden készül papírból? 
Nagy áldás a papiros az emberiség életében. 

Ha tanulni akartak — ott a könyv papírból. 
Ha írni vagy számolni kell — ott a papiros. 
Ha csomagolni akartak, ha szórakozásból ol-
vasni, vagy képet nézegetni — minden papír-
ból készül. Üjság, könyv, képeslap, folyóira-
tok, játékok, díszítések, levélpapír stb. (Muta-
tom.) 

Nézzük csak meg ezt a képet. Tájkép. Gyö-
nyörködtet bennünket. Ez itt a bácskai bevo-
nulás képe . . . I t t meg az orosz-német háború-
ról . . . minden pap i ros . . . Ezt a képet nézzük 
meg! — Ez a Kormányzó Ű r képe — mondják. 
— Komoly, méltóságteljes arcot mutat a papi-
ros. Az első magyar ember képét. Ezt a papi-
rost tegyük ide az asztalra. Hadd lássa min-
denki és hirdesse ez a kis papiros Kormányzó 
Urunk dicsőségét és nagyságát. 

c) Hazánk papírgyártása. 
Gyerekek! A hazai papírgyártás tudta-e fe-

dezni papírszükségletünket? (Elvették sok gyá-
runkat — így a Zsolnai gyárat is.) Ausztriá-
ból hoztuk be a papírt, mert a megcsonkított 
országnak nem volt nyersanyaga. Különösen 
tűlevelű fája , melyből papirost gyártott volna. 
Ausztriának pedig sok erdeje van. A mi feny-
veseink milyen megszállás alatt voltak? (Cseh 
és román megszállás alatt.) Egy része ezeknek 
az erdőknek visszakerült. Vannak is papír-
gyáraink az ország minden részében s gyárt-
juk n'. ii" a magyar papirost. 

d, lukért kell takarékoskodni a papirossal? 
Rendelet jelent meg, hogy össze kell gyűj-

teni a papírhulladékot. Az áruházakban nagy 
betűkkel olvasható: „Takarékoskodjunk a pa-
pirossal!" Miért van ez mostan? 

Háborús időket élünk s úgy kívánja ezt a 
haza érdeke. Mindennel takarékoskodni kell, 
még a papirossal is, ezzel a jelszóval: A haza 
minden előtt! 

e) Pártol juk a hazai ipart! 
De nézzük csak! I t t van egy piros papír-

szelet. I t t meg egy fehér és egy zöld. Mit rak-
hatnál össze belőle? (A nemzeti színeket.) Ra-
gasszuk gyorsan össze! Tegyük a Kormányzó 
Urunk képe mellé! I t t van a megnagyobbodott 
haza képe papirosból. Tegyük fölé a nemzeti 
színekkel ékesített kormányzói képet. 

Most meg nézzük meg ezeket a papirosokat! 
Levélpapír, újságpapír, ívpapír, csomagoló-
papír, képek stb. És mind hazai gyár tmány ! 
Rakjuk az ország egyes részeinek felszabadu-
lását ábrázoló képeket a Kormányzó Úr1 képe 
köré! 

Gyerekek! Mindig magyar gyártmányú pa-
pirost vásároljunk! Í r juk fel! Pár tol juk a ha-
zai ipart! 

Hirdesse a magyar papír a magyar haza s 
a magyar ipar dicsőségét! 

H A Z A I ÉS 
K Ü L F Ö L D I T A N Ü G Y I L A P O K B Ó L 

Tanítók Szövetsége. A Magyar Tanítóegye-
sületek Egyetemes Szövetségének Hivatalos 
Lapja. Felelős szerkesztő: Adorján József. Su-
gár Béla a szövetség főtitkára á Tanítók Szö-
vetsége legutóbbi számában hosszú és nagyon 
tartalmas megemlékezést szentel a nagy ma-
gyar tanító Péterfy Sándor emlékezetének. 
Példátlanul gazdag pedagógus életének emlé-
keit és munkásságát dolgozta fel kitűnő tollá-
val Sugár Béla a kitűnő író. Péterfy Sándor 
eszmei a lakja ma is minden tanítónak ideálja 
és mintaképe lehet. Dr. Kovács Jánostól olva 
sunk még cikket a kir. tanfelügyeletről, azon-
kívül Németh Pál élményeit a szovjetfrontról. 
A lapnak ez a száma is, mint a többi, tartal-
mas, változatos és figyelmet lekötő. 

Nemzeti Közoktatás. A Magyar Élet P á r t j a 
Fővárosi Szervezete Tanügyi Hivatásrendjének 
Hivatalos Lapja. Felelős szerkesztő: Elekes 
Boldizsár Imre. A március hóban megjelent 
legutóbbi szám vezércikkében méltatja Buda-
pest székesfőváros ú j főpolgármesterét, Ho-
monnay Tivadart és részleteket közöl Ho-
monnay főpolgármester nagyhatású székfoglaló 
beszédéből. Az oktatók helyes értékelésének 
fontosságáról Mezei Béla ír, a honleányi szol-
gálatról pedig Georgi Ilona. A székesfőváros 
közgyűléséről olvasunk még tudósítást, azon-
kívül magyarázatot arra, hogy kik kaphatnak 
házassági kölcsönt. A székesfővárosi tanítók és 
óvónők korpótlékának kérdésével Dausz Gyula 
foglalkozik. A budapesti tanügyi hivatásrend 
életéről külön fejezetben olvasunk ismertetést. 

Felsőmagyarországi Tanügy. A kassai és 
miskolci tankerülethez tartozó vármegyék Ál-
talános Tanítóegyesületeinek Hivatalos Lapja. 
Felelős szerkesztő: Szőke Andor. Nagyon ele-
ven és változatos a Felsőmagyarországi Tan 
ügynek legutóbbi száma is, melybe a tankerü-
lethez tartozó pedagógus írók írtak okos cik-
keket. „Nevelő tekintély és a tanítóhiány" című 
cikk vezeti be a lapot. Az időszerű kérdéseket 
tárgyaló cikket Szőke Andor írta. Béky Pál 
néhány életrenevelési mozzanatot ír meg igen 
hangulatosan. Csorba Zoltán a miskolci ref. 
gimnázium tehetségvizsgálatairól emlékezik 
meg. Nemes Rudolf „Tanterv és útmutatások 
végrehajtása" címen közli mondanivalóit. Szo-
tyory Zoltán a tanításra való előkészületről 
értekezik. Gyakorlati pedagógiát ezúttal Móz-
ner János ír t a lapba. Könyvismertetés és lap-
szemle, Hivatalos rész és Egyesületi élet rova-
tok fejezik be a lapot. A „Közérdekű Hirek" 
rovat is bőven tudósít a tankerülethez tartozó 
tanügyi hírekről. 

A Családi Kör nek, Pettkó-Szandtner Ala-
dár folyóiratának legújabb száma is a szokásos 
gazdag tartalommal jelent meg. Vezető helyen 
vitéz Bodor Aladár a háborúval kapcsolatban 
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az otthcnmaradottaknak, különösen az anyák-
nak és leányoknak rendkívüli kötelességeire 
és szolgálataira figyelmeztet. Nagyon meg-
szívlelendő tanácsokat ad Hajós Elemér mind 
a szülőknek, mind a nevelőknek „Ha beteg a 
gyermek" című írásában. Meg kell még emlé-
keznünk dr. Barabás Zoltánnak egészségi, vala-
mint Sz. Weress Jolánnak és dr. Ágoston Ju-
liánnak időszerű cikkéről. A füzetet ezúttal is 
bőséges Egészségápolás, Otthonunk, Udvar és 
kert rovatok, valamint Gyermekbokréta gaz-
dag mesegyűjtemény-melléklete vitéz Lévay 
Gáborné művészi rajzaival egészítik ki. A Csa-
ládi Kör egészévi előfizetési díja 4 P. Meg-
rendelhető a kiadóhivatalnál: Budapest, XI., 
Horthy Miklós-út 16. Egyes számok az IBUSz-
pavillonokban is kaphatók. 

A Magyarosan-nak évfolyamkezdő, legújabb 
számában Zolnai Gyula Nyelvérzék és helyes-
írás c. cikkének harmadik közleményét olvas-
hatjuk. Érdekes példákon mutat ja meg az író, 
hogy egyes esetekben, a nyelvérzék halványo-
dásával a helyesírásban is milyen következet-
lenségek s helytelenségek keletkeznek. Jellemző 
kifejezésmódja nyelvünknek: a szónak szoros 
értelmében, vágy a szó szoros értelmében; je-
lentése szigorúan vett (s nem tág értelemben). 
Aki tehát a szószoros, vagyis az egybeírott 
írásmódot használja, bizonyítékát adja annak, 
hogy nem érti a kifejezést. Még kevésbbé érzi 
az a cikkíró az eredeti jelentést, aki ilyen meg-
állapítást hangoztat: A cég szószorosan nem-
zedékeket lát el intézeti ruhákkal. A követ-
kező cikk ugyanannak az írónak közleménye 
Neomagyarság címen. A görög neo (új értelmű) 
szót mind több és tö tb latin szó elé helyezik 
mostanság, noha erre a latinban, úgyszólván, 
egyetlen példát sem találunk. Beszélnek neo-
humanizmusról, neoklasszikus stílusról, neo-
latin államról, neopatriotizmusról, neoioman-
tikus irodalmi irányról. Az efaj ta, neo-val 
összetett szavak nélkül igen könnyen meg tud-
nánk lenni. Érdekes nyelvi hibára figyelmeztet 
bennünket Loványi Gyula Magános — magá-
nyos című rövid cikkében. Eddig csak a vissza-
vonult, a világ zajától elmenekült emberek 
magányáról beszéltünk, s a családnélküli em-
bert magánosnak neveztük. Ma magányos fér-
fiaknak kínálnak kiadó szobát. Jegyezzük meg, 
hogy helyesen a remete magányába, húzódik, 
az egyedül való pedig magános ember. Galló 
Pál a hangos filmek magyarázó szövegének 
magyartalanságait rój ja meg Magyartalansá-
gok hangos filmjeinkben c. írásában. Leállítja 
a gyárat, remekül megy nekem... ilyeneket 
harsognak a szereplők a gyanútlan nézők fü-
lébe. Szünetel, megáll a gyár; jól folynak nap-
j im; élek, mint hal a vízben: ezek a szólások 
fejezhetnék ki magyarosan az elébbi hibás ki-
fejezéseket. Az érdekes Lapszemle rovatában 
olvashatunk többek közt airól, hogy Hindy 
Zoltán szóvá tette egy hírlapi cikkében, hogy 
tévesen értelmezik az ural igét. Uralni ugyanis 
azt jelenti, úrnak tartani, úrnak nevezni, ez-
zel szemben egyesek arról írnak, hogy a hegy 

ura l ja a völgyet. Összetévesztik tehát az ural 
és uralkodik igét. Nagy érdeme a Magyarotan-
nak, hogy érdekes közleményeivel sok nyelvi 
hibára felhívja figyelmünket, s ezzel óvja 
nyelvérzékünk épségét s tisztaságát. 

Német tanügyi lapokból. 

Bolsevista iskolarendszer. 
Erről a tárgyról közöl a Der Deutsche Er-

zieher 1941. évi szeptemberi száma figyelemre-
méltó cikket Edmund Hain tollából. Minthogy 
a bolsevisták — mondja a cikkíró — uralmuk 
kezdetétől fogva tervszerűen kiirtották a mű-
velt rétegeket, emberfölötti erőre lett volna 
szükség, hogy csak némileg fönntar tható új 
iskolarendszert szervezzenek már csak szemé-
lyileg is. A valóság azt muta t ja , hogy a felelős 
tényezők minden tekintetben messze mögötte 
maradtak sa já t építő-programmjuknak. 

Kezdjük mindenekelőtt az iskolai épülete-
ken. Természetszerűen az 1917-től 1920-ig ter-
jedő viharos évek után ú j iskolaépületeket kel-
lett emelni. A nevelési népbiztosság 376 ú j is-
kolaépület használatba vételének napjául 1938. 
október 20-át jelölte ki. Alig felét, tudniillik 
146 épületet lehetett a jelzett időpontig föl-
avatni, ezek sem voltak készen, sőt az éppen 
kezdődő téllel fűtetlenül adták át őket a taní-
tás használatára. Az osztálytermek zsúfoltsága 
150%-os volt, ez is három rétegben! 

Éppen ilyen csehül állt a dolog a tanszerek-
kel. Szükséges lett volna a folyamatos iskolai 
üzemhez 75 millió irka. de csak 25 milliót tud-
tak a vállalkozók szállítani. A 35 millió igé-
nyelt tankönyvből egyetlen egy sem volt ki-
osztható, 5"3 millió ábécéskönyvből csak 2-5 
millió, 32 millió számtani könyvből csak 
943.000. 

Egyébként épületet, könyvet, i rkát a leg-
nagyobb fölfordulás mellett is lehet ú j r a pó-
tolni. Másként áll azonban az emberanyag 
dolga. A szovjetunió művelt rétegei úgyszól-
ván maradéktalanul ki voltak irtva. Az előtt 
a feladat előtt állottak tehát, hogy a munkás-
osztály és a falusi lakosság rétegeiből, vagyis 
túlnyomóan analfabéta-körökből teremtsenek 
százezrekig menő ú j tantestületet. Az eredmé-
nyek ennek megfelelők is voltak. A szovjet hi-
vatalos adatai alapján, a „Pravda"-ból csak 
egy már működő tanítók részére rendezett, 
ú. n. pótlókurzus eredményeit soroljuk fel: Egy 
70 szóra terjedő tollbamondott szövegben 32 
tanító közül 17-en 50—60 hibát, 13 tanító 40 hi-
bát ej tet t ; a legrosszabb vizsgázók azonban 65 
sorban 115 hibát csináltak. A komsomol-kon-
gresszus 19?6-ban megállapította, hogy minden 
elemi iskolában 35% minden képzés híján volt. 
A „Pravda" 1938. március 20-án a r j a utal to-
vábbá, hogy sok iskolavezető a büntetéstől 
való félelmében megfésült (tehát hamis) ered-
ményeket jelentett felsól)b hatóságának. Így 
tehát a hivatalosan megállapított műveltségi 
állapot az egész szovjet-iskolarendszerben a 
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valóságban még sokkal alacsonyabbra értéke-
lendő. 

Ezeknek a tanerőknek pedagógiai alkalmas-
ságáról legjobb egyáltalában semmiféle kép-
zetet sem alkotni. Elegendő egy-két pillantást 
vetni az iskolai i f júság általános fegyelmi ál-
lapotára a szovjetunióban. Ehhez is hivatalos 
forrásból vesszük összes adatainkat, t. i. a 
napi- és a komsomol-sajtó panaszaiból, kriti-
kai megjegyzéseiből. Eszerint az iskolák veze-
tői gyámoltalanságukban minden képzelhető 
eszközhöz folyamodtak, hogy a tanuló fiúk és 
leányok rakoncátlanságát megfékezzék. Egy-
szer a katonai őrséget h ívja segítségül az is-
kolavezető, máskor a fiatal rendetlenkedőket 
több napra kizárta a tanításból (1), mindezek 
azonban hiábavaló rendszabályok. Az iskolák 
helyiségeiben folyó dorbézolásokról szóló pa-
naszok nem akarnak megszűnni. Egész gonosz-
tevő-szervezeteket kell bíró elé vinni; a bűn-
ügyi nagykorúságot 1935. április 7-én kelt ren-
delettel a 12. életévben kellett megállapítani. 
Egy kievi bűnügyi perről szóló jelentés meg-
állapít ja, hogy ott szabályszerű gyermek-
bordélyház állott fönn, továbbá, hogy az ottani 
.tanítói kar iszákosokból, szélhámosokból, bün-
tetett előéletűekből és analfabétákból áll. Fő-
oka ezeknek a szörnyű.állapotoknak, hogy mil-
liószámra vannak a „senki gyermekei", , ami a 
labilis házassági viszonyoknak és a szülői fele-
lősség megszüntetésének következménye. Ezek 
a gyermekek vadon nőnek föl, felügyelet nél-
kül, korán bűnösökké fejlődnek s a bolsevista 
vezetés terrorra és spicliségre neveli őket. Te-
kintély'tisztelet hiánya, az istentelenek propa-
gandájának gyerekes érvei, a szülők elleni 
kémkedés a GPU szolgálatában, szennyben, 
rongyosan töltött élet, hiányos táplálkozás, fe-
gyelem és rend hiánya otthon is. meg az isko-
lában is. — ez a bolsevista nyersanyag a jö-
vendő évfolyamok részére. A német haderő 
kellőképen megismerkedett ennek a nevelésnek 
az eredményeivel. Hozzá kell még számítani azt, 
hogy mi mindent kormányoznak bele és ter-
veznek bele ezekbe az állapotokba fölülről. 
A népbiztosságban az egykori művelt réfegek 
„maradványai ' ülnek, t. i. egy maroknyi zsidó 
irodalmár, kik futószalagon szabadítják rá a 
nevelésről és tanításról szóló, naponkint vál-
tozó eszméiket az iskolaügyre. Nyakra-főre 
vál t ják egymást a tanítástervek, az iskolák 

• vezetői és a tanítók — mögöttük a GPU fe-
nyegető öklével — aggódva iparkodnak ez uta-
sításokat követni. Először a „termelés iskolája" 
volt a programm, azután „komplexek"-ről be-
széltek, majd a „tervezés" lett a jelszó. Nem 
kell részletesebben megmagyarázni, mi van a 
jelszavak mögött. Szemelvények az ottani pe-
dagógiai irodalomból a szellem olyan esze-
veszett zűrzavaráról tanúskodnak, hogy tulaj-
donképen csak sa jnálhat juk azokat a tanító-
kat, mert a tanulók agyáig egy sem jutott el 
ezek közül a rendszerek köziil. A legutóbbi 
„végérvényes' fogalmazás szerint a tanítás 
célja: „minősített munkaerő a reprodukálás-
ban". Ez a javak termeléséről szóló marxista 

tannak rideg átvitele az „emberre, mint ter-
mék' -re. Ennek a terméknek a termelés álta-
lános menetében lehetőleg jól kell működnie; 
irtás, magasabb jelentősége a bolsevista ember- . 
anyagnak nincs. A zsidó uralkodó érdekcsoport 
csak kizsákmányolja, hiányos élelmezés mel-
lett csak kipréseli belőle, ami erő benne van, 
azzal a céllal, hogy saját eszményi uralmi for-
májá t végül az egész világra kiterjessze. 

Der Deutsche Erzieher, 
1941: 9. szám. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

Az ebéd a különböző országokban. 
I r ta : Finch Róbert. 

Csodálatos, hogy a természet miképen lát ja 
el megfelelő élelemmel a világ különböző ré-
szein lakó népeket. A hideg vidékeken sok fo-
gyasztásra alkalmas szárazföldi és viziállat él, 
míg a forró vidékeken sok élvezhető gyümölcs 
terem. 

Az eszkimók nyáron gyűjt ik össze a télire 
való zsírt, faggyút, szárított húst, halat és vízi-
szárnyasok húsát. Kiolvasztják a bálna zsírját 
és a rénszarvas velőscsontjait. A zsiradékot 
bálna- vagy rénszarvasbőr-ből készült tás-
kákban tárolják. A lappokat a rénszarvas lát ja 
el tejjel, vajjal, saj t ta l és hússal. Az anya vagy 
lánya kenyértésztát készít, vízzel felhígítja 
és nagy lábasba "akja, a közepét kivájja és 
fémedényben nyilt lángon vagy forró parázs-
ban megsüti. Télen a rénszarvas-sajton keresz-
tülfolyatott kávét fogyasztják nagy mértékben. 

A pásztorkodásból élő arabok főétele az 
ürühús és rizs, datolyával kemény bonbonok-
kal és kávéval. A kecskeszőrből készült 7 sarkú 
sátiaikban körben ülnek a gőzölgő tál körül. 
Az ctkezeshez nem használnak sem kést, sem 
villát; l ő ingujjaikat felgyűrve, joLbkézzel 
belenyúlnak a talba, kiválasztanak egy hús-
darabkát, amelyet ujjaikkal ügyesen gombo-
lyaggá sodort rizzsel együtt fogyasztanak. A 
datolyát vajba mártba eszik. A kávét speciális 
kávéfuzőjükön készítik el. H a a férfiak meg-
ebédeltek, kezdenek enni az asszonyok és 
gyermekek. A városban élő arabok szokásaink-
hoz hasonlóan étkeznek. 

Indiában és Délázsia más vidékein a rizs a 
főétel, amelyhez esetleg kevés füstölt húst, 
halat vagy szárnyast esznek. Rizs hiányában 
kölest vagy kukoricát fogyasztanak kenyér 
helyett. Mindezekhez gyümölcs is járni. 

A Délafrikában élő négerek kukoricapépet 
főznek reggelire és vacsorára. A gyermekek 
főleg a lábas szélén főttett szeretik, amelynek 
édes dióhoz hasonló íze van. 

A japánok kb. 45 cm. magas asztal körül 
párnáikon térdelő helyzetben sarkukia ülve 
pálcikákkal eszik a rizst; főtáplálékuk a besó-
zott zöldség, sült liba, halpástétom, sülthal 
sündisznópástétommal, roston sült angolna. 
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barna mártásba bemártott rózsaszínű „nyereg-
hal, fürjtojás és teknősbékaleves. 

A kínaiak főétele a rizsen kívül, hal, szár-
nyas, disznóhús és bab, északon, ahol a rizs 
nem terem, a köles és kukorica. A kínaiak is 
pálcikákkal eszik a rizst. 
Child Edueation, 

1939 április. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Tanítószerzők első nótáskönyve. Nótaszó 
címmel ízléses füzetsorozatban jelennek meg a 
tanítószerzők saját szerzeményű magyar nótái. 
Az első füzetben 13 hangulatos nóta s 6 meg-
zenésíthető nótaszöveg szerepel a szerzők rövid 
életrajzával. Értékes díjakat nyújt meghirde-
tett magyar nótapályázata is. A f. évben meg-
jelenő dalgyűjtemény 4 pengőért rendelhető 
meg Várady Aba Károly Szodó, up. Nagysáró 
címén a 7Í.689. sz. postabefizető lapon. A tiszta-
haszon felét a Vöröskereszt budapesti köz-
pontja kapja meg. 

Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok 
élete és munkái. Budapest, 1942. Az O. P-1. T. E. 
kiadása. Nagy 8°, 520 1. 

E könyv jeligéjéül bátran lehetett volna ezt 
a Széchenyi-gondolatot választani: „Elv: Semmi 
jutalom munka nélkül, de egyszersmind semmi 
munka jutalom nélkül." Ezt annál is inkább 
meg lehetett volna tenni, mert az, — mint a 
vaskos kötet tartalmának egy mondatba sűrí-
tet t lényege, s mint az érdemes szerző-szer-
kesztő és a kiadó tanáregyesület irányító esz-
méje, — nyomtatlanul is ott van a könyv első 
lapján. 

Ugyanezen gondolat sugalmazó erejére le-
het visszavezetni az 0. P. I- T. E. elnökségének 
azt a nemes elgondolását is, hogy a könyv 
kiadására vonatkozó határozat kimondását arra 
a napra — 1941. X. 10-ére — tűzte ki, amikor 
egyúttal aranytoll átnyujtásával ünnepelhette 
a szerzőt félszázados írói jubileuma alkalmá-
ból. 

A kötet előszava nemcsak szakszerű tájé-
koztatást nyújt, hanem egyúttal egy újabb 
nagy tanúságtétel a példa serkentő ereje 
mellett. 

A „Magyar írók élete és munkái" című 
tizennégy kötetes művön 30 éves korától 85-ik 
életévig fáradhatatlanul dolgozó áldott emlékű 
Szinnyei József szelleme volt szerzőnk bátorí-
tója az elindulásban és vezetője a kidolgozá.s-
ban. 

A lexikongrafikusan szerkesztett könyvben 
2702 író-tanárról emlékezik meg a szerző. 
1940-ig, illetve 1941. augusztusáig bezárólag, — 
nemcsak ihletőjére emlékeztető, de őt magát is 
jellemző hangyaszorgalommal, — még annak a 
polgári iskolai tanárnak nevét is megmenti a 
feledés homályába merüléstől, akiről logalább 

egy kis cikk megírását meg tudta állapí-
tani. Ezek között és sok deiék tollforgató tanár 
mellett ékkövekként emelkednek - ki a közis-
mert írókká lett polgári iskolai tanárok, mint 
Böngérfi János, Földes Géza, Kaffka Margit, 
M 'ra István, Bákosi Zolián és különösen Ha 
'vas István. 

Szerzőnk munkájával nyilvánvalóan nagy 
szolgálatot tett nemcsak az „író-tanárok'-nak, 
hanem az egész polgári iskolai tanári rendnek 
is. Az irodalmi lexikon szerkesztéssel pedig oly 
irányban folytatja ihletője példáját, amelyben 
valószínűleg és remélhetőleg több követője lesz. 

Üj hazafias dalok két szólamra. Tizenhárom 
hazafias nótája jelent meg, csinos kis füzetben 
Murgács Kálmánnak. Hazafias és iskolai ün-
nepélyekre, a magyar ifjúságnak készítette 
ezeket a szerző, hogy pótolja azt a nagy hiányt, 
ami ezen a téren mutatkozik. Mindennél vilá-
gosai ban beszél a füzet tartalma, amelyben 
legtöbb a menetelésre alkalmas csárdás: Búcsú 
az iskolától.. • Csetrkész-induló... Honvéd-
csárdás . . . Hősök emlékművénél. . . Huszár-
csárdás . . . Jegenyefák nem nőnek az ég ig . . . 
Levente-induló... Magyar összetartás-induló... 
Magyar zászló . . . Országzászló-induló . . . Re-
pülőifjak indulója . . . Szamos-csárdás... Szőke 
Tisza haragjában megáradt, mind-mind értékes 
gyöngyszemei a hazafias dalirodalomnak. Hisz-
szíik, hogy már március 15-én ezek a dalok is 
szárnyalnak szerte az országban az if júság aj-
káról és hirdetik, hogy „Beszélhetnek Párizs-
ban, mit akarnak, de a Tisza minden csöppje, 
mindörökre csak megmarad magyarnak" 

Az értékes füzet a Vitézi Bend Zrínyi Cso-
portjának kiadása: Budapesten, VIII., Re-
viezky-u. 4. B. 

Névelős Ágoston: Országépítő Béla király. 
(Kir. Magyr. Egyetemi Nyomda kiadása.) Ma 
már 700 év távlatából tekintünk vissza a 
ta tár járásra , melynek történetét sokan megír-
ták, tanulságait boncolgatták. Névelős Ágos-
ton könyve azonban más, mint a többi erről 
szóló írás. Ö a hétszázadik évforduló alkalmá-
ból a nép legszélesebb rétegeinek kívánja el-
mondani a ta tá r já rás és az ezt követő ország-
építést. Ezért az egyszerű, könnyed, közvetlen 
hangot választotta. Ügy ír, ahogy az édesanya 
szokott mesélni gyermekének. Minden szava a 
szívhez szól, de azért az értelem is megkapja a 
magáét. 

Könyvében a tatárjárásnak először megfe-
lelő ke'retet ad azzal, hogy rámutat a H. Endre 
idejében történt hanyatlásra. Majd a ta tár nép 
őshazáját, életét, törzsszervezetét vázolja kris-
tálytiszta világossággal. Ezután megkapó mó-
don állítja elénk Juliánusz barát testvérkereső 
útját . A ta tár já rás borzalmait, a mohi csatát 
és annak következményeit ismertetve, olyan 
képeket rajzol, amelyek megragadják az ol-
vasónak a szívét is, meg az értelmét is. Azután 
az újjáépítésről szól, miközben az erős haza-
szeretetből fakadó kemény akarás és munka 
győzelmét domborítja ki. IV. Béla hódításai-
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ról szólva, a nemzeti önérzetet erősíti bennünk 
a szerző. 

Ez a könyv méltó módon sorakozik az év-
forduló megemlékezéseihez s nevelőértékével 
kiválik azok közül. Nevelős Ágoston könyvét 
melegen a ján l juk kar társaink szíves figyel-
mébe. 

Böngérfi János: Egy rét virágainak és egy 
jegenyének regéi. Költői elbeszélés a magyar 
ifjúságnak. Xantus Sándor piűvészi tollrajzai-
val. 1941. Scholtz-testvérek kiadása. Budapest, 
IX., Ferenc-körút 19—21. 

Böngérfi János, a magyar i f júsági irodalom 
nesztora, ú j kötettel lépett a nyilvánosság elé. 
Nemes lelkének örök derűjével igyekszik 
most is olvasóira nevelő hatást gyakorolni. 
Természetkedvelő szenvedélyével a rétre, az 
erdőbe s a virágoskertbe hívja az ifjúságot, 
s a tanítói lélek odaadásával, szeretetével te-
reli rá a figyelmet az isteni teremtő erőnek 
kedves, bájos csodáira: a sokszínű virágokra. 
Böngérfi János tudatában van annak, hogy a 
nevelő, példamutató hatást tesz cselekedeteivel. 
Azért vezeti olvasóit a virágok közé, hogy a 
természetnek magához hasonló, hűséges bará-
tokat neveljen. Érzi, hogy ezzel nemes jelle-
mek kialakítását segíti elő. Valóban érdemes 
r a j t a gondolkoznunk, mennyire nemesbedik 
annak a gyermeknek lelke, akibe sikerült a 
természet iránt olyan irányú érdeklődést kel-
teni, vessen figyelmes tekintetet a virágra, s 
tudjon benne gyönyörűséget találni. Nagy 
lelki fejlődésen ment át az a gyermek, aki 
idáig eljutott. De ha ezt a pontot elérte, gon-
dos munkával, remélhetőleg tovább tudjuk ve-
zetni, hogy a természet szeretete, csodálata 
benne fokozódjék, s' szemlélődő figyelme mind-
ennek Alkotójához, a természet Urához igye-
kezzék felemelkedni. Íme Böngérfi János köny-
vének nevelői jelentősége. Érdeme még, hogy 
buzgó segítőeszköze lesz a természetrajzi taní-
tásnak is. Könnyed, szemléltető leírását ad ja 
a virágoknak, s ezzel egyszersmind megmu-
ta t ja annak módját is, hogyan kell a természet 
jelenségeit szemügyre vennünk. A virágok is-
mertetéséhez egy-egy érdekes történet fűződik. 
Bennük a hagyomány nyomaival is találko-
zunk s egy-egy népmonda feldolgozását is 
olvashatjuk, nagy részüket azonban maga az 
író költötte. A csinos kiállítású s Xantus Sán-
dor művészi tollrajzaival díszített könyvre szí-
vesen hívjuk fel olvasóink figyelmét, mert 
úgy érezzük, hogy Böngérfi János műve azo-
nos célt munkál az iskolával: nemeslelkű, be-
csületes jellemű, Istent s a hazai földet szerető 
magyarságot akar nevelni. 

Iskolai ünnepélyek címmel kiváló értékű 
gyakorlati i rányú könyv hagyta el a sajtót. 
Szerzője: Grenisperger Pálné fővárosi ta-
nítónő. A százoldalas, tetszetős külsejű könyv 
kidolgozott műsorait tartalmazza: október 6., 
Karácsony, i f j . Vöröskereszt-ünnepély, Anyák 
napja, Zászlóavatás és zászlóünnepély, Mada-
rak és fák napja, Évzáró ünnepély, Hősök 
napja, Március 15. ünnepeinek. 

Külön értéke a könyvnek, hogy a kiváló 
költők és írók költeményeinek, ünnepi beszé-
deinek közlése mellett a műsorszámok tartalmi 
összekötését színesen adja a „bemondó" tanuló: 
Egy-egy ünnepély műsora a bemondó szere-
pével kerek egésszé formálódik, színeződik. 

A könyv sohasem indulhatott volna el jobb 
időben, mint most! Ízig-vérig hazafias, nemes 
tartalma, sokoldalúsága, bőséges költemény-
tára, a valóban gyermekek értelmi fokának és 
szívének megfelelő tar ta lma: dicséretet érde-
mel. Tehát méltán odavaló minden tanító kézi-
könyvtárába. Aki a jeles szerző művét szere-
tettel bará t jául fogadja, nagy terhet vesz le 
válláról, amikor egy-egy iskolai ünnepély 
megrendezésének feladata reáhárul. Nem kell 
hajszolnia egy-egy verset, nem kell adatok 
után kutatnia, hogy ünnepi beszédét összeállít-
hassa. Elsősorban is a ján lha t juk az erdélyi, 
bácskai, felvidéki iskolák vezetőinek, tanítói-
nak, akik nemcsak segítő kezet kapnak az 
„Iskolai Ünnepélyekében, de egyben megisme-
rik a trianoni húszesztendő neves költőinek ki-
váló versirodalmát. 

A szerzőt tanítói lelke bíztatta az értékes 
munkára. Hogy jó, pártfogolni való munkát 
végzett, legjobban bizonyítja, hogy a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium hivatalos 
szerve a könyvet 1216/941. sz. rendelettel az is-
kolai könyvtárak beszerzendő müvei közé való 
felvételre alkalmasnak minősítette. 

A könyv címlapjának magyaros, szép ra j -
záért Eg ry László főv. tanító-festőmüvészt 
illeti dicséret. 

A könyv á ra : 2 P 50 fillér. Kapható a szer-
zőnél: Budapest, III., Bécsi-úti népiskola, vagy 
III., Kecske-utca 26. 

Fehérváry Margit: Aranyszívű Iréné. A kö-
zépkor ragyogó Bizáncába vezeti el a szerző az 
ifjúságot. Szent László királyunk leánya, Pi-
roska, Johannes trónörökös felesége • lesz. Az 
idegenbe átültetett csodálatos virág megnyeii 
a bizánci nép szeretetét, jótékonysága és szelíd-
sége miatt kapja ú j neve mellé az „arany-
szívű" jelzőt. 

Személyes varázsának köszönhető, hogy ú j 
korszak kezdődik a cselszövényekről és gyilkos-
ságokról hírhedt császári udvarban. Gyönyörű 
családi élete követendő példaként világlik min-
denki előtt. Vallásához és férjéhez hű marad 
minden megpróbáltatáson keresztül. 

Azonban a „bíborban született" császárnak 
is meg kell halnia: Iréné haláláig gyászolta 
szeretett férjét . 

A szép és értékes írást, amely a Szent István-
társulat kiadásában jelent meg, Pókász Endre 
tetszetős rajzai díszítik. 

A seb, amelyet a puska ütött, még meggyó-
gyulhat, de a seb, melyet a nyelv üt, sohasem 
gyógyul. (Perzsa mondás.) 
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K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Heinrich Hansehnann: Grundlinien zu einer 
Theorie der Sondererziehung. (A kisegítő ne-
velés elméletének alapvonalai.) Erlenbach— 
Zürich, 1941. 260 lap. 

Hanselmann zürichi professzornak könyve 
folytatása és kiegészítése .egy régebben meg-
jelent műnek, melynek címe: „Bevezetés a 
gyógypedagógiába". Tudományos rendszertan-
nal van dolgunk, mely változatos gyakorlat i 
tevékenységből és sokévi praxisból nőtt ki 
mindazoknak útmutatójául és tanácsadójául, 
akik anormális gyermekekkel foglalkoznak, 
vezetik és nevelik őket, akik ezirányú preven-
tív feladatok iránt érdeklődnek. Voltaképen az 
első kísérlet arra, hogy ez a százévesnél is ré-
gibb. gyakorlat i lag mindinkább bővebben ki-
épülő munkaterület elméleti alapot kapjon. 
Éppen azért megjelenése a pedagógiai szak-
körökre nézve rendkívüli esemény. Ami eddig 
e téren történt, különféle kísérlet volt szét-
szórva alig megközelíthető folyóiratokban, 
amiktől itt-ott idéz is a szerző. Hogy miért 
nem foglalkoztak ilyen sokáig az anyag össze-
foglalásával, annak okát a szerző abban lát ja, 
hogy sokféle tudománynak van köze a tárgya-
landó kérdésekhez: a bölcseletnek, az etikának, 
a szociológiának és a szociálhigiénének. Főleg 
a pszichológia és a psziehopathológia hivatottak 
azonban az anormális gyermek lelki életének 
főproblémáit tárgyalni . Nem hagyhatók azon-
ban figyelmen kívül a pszichohigiéne, pszicho-
terápia és a gyermekvédelem, valamint a jog-
tudomány, nemzetegészségtan és az átöröklés 
biológiája. Vizsgálódásai ar ra késztették a 
szerzőt, hogy a gyógyító pedagógiát jövőben 
kisegítő nevelésnek nevezze. 

A szerző azt reméli, hogy a tanítók, orvo-
sok, bírák, lelkészek, gyermekvédők, intézeti 
nevelők, kisegítő osztályok tanítói egyaránt, 
vagyis mindazok, akik a fejlődésben vissza-
maradt, fejlődésükben megzavart gyermekek-
kel és i f jakkal foglalkoznak, hasznát fogják 
venni könyvének. S ez bizonyára meg is lesz. 

Hans Künkéi: Die Lebensalter. (Az élet-
korok.) Jena, 1941 .106 lap. 

H. Künkéi, a közösségi lélektan és pedagó-
gia jelese ú j könyvet írt, melynek tárgya az 
emberi életkorok jellemzése. Goethének egy 
mondása vezeti őt, mely szerint semmi sem 
fáradságosabb és .nehezebb, mint helyesen tá-
jékozódni az élet változásai közt. A tevékeny 
világi életnek és a szellemi életnek kiváló kép-
viselői is ösztönszerűleg értettek ehhez s így 
munkásságuk csúcspontjára el is jutottak. 
Könyvünk szerzője, H. Künkéi, jeles életböl-
cselő, éveken át vizsgálódott e vezetőgondolat 
folyamán. S amit mostani könyvében elénk 
tár, valóban rövidre fogott alkalmazott élet-
tudomány, mely sa já t tapasztalataiból és meg-
figyeléseiből épült föl. Egy természetes tör-
vény szolgál alapjául, az, hogy minden élet-
kornak, az i f júság napjaitól az öregkorig, 

melyben már felülállunk az életen, megvan a 
sajat sorsa, sa ja t stílusa, belső szépségé és 
mindegyiknek megvan az egyedül benne sajá-
tos energia, hogy teljesen új jáalakí tsa az em-
bert. Ezeket a gyarapodási jelenségeket egyen-
kint fe j t i ki férf i és nő részére, egyszerű, ál-
talánosan érthető elmélkedésekben. Valóságos 
vezérfonal e könyv ar ra a művészetre, miként 
kell az életet helyesen alakítani és közvetlenül 
szól mindenkihez, kiben ezek a kérdések föl-
merülnek. Bölcs és hasznos fejtegetései kelle-
mes olvasmányul szolgálhatnak. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A Hauptschule megszervezése. 
A németbirodalmi nevelésügyi miniszter-

nek az volt a terve, hogy a Ilauptschulet (1. 
Népt. Lapja 1941:954. 1.) már az 1941—42. tanév 
elején az egész birodalomban felállítsa s ily-
módon a középfokú oktatást egységesen ren-
dezze és egyenletes, jó alapot nyerjen a tanító-
képzés számára. E tervnek azonban alig le-
győzhető akadályok és súlyos hátrányok állot-
tak ellen. A népiskolák és a középfokú iskolák 
tanerőkkel való ellátásának elégtelensége az 
utóbbi időkben nagyon kirívó lett; nem volt 
kilátás rá, hogy az újonnan felállítandó 
Hauptschulek számára biztosítható legyen a 
szükséges tanszemélyzet. Kétséges volt az is, 
hogy az ú j osztályok részére szükséges helyi-
ségek rendelkezésre fognak-e állani? A Haupt-
schuleba kerülő gyermekek kiválasztása ezidő-
szerint akadályozva van azáltal, hogy az elemi 
népiskola negyedik osztályának tanulói közül 
igen sokat vidékre telepítettek ki a légi táma-
dásoktól veszélyeztetett területekről. A jelen-
legi közlekedési viszonyok és élelmezc-i nehéz-
ségek alig tennék lehetővé, hogy a Hauptschu-
let a sík országrészeken is fölállítsák, s így el-
kerüljék a város és vidék különböző kezelését 
e tekintetben. Ezért és más hasonló okokból a 
birodalmi nevelésügyi miniszter eltekintett 
attól, hogy a Hauptschulet, mint a középfokú 
oktatás i skolafa j tá já t az egész birodalomban 
már az 1941/42. tanév elején áftalánosan kötele-
zőnek rendelje el. Ha egyes tartományok a 
Hauptschule felállítását már most kívánják és 
módjukban volt az első munkálatokat az 
1941/42. tanév elejéig elvégezni, a miniszter kész 
volt elvileg előmozdítani törekvéseiket és a 
megszervezést megengedni. Egyébként a régi 
birodalom minden részében el kell kezdeni a 
Hauptschule felállításának tervezését s elő-
készítését és azon kell lenni, hogy az 1942/43. 
tanév kezdetével — függetlenül a háború tar-
tamától — mindenütt, ahol az előfeltételek 
megvannak, létrejöjjön a Hauptschule. A 
Hauptschule taní tványainak kiszemelésére vo-
natkozó szabályzatok, a tantervek, a Haupt-
schule tanerőinek képzésére és javadalmazá-
sára vonatkozó intézkedések, a Hauptschule 
pénzügyi ellátásáról és helyiségi szükségletei-
ről szóló rendelkezések következni fognak. 
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P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szemináriumok az újvidéki I. fokú tan-
ügyigazgatási kirendeltség területén. Január hóban ün-
nepélyes keretek között megindult pedagógiai szeminá-
riumi munka februárban tovább folytatódott az újvidéki 
I. fokú tanügyigazgatási kirendeltség valamennyi szemi-
náriumi körzetében, a következő időponti sorrendben: 
február 5-én Okéren, 6 án Szenttamáson. 9-én óbecsén, 
10-én Moho'on, 11-én Zentán, 17-én Szépligeten, 20-án 
Tememben, 21 én- Zsablyán, 24-én Palánkán, 25-én Tite-
len s 28-án Újvidéken. A díszes külső elmaradt, de a 
tartalom gazdagodott, a hatás mélyült, a tudatosság 
fokozódott Űj témák, ú j gondolatok e új problémák ve-
tődtek fel. A tanítóság a legnagyobb érdeklődéssel fog-
lalkozott velük. 

A február havi szemináriumokra a következő tárgy-
rend jutott feladatul: 

1. A tankötelesek beiskolázása körüli tudni- és tenni-
valók. 

2. Gyakorlati taní tás : nyelvi ismeretek taní tása a 
III. osztályban. A tanítási eljárás ismertetése. Hozzá-
szólások. 

3. Gyakorlati t an í tás : Földrajzóra a IV. osztályban. 
A módszer elméleti fejtegetése. Hozzászólások. Az észre-
vételek és tapasztalatok összefoglalása. 

4. A V I I I . osztál-yos népiskola Tanterv és Utasításá-
nak ismertetése': Óraterv és órarendek helyes elkészítése. 

A gyakorlati tanítások magyar, német, szerb és szlo-
vák nyelven folytak. A módszeres eljárást magyar nyel-
ven ismertették. A tanítások utáni bírá'ó. pszichológiai 
okokat kutató, a módszer egyes lépéseit megokoló, a ne-
velő értékeket kiemelő hozzászólások, komoly értékű 
eszmecserék, gondolatváltások voltak, amelyek nemcsak 
a közvetlen tanítás menetét világították meg, kiemelve 
a szépségeit, lélektani értékeit, gyakorlati hasznosságait, 
hanem a történelmi fejlődés útvonalára is mécseseket 
gyújtottak, hogv annál határozotabb megértéssel alkal-
mazzuk a kicsiszolt értékeket a mai fejlődés fokán, a to-
vábbhaladás biztosítására. 

Logikus gondolkodásra nevelés, az egészséges követ-
keztetés és ítéleta'kotásra szoktatás, az értelmes és helyes 
beszédkészség fejlesztése, a nyelv természetes szemlélése 
és vizsgálata által volt az egyik cél, míg a földrajz taní-
tásával, szépséges Hazánk megismerésével a hazaszere-
tet, nemzeti önérzet. Hazához való hűség felébresztése és 
erősítése a másik kitűzött feladat. 

Mind a kettő érdekes, értékes, magasztos; emberi és 
magyar! S főként az utóbbit tekintve, a Délvidék tanító-
sága a február havi pedagógiai szemináriumok komoly 
és lelkes munkájával, nemcsak tanítás-nevelési, de haza-
szeretetre és honfiúi hűségre nevelő szempontból is dere-
kas, jó munkát végzett. 

Pedagógiai szeminárium Jánoshalmán. Jánoshalma is-
kolafelügyelői körzet tanítósága folyó év február hó 
11-én t a r to t t a az 1941—42. tanév első pedagógiai szemi-. 
náriumi értekezletét dr. Juhász János kir. tanfelügyelő 
elnökletével. 

Az értekezleten megjelent Murányi Ferenc kir. tan-
felügyelő, főigazgató-helyettes is, lát dr. Juhász János 
közvetlen, meleg szavakkal üdvözölt. Az értekezlet a Hi-
szekegy elmondásával kezdődött, majd. dr. Juhász János 
vezető tanfelügyelő mondotta el magasszárny alású meg-
nyitó-beszédét. Utána felkérte Bánhegyi János mélykúti 
igazgató tanítót, hogy az 1940. évi XX. tc. alapján ki-
adott „Tanterv és Utasítás"-1 ismertesse. A nagy tetszés-
sel fogadott értekezést több értékes hozzászó'ássál szak-
szerűen és nagy hozzáértéssel vitat ták az előadottakat 
Ezek után Mihalecz Mária Myra szerzetes tanítónő tar-
tot ta a VII. leányosztályban mintatanítását a felszaba-
dult Bácska terményeiről. A nagy felkészültséggel vezetett 

tanításhoz elsőnek dr. Murányi Ferenc szólt hozzá igen 
értékes gondolatokkal. A tanítás után Zámbó Ferenc já-
noshalmai róm. kat. igazgató-tanító pontos és kimerítő 
útbaigazításokat, ismertetéseket adott az 1940. évi XX. 
tc. és ennek végrehajtása tárgyában kiadott 26.000/1941. 
évi Népiskolai Utasítással kapcsolatban. Az értekezés után 
Mentényi János m. kir. honvéd főhadnagy t a r to t t igen 
értékes előadást a „Levente intézmény és a népiskola kap-
csolata" címmel. Az előadásokat és a taní tás t tartalmas 
megbeszélés követte, melyből a neveési alkalmakat kihasz-
nálni ' akaró magyar tanítólelkiség tükröződött vissza. 
A szeminárium dr. Juhász János kir. tanfelügyelő záró-
szavaival ért véget, ki különösen kihangsúlyozta, hogy az 
értekezleten, dacára a zord időjárásnak, minden tanerő 
megjelent. 

Végezetül Szabó István apát, esperes plébános mon-
dott köszönetet a szeminárium vezetéséért dr. Juhász 
János és Murányi Ferenc kir. tanfelügyelőknek. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Gyűlést tartottak Győrött az Állami Tanítók és óvó-
nők. Az Állami Tanítók és óvónők Országos Egyesüle-
tének Győr szab. kir. város és Győrvármegyei Köre már-
cius 22 én évi köri közgyűlést t a r to t t ak Szabados János 
áll. népisfc. igazgató, köri elnök vezetése mellett. A gyű-
lésen teljes számmal vettek részt a köri tagok és o t t volt 
dr. Réffy Béla kir. tanfelügyélő, Viola Mihály egvh. főtan-
felügyeiő, dr. Zágoti József egyh. tanfelügyelő, püspöki 
t i tkár, Reiner Gyula püspöki tanácsos, -dr. Bellányi 
László városi tanácsos, Haller János püspöki tanácsos, 
plébános, Girtler Mária áll. tanítónőképzői igazgató, Tóth 
Anna áll. polg. leányiskolái igazgató, Lillik Béla népmű-
velési titkár, M. Csoder Angéla Szent Orsolya-zárda ta-
nítóképzői tanár, M. Konc Antónia Orsolya polg. iskolai 
tanárnő az Állami ós Szénit Orsolya-zárda V.-éves tanítónő 
jelöltjei és a felekezeti iskolák képviselői. Szabados János 
köri elnök, megnyitójában az egységes tanítói gondolat-
nak a nyolcosztályú népiskola életbeléptetésével kapcso-
latban a magyar tanító megelégedését emelte ki. Dsidey 
Ernőné oki. tanítónő „Magyar Leányifjúság lelkiadottsága 
és a nemzetépítő leánylevonte intézmény" címén t a r to t t 
igen értékes és amellett tanulságos előadást. A megújho-
dásért, a nemzet jövőjéért minden ember, felelős. A ma-
gyar jövő elsősorban a magyar nő kezében van. Történe-
lemből vett példákkal igazolta, hogy a családi élet le-
hanyatlásának következménye volt az ország szétesése. 
Azután ismertette a magyar nőnek nemzeti jelleméből 
fakadó lelkiadottságait. Rámuta to t t az eltévedt magyar 
leánytípusra. Színes vonalakban ismertette a leánylevente 
intézmény célját, annak eszközeit. Az előadás nagy tet-
szést ara tot t . 

Debreczeny Elemér áll . 'gimnáziumi tanár igen értékes 
előadás keretében ismertette meg a tanítóságot a „Diák-
kaptár" mozgalmáról és annak áldásos működéséről.' 
Dr. R é f f y Ernő kir. tanfelügyelő a népiskolában helyes-
nek lá t ja a folsőtagozatban különösen e nemzetgazdasági 
ós pedagógiai mozgalmat. Greschner Dezső köri jegyző 
ismertette a választmányi ülés javaslatait a következők-
bon: 1. Helyettesi intézmény teljes megszüntetését. 2. Ki-
nevezett tanítók helyettesi ideje azonnal számíttassék be. 
3. Egyrséges népiskolai értesítő kiadását kérik. 4. Férjes 
tanítónők kapják meg a teljes lakbért. 5. A VII. fizetési 
osztályba kinevezett tanítók c. igazgatói címet kapjanak. 
6. Kívánják az Egységes Tanítói Kamara felállítását. A 
Kamarának legyenek vidéki és felekezeti alosztályai. A 
választmány javaslatát a közgyűlés további eljárás végett 
az Országos Elnökséghez terjeszti. , 

Szabados János elnök beiktatta az új tagokat. Indít-
ványok során Szabados János indítványát elfogadták, 
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hogy kérik a nyugdíjas tanerők részére a családi pótlék 
kiutalásának szorgalmazását. Korács Nándor a B-listára 
te t t áll. • tanítók és óvónőknél, ha újból szolgálatba láp-
nak, előzőleg el töl töt t idő számíttassák be, dr. Kar-iay 
Béláné az óvónők részére a VIII. f. o. megnyitását és az 
óvodai szünetről, Berky István a hadvise t tanítók szol-
.gálatidejteek rendezését kói-to, Akos József a tanfo-
lyamra kiküldött tanítók részére napidíj megállapítást 
kórt. Az indítványokat az Országos Elnökséghez terjejz-
tik. Vitéz Kiss Károly pénztári jelentőit terjesztett elő. 

Magyar Pedagógiai Társaság. A március hó 21-én 
dr. Prohászíta Lajos egyetemi tanár elnöklete a la t t tar-
to t t rendes felolvasó ülésnek egyetlen tá ígya dr. Csóka I. 
Lajos pannonhalmi tanárképző-főiskolai bencés tanárnak, 
a Társaság egy évvel ezelőtt választott rendes tagjának 
székfoglalója volt e címmel: „A koraközépkor művelődési 
eszményének kialakulása". Értekezésében először is azt 
fejtegette, hogy egyes korok művelődési eszménye miképen 
függ össze az illető korok világnézetével, történőt! fel-
fogásával. Ennek kapcsán rámuta to t t a klasszikus kultúra 
evilági jellegére s' ezzel szembeá l í to t ta a kinyilatkoztatás 
transzcendenciáját. Az antik és a keresztény világnézet kö-
zött tehát lényeges különbség volt s a bontakozó keresz-
tény kultúra mégsem mondhatott le a klasszikus szellem 
sok értékes alkotásáról. Az így felmerült probléma ál-
landó kérdése lett a keresztény művelődés történetének. 
Ennek az elvi kérdésnek a megoldására elsőnek Szt. Ágos-
ton vállalkozott, aki az ekletikus felfogást vallotta. A ró-
mai biroda'om bukása azonban kul túrájá t is kritikus 
helyzetbe hozta Szent Benedek — „scienter nesciens" — 
elhagyta a világot és csupán a lélek kultúrájának é l t 
Nagy Szt. Gergely viszont kizárólag az Egyház érdekeit 
tartotta szem előtt s el'ene volt a két művelődési eszmény 
mindenféle kompromisszumának. Az Isten templomában 
nem tűrte a bálványok ligeteit. 

A kontinensről száműzött szabad művészetek először a 
kelta íreknél, a VII. századtól kezdve pedig a germán 
angolszászoknál találtak otthonra. Kolumbán, Béla és Al-
kuin már nem láttak veszedelmet az eltűnt antik világ-
nézet termékeiben ök azokban csupán a formális értéke-
ket, a költői szépségeket csodálták s ezeket lekosedéssel 
tették keresztény műveltségük fontos elemei, é. Ez az an-
golszász művelődés tért vissza a kontinensre Nagy Károly 
uralkodása alatt , ez tette a nyugati kereszténységet egy 
azóta is fennálló szellemi közösséggé. 

A felolvasás elhangzása után az elnök meleg szavak-
kal üdvözölte az előadót, mint aki a Társaság alapszabá-
lyaiban a randes tagok számára előírt székfoglaló kötele-
lezettaégénok megfelelt. Megállapította, hogy az előadó 
azok közé a manapság már hazánkban is oly kevesek közé 
tartozik, akik önálló forráskutatás alapján művelik a ne-
velés történelmét. Hogy ez az érdeklődés a nevelés múlt ja 
iránt külföldön és nálunk is elapadt, annak nemcsak a 
pedagógikum politizálódása az oka, miely ma inkább a jö-
vőre irányítja tekintetünket, hanem oka bizonyára az ia, 
hogy a mult század — a historizmus százada — a neve-
lés történetére nézve is jóformán mindent elvégzett: fel-, 
t á r t a a legapróbb részletekig (szinte már az iskolameste-
rek történetéig) a tanügy múltját , az elméletek pedig ki-
tűnő. általános és monografikus feldo'gozásokban á'lnak 
előttünk. S ha hazai tanügyünk múltja még nincs is egé-
szen feltárva, ha maradtak is egyes korokra nézve még 
fe'adataink, mégis ebben a tekintetben is oly maradandó 
munkálatokkal dicsekedhetünk, hogy valóban bátorságra 
és fantáziára van szüksége annak, aki ma neveléstörténeti 
kérdéshez nvúl. Az előadónak megvolt ez a bátorsága é3 
fantáziája. Már első nagyobb művében (Mária Teréz a is-
kolareformja és Kollár Adám) olyan témát do'gozott föl, 
me'yet a Társaság felejthetetlen elnöke, Fináczy Ernő 
alapvető kutatásai óta végleg eldöntöttnek tekintettünk. 
Az előadó jelzett könyvében új szempontból próbálta meg-
világítani I. Ratiónk keletkezésének körülményeit, Kollár 
Ádám pedagógiai kézirati hagyatékával vetve össze a 

Ratiót s ilymódon iparkodott valószínűsíteni azt a fel-
tevést, hogy a Ratio igazi szerzője az akkori bécsi ud-
varnak nagymű.e'tségű férfia, Mária Terézia kegyeltje, 
Kollár Ádám volt s csupán politikai okok késztették őt 
arra, hogy közreműködését hazánk tanügyének újjászerve-
zésében titokban tartsa. Ha az előadónak ezt a feltevését 
szorgos levéltári kutatások ellenére sem sikerült tények-
kel igazolnia: ez munkájának érdeméből mit sem von le, 
mert kutatásaival újra felásva a talajt , új, eddig kevéssé 
méltatott i'sszefüggésekre sikerült rámutatnia és számos 
részlekérdésekben is gazdagította e korra vonatkozó is-
mereteinket. Ugyancsak hasznos szo^á la to t végzett az 
eltadó ha^ai neveléstörténetírásunknak azzal a munkájá-
vá', melyben közoktatásügyünk állami megszeriezését 
1760—1791-ig német nyelven megírta. Ezek mellett még 
több más értekezésében is foglalkozott ' a nevelés múltjá-
nak egy egy kérdésével, jelonleg pedig a hazánk isko'atör-
ténetében is o'y nevezetes szerepet betöltő bencésrend tör-
ténetét írja. Mindezeket a tudós-írói érdemeket ismerte el 
a Társaság az előadónak rendes taggá választásával, mi-
nek jeléül az elnök meleg szavak kíséretében á tad ta Gsóka 
I. Lajosnak a rendes tagsági díszes oklevelet.' 

Ezekután az elnök megköszönte az érdeklődését a hall-
gatóságnak, melynek soraiban Kelemen Krizosztom pan-
nonhalmi főapát is megjelent és az ülést berekesztette. 

Pályázati hirdetmény, 
A „Sarudy Ottó-Emlékalapítvány" kezelő-

sége pályázatot hirdet jelenleg 30, azaz harminc 
pengőnek odaítélése ügyében. Az összeget 
Sarudy Ottó bármely volt tanítványának jól 
tanuló egyetemi vagy főiskolai akárhányad-
izigleni leszármazottja kaphatja . Akik a fenti 
összeget elnyerni óhajt ják, maguk vagy szüléik 
jelentkezzenek f. évi ápiilis hó 15-ig. Szükséges 
annak a megjelölése, hogy az igénylő édesatyja, 
mint Sarudy Ottó tanítványa melyik évben és 
melyik intézetben szerezte tanítói oklevelét, 
továbbá valamilyen módon igazolandó, hogy a 
leszármazott melyik egyetemnek vagy főiskolá-
nak hallgatója. A jelentkezések Mesterházy 
Jenő áll. tanítóképzői igazgatóhoz, a Tanító-
képző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete főtit-
kárához intézendők. (XII., Fer ry Oszkár-u. 40. 
Áll. tanítóképző-intézet.) 

H í R E K 

Az Országos Gárdonyi Társaság a FANSz 
székháza dísztermében tartotta magyarságtól 
izzó márciusi felolvasó ülését. Márciusi esz-
mék címmel primőr Szacsvay József dr. elnök-
helyettes mondott megnyitót. Barrítcssy Balogh 
Benedek a japán nép lelkiségéről, B. Balogh 
Sárika japán dalokat és japán veiseket 
adott elő. Költeményeikből olvastak Harsányi 
Pálné Teleki Janka és Horváth Ákos. Kárpá-
thyné Nagy Róza „Üj foglalók*' című regényé-
ből, Mányoky Vilma „Rendesi Bárány Boldi-
zsár Bánk bán rcstálójáról" olvasott fel. Felső-
rut tkai Ruttkay Aladár megzenésítésében Far-
kas László énekelt Kárpát Zoltán dr. zongora-
kíséretével. 
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Zemplén vármegye tanítói és népiskolái 
10 010 darab mosdókesztyűt készítettek és aján-
dékoztak a budapesti hadikórházak sebesült 
honvédéi részére. Dr. Fáy Istvánné, a főispán 
felesége kezdeményezésére a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetsége vármegyei szerve-
zete mosdókesztyük készítésére kérte fel a ta-
gokat. Dr. Hofbauer László kir. tanfelügyelő 
felkérésére a kir. tanfelügyelői hivatal tagja i 
és a vármegye összes népiskoláinak tanítói 
kara (tanítók feleségei is) és i f júsága belekap-
csolódott e nemes mozgalomba s munkájuk 
eredményeképen összesen 10.303 darab mosdó-
kesztyűt készítettek és ajándékoztak a sebesült 
honvédek részére. Ezzel a vármegye lelkes, 
szorgalmas és hazafias szellemtől áthatott ta-
nítósága újabb bizonyítékát adta annak, hogy 
hivatása magaslatán áll és fáradságot nem is-
merve munkálkodik egy szebb jövő kialakítása 
érdekében. A mosdókesztyüket a sátoraljaúj-
helyi vármegyei közkórházba küldték, ahon-
nan a főispánná személyes felügyelete és irá-
nyítása mellett azokat megfelelően csomagolva 
el jut tat ták a budapesti hadikórházak részére. 
A kir. tanfelügyelő folyó hó 9-én megtartot t 
vármegyei közigazgatási ülésen is beszámolt a 
fentiekről, az erre vonatkozó jelentést a köz-
igazgatási bizottsági tagok — élén a főispán-
nal — egyhangú helyesléssel és örömmel vet-
ték tudomásul. 

Muraszentmárton március 15-ét ünnepelt. 
Huszonhárom év után Muraszentmárton város 
ünnepelte az első március 15-ét- Az ünnepélyt 
a főtéren tartották, mely megtelt ünneplő kö-
zönséggel. Ünnepségen az állami népiskola nö-
vendékei szerepeltek igen szépen magyar nyel-
ven. Az ünnepség jelentőségét Horváth Bene-
dek áll. isk. ig.-tanító méltatta magyar nyel-
ven, melyet muraközi nyelvre Ambrus Alajos 
áll. tanító fordított. Délután volt az iskolai 
ünnepség, az állami iskola termeiben, mely zsú-
folásig megtelt közönséggel. A 24 számból álló 
műsorban szavalatok, hazafias dalok, páros je-
lenetek, magyar tánc és énekes torna szerepel-
tek. 

Nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett tanító. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága Szombathy 
Béla hajdúnánási ref. tanítót a nemzetvédelmi 
kereszttel tüntette ki. 

Biztosítási gondolat a nyolcosztályos nép-
iskolában. Az 1940 : XX. t.-c.-kel életbeléptetett 
nyolcosztályos népiskola tanterve sok olyan ú j 
anyagot vett fel, amelyet a tanítóképzőt vég-
zett tanítók régi tantervük alapján nem sajá-
tí thattak el. Ezek közül talán legfontosabb a 
biztosítási ismeretek hiánya. Népünk előrelátó 
gondosságra nevelése érdekében tantervünk öt 
kötetében nem kevesebbszer, mint 32-szer uta-
sítja a tanítóságot, hogy foglalkoznia kell a 
biztosítás tanításával. Az 1864-ben alapított 
színmagyar Fonciére Általános Biztosító Inté-
zet sa já t elhatározásából és áldozatkészségé-
ből ügyesen megszerkesztett Biztosítási Segéd-
könyvet adott ki b azt ajándékképen megkül-

dötte az ország minden tanítójának. A gya-
korlati érzékkel összeállított könyvecskében 
— amit vitéz gróf kisjókai, nagykürt i és 
köpösdi Takách-Tolvay József, m. kir. titkos ta-
nácsos, ny. m. kir. altábornagy, országgyűlési 
képviselő, az Országos Tűzharcos Szövetség el-
nöke stb. ajánlásával indították útnak — ügyes 
csoportosításban gyűjtöt ték össze a Tanterv 
biztosítási vonatkozású utasításait , amit az 
utasítások végrehaj tására alkalmas beosztások, 
olvasmányok, beszélgetések, példatárak és sta-
tisztikai adatok követnek. 

Aki a Biztosítási Segédkönyvet lapozgatja, 
nemcsak sajá t maga győződik meg a biztosí-
tási gondolat nagyszerűségéről s közgazdasági 
életünk ezen ágának nélkülözhetetlenségéről, ha-
nem a Tantervben előírt feladatának is mara-
déktalanul eleget tehet. Forgassuk tehát ha-
szonnal e könyvecskét s használjuk fel tanítá-
sunk során minél gyakrabban! 

A Gárdonyi-Társaság Női Bizottságának mű-
soros estje. A FANSz-kaszinó helyiségeiben 
tartot ta meg a Gárdonyi-Társaság Női Bizott-
sága szokásos íarka estjét ezidén is nagy si-
kerrel. A termet zsúfolásig megtöltötte a nagy-
számú és előkelő közönség. De primőr Szacs-
vay József, a Társaság alelnöke magas szár-
nyalású bevezető beszéde után Kerékgyártó 
Hona, a Vigalmi Bizottság elnöke kedves ver-
ses beköszöntőt mondott. Klarnár Sándor éne-
k e t részben Gárdonyitól, részben a Társaság 
tagjaitól. Dr. Gergelyffy Gábor vidám cseve-
gése a kávéházi típusokról sok derűt keltett. 
Máday Duffek Mihály operaénekes mély or-
gonahangján finoman interpretál ta : Mozart 
Don Juan-ár iá já t , majd Gy. Czikle-Várady és 
F. Korény-Bacsilláné szerzeményeiből adott elő 
nagy sikerrel. Feketéné Korény Livia, a vi-
galmibizottság ti tkára nagy tapsot aratot t 
jóízű népi novellájával a „Legényfogó"-val. 
Csóry Henriet ta énekelt Dankó-, Gergelyffy-
népdalokat kedvesen, Bálint Árpád kiváló ér-
zékkel előadott humoros szavalata nagy tet-
szést keltett, Zilahi Farnos Eszter saját szerze-
ményéből adott elő nagy átérzéssel, Kántor 
Béla drámai erővel előadott szavalata egyfor-
mán sok tapsot kapott. Szigeti Sándor közked-
velt magyar nótaénekes: Bittermanné-Járossy, 
F. Korény-Fekete S., Nógrády, Morvay, Sze-
rencsésné, Sztáray magyar nótáiból adott elő, 
fokozva az eddig is emelkedett hangulatot. 
Lelkes Kat inka kiforrot t táncművészettel elő-
adott táncszámai igazi gyönyörűséget szerez-
tek, dr- Keoncli István „Vidám búcsúszó"-jának 
szellemes sziporkái kifogyhatatlanul peregtek, 
nehéz volt tőle megválni, midőn az idő befeje-
zésre sürgette. 

Külön dicséret illeti a fáradhatat lan buzga-
lommal dolgozó: Baloghné Hajós Terézia ügy-
vezető ti tkárt , dr. Demjén Gézáné, a Női Bi-
zottság elnökét, Kerékgyártó Ilonát, a Vigalmi-
bizottság elnökét. Zongorán kísértek: Iiály 
Mária, B. Fazekas Gyula, v. Pongrácz István, 
Torday Borbély Pál . 
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Az il letményszolgálat kezdő időpontja. 
Az 1927. évi 9000. M. E.. számú rendelet I. fe-

jezetének hatályba lépte, vagyis 1927. évi no-
vember hó elseje óta a rendes tanítók (tanító-
nők) 12 fizetési fokozatba tartoznak. A 12 fize-
tési fokozat megfelel az állami rendszerű 
VIII—XI. (tehát négy) fizetési osztály (fize-
tési osztályonként három-három, tehát összesen) 
tizenkét fizetési fokozatának. A tanítók (tanító-
nők) a megállapított várakozási idő elteltével 
automatikusan jutnak az alacsonyabb fizetési 
fokozatokból a magasabb fizetési fokozatokba 
(9000/1927. M. E. számú rendelet 7. pontjának 
(1) bekezdése). A várakozási időre, illetőleg a 
magasabb fizetési fokozatokba való előlépés 
kezdő időpontjára nézve az állami tisztvise-
lőkre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni (9C00/1927. M. E. számú rendelet 7. 
pontjának (3) bekezdése). 

Ebben a közleményünkben az illetményszol-
gálat kezdő időpontjának, megállapítására vo-
natkozó rendelkezésekkel foglalkozunk. Az il-
letményszolgálat kezdő időpontjának meghatá-
rozása, továbbá a várakozási idő, a magasabb 
fizetési fokozatokba való előlépés kezdő idő-
pontjának megállapítása (és adott esetekben 
az 1932. évi 3000 M. E. számú rendelet 6. §-ának 
(4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmé-
ben az 1932. évi július hó 1-től az 1933. évi jú-
nius hó végéig eltelt egy év figyelmen kívül 
hagyása) szükséges annak pontos tudatához, 
hogy egy rendes tanító (tanítónő) bizonyos idő-
pontban hányadik fizetési osztály hányadik 
fizetési fokozatának megfelelő fizetési foko-
zatra megállapított illetményekre jogosult. 

Felmerül a kérdés, mennyiben és hogy7an 
függvénye az illetményszolgálat tartamának a 
tanítói fizetés nagysága, azaz hogyan kell a m . 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek az 
illetményemelkedés szempontjából figyelembe 
vehető szolgálati idő kezdő időpontját megálla-
pítania, amely időponttól függ az érdekelt ta-
nító (tanítópő) fizetési fokozata, vagyis a fize-
tési fokozatra megállapított illetményeinek 
nagysága. 

„Illetményszolgálat" című közleményünkben 
említettük, hogy az illetményszolgálat kezdő 
időpontját első kinevezéseknél a hivatalos eskü 
letételének napja, más esetekben a kinevezés 
kelte alapján kell megállapítani (4600/1906. M. 
E. számú rendelet 26. § a). Ez a rendelkezés sek 
problémát vet fel, különösen akkor, amikor ál-
lami vagy nemállami népiskolai helyettes-ta-
nítóból (tanítónőből) állami vagy nemállami 
népiskolai rendes tanító lesz, vagy amikor 
nemállami népiskolai helyettes tanítót (tanító-
nőt) nemállami népiskolai rendes tanítóvá (ta-
nítónővé) véglegesítik. A problémák abból a 
körülményből is származhatnak, hogy ugyanaz 
a tanító (tanítónő) tanító(nő)i szolgálata folya-
mán esetleg már több izben tett esküt; pél-
dául: egy róm. kat. népiskolai helyettes-tanítót 

a vallás- és közoktatásügyi miniszter állami 
népiskolai rendes tanítóvá kinevezi, a tanító, 
mint rendes népiskolai tanító elhagyja tanítói 
pályáját, kinevezik állami tisztviselővé, majd 
állami tisztviselői szolgálata után megválaszt-
ják községi népiskolához rendes tanítóvá. En-
nek a tanítónak négy izben kellett hivatali es-
küt t enn ie . . . 

A 62.666/1938. számú V. IC. M. rendelet követ-
keztében az állami és nemállami népiskola he-
lyettes- (volt segéd-) tanítók (tanítónők) foga-
dalom helyett hivatali esküt tesznek. Helyet-
tes tanítói illetményeik attól a naptól kezdő-
dően utalványoztatnak, amely napon a helyet-
tes-tanítók (tanítónők) hivatali esküjüket le-
tették. Ez az el járás az 1925. évi 7000 M. E. 
számú rendelet 42. pontjának (1) bekezdésén 
alapszik. A helyettes'tanítóvá (tanítónővé) való 
kinevezés (megválasztás, előléptetés) első kine-
vezésnek számít. Az állami és nemállami nép-
iskolai helyettes-tanítók (tanítónők) rendes ta-
nítókká való kinevezését, illetve rendes taní-
tókká való elismerését második kinevezésnek 
kell tekinteni, ezért illetményeiket — az 1925. 
évi 7000. M. E. számú rendelet 42. pontjának (2) 
bekezdése szerint — a kinevezési okirat keltét, 
illetve a rendes tanítóul való elismerést tartal-
mazó V. K. M. határozat keltét követő hónap 
első napjától kell folyósítani. Ha a kinevezési 
okirat, illetve a rendes tanítóul való elismerést 
tartalmazó V. K. M. határozat kelte valamely 
hónapnak első napjára esik, a magasabb fize-
tés már ennek a hónapnak első napjától kezdve 
jár. Az állami népiskolai helyettes-tanítóból 
(tanítónőből) állami népiskolai rendes tanítóvá 
(tanítónővé) kinevezett, illetve a nemállami 
népiskolai helyettes-tanítóból (tanítónőből) nem-
állami népiskolai rendes tanítóul (tanítónőül) 
elismert tanerő illetményszolgálatának kezdő 
időpontja: a rendes tanítóvá (tanítónővé) való 
kinevezés, illetve elismerés okiratának kelte. 

(Hangsúlyozzuk, hogy. az illetményszolgálat 
kezdő időpontja nem azoncs az úgynevezett vá-
rakozási idő kezdő időpontjával. Erre a kér-
désre majd a következő közleményünk fényt 
derít.) 

Időtartamszámítást igényel az illetményszol-
gálat kezdő időpontjának megállapítása, ha az 
érdekelt tanító (tanítónő) a rendes tanítóvá 
való kinevezést (elismerést) követően olyan ren-
des tanítói vagy azzal egy tekintet alá eső 
szolgálatot igazol, amely szolgálatnak illet-
ményemelkedés szempontjából való beszámítá-
sára neki valamely jogszabály jogigényt bizto-
sít. Példák: 1. egy tanító 1933. évi október hó 
1-től 1934. évi június hó 30-ig ref. népiskolánál 
kisegítő-tanító volt; ezt követően ugyanoda 
megválasztották segédtanítónak; a segédtanítói 
hivatali esküt 1934. évi október hó 26 án le-
tette; 1937. év folyamán megindult a véglegesí-
tési eljárás, és ennek eredményeként 1937. évi 
november hó 1-ével a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter végleges, azaz rendes tanítónak el-
ismerte; 1937. évi december hó 12-én a rendes 
tanítói hivatali esküt letette; 1941. évi július hó 
10-én a vallás- és közoktatásügyi miniszter ál-
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lami népiskolai rendes tanítóvá kinevezte; es-
küt tett 1941. évi augusztus hó 4-én. . . Kérdés: 
hogyan kell a tanító iiretményszolgálatának 
kezdő időpontját megállapítani és melyik az 
az időpont? A tanítónak kisegítő- és helyettes-
tanítói minőségben teljesített szolgálatát illet-
ményemelkedés szempontjából figyelembe ve-
hető szolgálati idejével kapcsolatban mellőzni 
kell (lásd: az 1913 : XVI. t.-c. 7. §-ának (1) be-
kezdését); a tanító tehát illetményszolgálat 
szempontjából az 1933. évi október hó 1-től az 
1937. évi október hó 31-ig eltelt időt elvesztette; 
mint ref. népiskolai rendes tanítónak illet-
ményszolgálata kezdő időpontja 1937. évi no-
vember hó l-e volt, függetlenül a rendes ta-
nítói hivatali eskü letételétől, amely második 
kinevezésének: azaz a kinevezéssel egy tekintet 
alá eső rendes tanítóvá való elismerésének idő-
pontját követte; a tanító rendes tanítói illet-
ményszolgálata nem szakadt meg azzal a tény-
nyel, hogy őt a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter állami népiskolai rendes tanítóvá ki-
nevezte, mert a ref. népiskolai rendes tanítói 
szolgálatát nyomon követte az állami népisko-
lai rendes tanítói szolgálat és mert a ref. nép-
iskolai rendes tanítói szolgálatot illetmény-
szolgálat szempontjából az állami népiskolai 
rendes tanítói szolgálatba be kell számítani 
(lásd: az 1913 : XV. t.-c. 9. §-ának d. pontját). 
A tanító illetményszolgálatának kezdő idő-
pont ja tehát: 1937. évi november hó 1. — 2. Egy 
tanító községi népiskolánál rendes tanítói mi-
nőségben működött 1921. évi szeptember hó 
1-étől 1926. évi augusztus hó 31-éig; ezt köve-
tően magántisztviselőként tar tot ta fenn magát; 
1927. évi szeptember hó 1-től 1935. december hó 
31-éig róm. kat. népiskolai rendes tanító volt; 
1936. évi j anuár hó 1-én kínevezték állami nép-
iskolai rendes tanítóvá; a tanítói illetmény szol-
gálatának kezdő időpontja: 1927. évi szeptember 
elseje, mert megszakítás miatt az 1921. évi szep-
tember hó 1-étől, 1926. évi augusztus hó 31-éig 
rendes tanítói szolgálatban eltöltött időt — a 
megszakítás, illetve az 1913 : XV. t.-c. 9. §-ának 
d. pontja és az 1913 : XVI. t.-c. 7. §-ának (1) "be-
kezdése miatt — figyelembe .venni nem lehetett. 
3. Egy állami népiskolai rendes tanító 1323-ban, 
szeptember 5-én megkezdett szolgálatát 1928. 
évi augusztus hó 1-én abbanhagyja; szabad-
ságra megy és 1929. december hó 1-éig szabad-
ságon van; szabadságát követően ismét állami 
népiskolai rendes tanítóként. működik; illet-
ményszolgálatából ki kell hagyni az 1929. évi 
augusztus hó 1-től 1929. évi december hó 1-éig 
eltelt időt (az 1913 : XV. t.-c. 8. § :ának (2) be-
kezdése érteimébén, mely szerint: ,.A szolgálati 
idő megállapításánál a szabadságon töltött idő-
nek egy évet meghaladó része . . . figyelembe 
nem vehető.") 

Az 1913 : XV. t.-c. 8. §-a nem fosztja meg az 
állami népiskolai rendes tanítókat (tanítónő-
ket) a megszakításokkal töltött állami népisko-
lai rendes tanítói szolgálati időknek illetmény-
emelkedés szempontjából való figyelembe vé-
telétől. Ilyen esetben a megszakítások időtar-

tamát, azaz a tényleges rendes tanítói szolgálat 
uélkül töltött iüőt mellőzni kell, a tényleges," 
rendes tanítói szolgálati időtartamokat pedig 
összegezni kell és hozzá kell számítani a leg-
utóbbi rendes tanítói szolgálat kezdőidőpont-
jához (a múltba visszafelé). Az 1913: XVI. t.-c. 
7. §~a ezt a kedvezményt nem biztosítja a köz-
ségi és hitfelekezeti népiskolai rendes tanítók 
(tanítónők) részére, mert az illetményszolgála-
tot . . . „rendes tanítói minőségben megszakítás 
nélkül eltöltött' -nek kívánja meg. A rendes 
tanítói megszakított szolgálati idő elvesztésé-
től a községi és látfelekezeti népiskolai tanerő-
ket csak az az eljárás menti meg, amelyet az 
1913: XVI. t.-c. 7. §-ának (2) bekezdése ilyen 
esetre előír (lásd: Népt. Lapja, 1942:5. szám, 
281. oldal,, első hasáb, II . pont (2) bekezdés). 

Az említett három példa állami népiskolai 
rendes tanítók (tanítónők) illetményszolgálata 
kezdő időpontjának megállapítására vonatko-
zik. Az illetményszolgálat időtartamának ki-
számítási módja a nem állami népiskola ren-
des tanerőinél is ugyanaz, mint amelyet az 
áll ami népiskolai rendes tanítókra vonatkozó-
lag ismertettünk. Megvizsgáljuk az érdekelt 
tanerő működési bizonyítvánnyal igazolt szol-
gálatait , felidézzük emlékezetünkben a vonat-
kozó jogforrást (lásd: „Illetményszolgálat" c. 
közleményünkben) és ha az megengedi a be-
számítást, a szolgálatok időtar tamát összegez-
zük és az éppen felmerült „fix" időpont elé 
számoljuk. Ez a „fix" időpont a legutóbbi ren-
des tanítóul (tanítónőül) való elismerés okira-
tának kelte, de lehet más nap is, más időpont 
is, amelyből kiindulva, valamely tanerő illet-
ményszolgálatának kezdő időpontját meg akar-
juk határozni. Példák: 1. Egy róm. kat. nép-
iskolai tanító 1987. évi szeptember hó 1-től a 
mai napig megszakítás nélkül működik rendes 
tanítói minőségben; 1937. évi szeptember hó 
elseje előtt, 1915. február hó 1-től 1918. január 
16-áig katonai szolgálatot teljesített; 1918. 
szeptember 1-től hét hónapon keresztül beteg 
tanítót helyettesített; működési bizonyítványa 
van 11- évi, 7 hónapi és 19 napi községi népis-
kolánál töltött rendes tanítói szolgálatról; 
1931. március hó 20-tól 1937. augusztus hó 31-éig 
állami népiskolai rendes tanító volt; 1942. már-
cius hó 5-én meg akar juk állapítani illetmény-
szolgálatának kezdő időpontját; a katonai szol-
gálati bizonyítvány értékes időt igazol, de az 
illetményszolgálat javára nem értékesíthető; 
a jogszabályok a beteghelyettesítés • időtarta-
mának (7 hónapnak) mellőzésére utasí tanak; a 
rendes tanítói szolgálatok között megszakítás 
nem volt, tar tamuk összege (11 óv, 7 hónap, 
19 nap + 6 év, 5 hónap, 12 nap + 4 év, 6 hónap, 
5 nap = ) 22 év, 7 hónap, 6 nap; ezt az időtar-
tamot 1942. mái-cius hó 5-e elé számol juk. . . az 
eredmény: 1919. július 29-e, mint a tanító illet-
ményszolgálatának kezdő időpontja. — 2. Egy 
tanítónő 6 évet és 4 hónapot töltött ref. népis-
kolánál rendes tanítónői minőségben. Férjhez-
ment, állásáról lemondott, a nélkül, hogy lemon-
dásának kényszerű voltát a kir. tanfelügyelő 
előtt igazolta volna; későbbi időpontban állami 
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tisztviselői alkalmazásban volt, majd ismét 
megválasztották ref. népiskolához; a V. K. M. 
nem kötelezte segédtanítónői szolgálatra; 1938. 
október 3-án rendes tanítói hivatali esküt tett; 
a törvény mérlegén: az 1913 : XVI. t-e. 7. §-ának 
(2) bekezdésén (a megszakítás miatt) a múltban 
teljesített rendes tanítónői szolgálata elvész, az 
állami tisztviselői szolgálatának beszámítását 
a törvény (1913 : XVI. t-c. 7. § (1) bek.) nem 
engedi meg; a tanítónő illetményszolgálatának 
kezdő időpontja: 1938. október 3. (a rendes taní-
tói eskü letételének időpontja). 

Érzékeny mérlegelést igényel, pontos idő-
tartamszámi tást kíván meg az illetményszol-
gálat kezdő időpontjának megállapítása. A szük-
séges jogszabályismereten kívül előfeltétele a 
tárgyilagosság is, mely be 'át tat ja az érdekelt-
tel, hogy a sajátos egyéni szempontok, kíván-
ságok teljesítésére a jogalkotó nem mindig le-
ltet tekintettel, éppen jogbiztonság érdeké-
ben —, mert a jogbiztoság hiányában szenved-
het legtöbbet az egyének érdeke. . . 

Dr Horváth Zoltán. 

H I VATA L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
18.015/1942. V. K. M. számú rendelete a Nem 
Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjinté-
zetének a kötelékébe tartozó tűzharcosok hadi-

pótléka tárgyában. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a m. kir. honvédelmi miniszterrel és a m. kir. 
pénzügyminiszterrel egyetértve a következőket 
rendeli: 

1. 

(1) A Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Nyugdíjintézetének a kötelékébe tartozó, nyug-
ellátást élvező tűzharcost a Nem Állami Tan-
személyzet Országos Nyugdíjintézete terhére 
hadipótlék illeti meg, ha az iskolafenntartó 
nyilatkozatával igazolja, hogy nyugalomba-
helyezés előtt hadipótlékot élvezett. Az iskola-
fenntartó nyilatkozatához mellékelni kell a 
díjlevelet, ha pedig a díjlevél a hadipótlék szol-
gáltatására vonatkozó kötelezettségvállalást 
nem tartalmazza, az iskolafenntartónak azt a 
külön írásbeli nyilatkozatát, amelyben ezt a 
kötelezettséget annak idején elvállalta, illetőleg 
a díjlevél vagy a nyilatkozat hiteles másolatát-

(2) Az (1) bekezdésben említett hadipótlékra 
igényt tartó személy tűzharcosi minőségét a 
fennálló szabályoknak megfelelően kiállított 
igazolvánnyal kell igazolni. 

(3) A tűzharcost a Nem Állami Tanszemély-
zet Országos Nyugdíjintézetével szemben hadi-
pótlék címén annak az összegnek 50%'-a illeti 
meg, amelyet ilyen címen a tényleges szolgá-
latban élvezett; ez az összeg azonban ebből a 
szempontból nem haladhatja meg azt az ösz-
szeget, amely a hasonló szolgálat alapján hadi-
pótlék címén állami alkalmazottat megillet. 

2. i 
(1) E rendelet hatálya a Nem Állami Tan-

személyzet Országos Nyugdíjintézete kötelé-
kébe tartozó ar ra a tűzharcosra is kiterjed, 
aki a rendelet hatálybalépése előtt helyeztetett 
nyugalomba, 

(2) A Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Nyugdíjintézete a hadipótlékot az (1) bekezdés 
alá eső tűzharcosnak az ez irányú kérelme elő-
terjesztését követő hónap 1. napjától kezdve 
folyósítja. 

Ez a rendelet kihirdetése napján* lép ha-
tályba. 

Budapest, 1942. évi február hó 14. 
(Megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi 

folyamának 43. számában.) 

Pályázati hirdetmény. 
A szegedi Horthy Miklós Állami Tanítói 

Internátusba az 1942/43. tanévben felvételt kérő 
növendékek folyamodványaikat a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi miniszterhez címezve 
folyó évi május hó 15-ig tartoznak az Interná-
tus igazgatóságához (Szeged, Boldogasszony-
sugárút 1.) benyújtani. 

Az Internátusba felvételét kérheti minden 
tényleges szolgálatban álló, tanyán vagy közép-
iskolával nem bíró községben működő állami, 
községi, érdekeltségi, izraelita, társulati és 
magán elemi népiskolai tanító fia, aki közép-
iskolában, polgári, felsőkereskedelmi iskolában 
tanul. 

Mindaddig, míg a ter*'bevett felekezeti ta-
nítói internátusok fel nem épülnek, az Inter-
nátusba való felvételre felekezeti elemi nép-
iskolai tanítók fiai is pályázhatnak. 

I. A felvételi kérvényhez csatolni kell a fel-
venni kért növendék következő iratai t : 

1. Születési anyakönyvi kivonatot. 
2. Utobó tanévvégi iskolai bizonyítványt. 
3. Üjraoltási bizonyítványt. 
4. Utolsó félévi iskolai bizonyítványt. 
5. Egészségi állapotot igazoló orvosi bizo-

nyítványt, mely igazolja, hogy a felvenni kért. 
gyermek internátusi nevelésre alkalmas. 

6. Két (2) tanú által előttemezett nyilatko-
zatot arról, hogy a szülő (gyám) az előírt fize-
tési feltételeknek pontosan eleget fog tentii és 
az internátusi szabályoknak kötelező erejét el-
ismeri. 

7. Helyhatósági (községi elöljáróság) bizo-
nyítványt a szülő állásáról, vagyoni és családi 
állapotáról, ellátatlan gyermekeinek számáról 
és arról, hogy a folyamodó községétől hány 
kilométer távolságra van a legközelebbi közép-
iskola. 

8. Igazolni kell a harctéri szolgálatot, ha 
erre hivatkozás történik. 

A felvételt kérő folyamodványok és annak 
mellékletei bélyeg- és illetékmentesek. 

* 1942 február 22. j 
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I I . Az 1942/43. tanévre az In te rná tusban az 
iskolai díjakon kívül a beiratkozás alkalmá-
val fizetendő: 

a) Felvételi dí j címén a felvétel alkalmával 
10 (tíz) pengő. 

b) Orvosi d í j címén ugyanakkor 8 (nyolc) 
pengő. 

c j Ellátási d í j címén havi 40 (negyven) 
pengő előleges havi részletekben, minden hó 
10-ig. 

A felvételi és orvosi d í jaka t kivétel nélkül 
minden növendék évről-évre a felvételkor tar-
tozik megfizetni. * 

I I I . Ezekkel szemben a növendék az Inter-
nátusban teljes el látásban részesül s az ágy-
neműt és étkészletet az In te rná tus adja . 

Az orvosi dí j csupán a heti orvosi ellem 
őrzést és vizsgálatot biztosítja, úgyhogy be-
tegség esetén a gyógyszerek és más készkiadá-
sok — járványos és ragályos betegségek ese-
tében pedig a külön orvosi és ápolási költsé-
gek — a szülőket terhelik. 

Az In te rná tus a mellett, hogy a gyermekek 
kifogástalan el látását biztosítja, a legmesz-
szebbmenően gondoskodik azök tanulmányi 
előmenetelének ellenőrzéséről is, amennyiben 
okleveles szaktanárok alkalmazásával a nö-
vendékeket a leggondosabb pedagógiai i rányí-
tásban is részesítik. 

A szülők kívánságára az In te rná tus igazga-
tósága gondoskodik a helybeli középiskolába 
való beirat tatásról , a növendékek zene, idegen 
nyelv és más rendkívüli tá rgyak oktatásáról 
is, amelyeknek dí ja i t Megfelelő jelentkezés 
esetén az igazgatós."' kiiiön fogja megállapí-
tani. 

Az Internátusbó. evközben való kilépés csak 
a szülőknek vagy a növendékek gyámjának 
írásbeli bejelentésével töiténhetik. Kilépés, 
vagy az igazgató-bizottság határozata folytán, 
az Internátusból való kizárás esetében a nö-
vendékek után az ellátási díjat , a kilépés, il-
letve kizárás h a v á r a szólóan meg kell fizetni. 
A fentiek figyelembevételén kívül a befizetett 
ellátási dí j vagy egyéb dí jak összegéből vissza-
térítésnek nincs helye. 

IV. Az In te rná tusba felvett növendékek ru-
házati és egyéb felszerelési t á rgyak mérvét és 
mennyiségét illetően kizárólag az In te rná tus 
igazgatósága ad bővebb felvilágosítást. 

Budapest, 1942. évi március hó 15-én. 
Az igazgató-bizottság elnöke. 

A Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Nyugdíj intézete ál tal Kecskeméten fenntar to t t 
Fa ragó Béla Országos Árvaházban 1942. évi 
szeptember hó l -re megüresedő helyekre a fenti 
nyugdíj intézet terhére nevelési járulékot élvez0 

és a 6. életévüket már betöltött á rvái részére 
pályázatot hirdetek. 

Az árvaházba leendő felvételre és a ne-
velési járulék ellenében leendő neveltetésre a 
nevezett nyugdíj intézet kötelékébe tartozó tan-
intézeteknél működő fé r f i és női tanárok, ta-
nítók, óvók és altisztek teljesen 6zülőtlen és 

amellett teljesen vagyontalan árvák jogosul-
tak. 

Amennyiben a megüresedett helyekre meg-
felelő számban teljesen szülőtlen árvák felvé-
telét nem kérnék, felvételre számíthatnak a 
vagyontalan félárvák is, elsősorban ezek kö-
zött is a hadiárvák. 

A nagyméltóságú Vallás és Közoktatás-
ügyi Miniszter Úrhoz címzett pályázat i kérvé-
nyeket az alábbi okmányokkal felszerelve 
1942. évi má jus hó 31-ig kell a kecskeméti Fa-
ragó Béla Országos Árvaház Igazgatóságához 
beküldeni: 

a) az á rva születési anyakönyvi kivonatát , 
b) az elhalt szülő, vagy szülők halott i anya-

könyvi kivonatát, vagy e helyett családi érte-
sítőjét, 

c) Orvosi bizonyítványt annak igazolására, 
hogy a meghalt szülő (szülők) nem szenvedett-e 
fertőző, vagy átörökölhető betegségben, ha ha-
lálának oka a halotti anyakönyvi kivonatból 
nem tűnik ki, 

d) az árva egé-zségi állapotáról szóló ható-
sági orvosi biz . . .yítványt, amely ki ter jed a r ra 
is, hogy az ár.i r árvaházi nevelésere alkalmas, 

e) az á rva vagyontalanságát igazoló helyi 
hatósági bizonyítványt, fé lárvánál az élő szülő 
foglalkozását, vagyoni és családi viszonyait is 
igazoló helyi hatósági bizonyítványt, 

f ) az árva végzett tanulmányairól szóló is-
kolai bizonyítványokat, va lamint a folyó is-
kolai év I. feléről szóló értesítőt. 

g) annak a körülménynek igazolására a lkab 
mas okiratot (utalványozási rendelet másolata), 
nevelési járulék kifizetését igazoló szelvény), 
hogy az á rva a nevelési járulékot a Nem Ál-
lami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézeté-
nek terhére élvez. 

h) az á rva törvényes képviselőjének nyilat-
kozatát arról, hogy az á rva tekintetében min-
denben aláveti magát a házirend rendelkezé-
seinek-

i) a törvényes képviselő nyi latkozatát arról,' 
hogy a had iá rvá t megillető járadékot (1933. 
VII . t.-c. 2. C.) az árvaházi nevelés t an tamára 
beszolgáltatja az árvaház pénztárába. 

Az elkésetten, vagy néni az árvaház igaz-
gatóságához benyúj tot t kérvények figyelembe 
nem vehetők. 247.015/1942. VI. 3. ü. o. szám. 

Kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr. Csonka József budapest i lakost a tan-
ügy i fogalmazási személyzet létszámába ideig-
lenes minőségű t anügyi fogalmazógjTakor-
nokká kinevezte. (105.454/1942. V/l. ü. o. szám. — 
1942. márc ius 6.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a külső kezelési szak lé t számába , a 127. sz. 
státus terhére Bekecs Sándor tűzharcos, gyulai 
kir. tanfelügyelő hivatal i kezelőt, jelenlegi 
szolgálati helyén való meghagyása mellett, 
irodasegédtisztté, a XI. fizetési osztályba ki-
nevéMe. 
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A m. kir. vallás- éa közoktatásügyi minisz-
ter a külső kezelési szak létszámába, a 227. ez. 
státus terhére Rózsa Irén komáromi kir. tan-
felügyelő hivatali dijnokot, jelenlegi szolgá-
lati helyén való meghagyása mellett, ideigle-
nes minőségű kezelővé kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a külső kezelési szak létszámába, a 227. sz. 
státus terhére Kossaczky Éva lévai kir. tan-
felügyelői hivatali dijnokot, továbbá Joó Fe-
rencné Drexler Vilma szegedi tankerületi kir. 
főigazgatói hivatali dijnokot, jelen szolgálati 
helyükön való meghagyásuk mellett ideiglenes 
kezelőkké kinevezte. (105.778/1942. V—1. ü. o. sz. 
— Kelt: Budápest, 1942. március 18.) 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter az Országos Szociális Missziótársulat kulai 
szervezetének a kulai állami népiskola sze-
génysorsú tanulói részére ju t ta tot t 276040 P 
értékű cipő- és ruhaneműadományáért elisme-
rését és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Baranya vármegye al ispánjának és közön-
ségének a pécsi községi polgári fiúiskola tan-
gazdasága részére a törvényhatóság segélye 
címén kiutalt 1000 pengő adományáért elisme-
rését és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a kassai kerületi kereskedelmi és ipar-
kamarának, amiért a kassai állami kereske-
delmi középiskola részére egy darab 71434 
pengő értékű sokszorosítógépet vásárolt s azt 
mint a kamara ajándékát az iskola rendelke-
zésére bocsátotta, elismerését ós köszönetét fe-
jezte ki. 

• A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Alsógalla község elöljáróságának és közön-
ségének a Vizköz testvérközség szegénysorsú 
népiskolai tanulói részére ju t ta to t t 600 pengő 
adományáért köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Debrecen szabad kir. város polgármesteré-
nek és közönségének Debrecen testvérközsége, 
Ökörmező szegénysorsú népiskolai tanulói ré-
szére ju t ta tot t E000 pengő adományáért elisme-
rését és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Rimamurány-Salgótar jáni Vasmű Rész-
vénytársaságnak a társulat i telepek szegény-
sorsú tanulóif júsága részére 1941. év karácsony 
ünnepén jut ta tot t 25.51685 pengő értékű ruha-
nemű- . és cipőadományáért elismerését és 
őszinte köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Körber Henrik ercsi cukorgyári igazgató-
nak a ráckeresztúri állami népiskola szegény-
sorsú tanulói részére ju t ta to t t összesen 673 
pengő értékű cipő- és ruhaneműadományáért 
köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Tarisch Rezsőné barsfüssi földbirtokosnak 
a barsfüssi állami népiskola magyar tagozatú 
megsegítésre szorult tanulói részére az 1939/40. 
tanévben ju t ta to t t 310 P készpénz-, az 1940/41. 
tanévben jut ta tot t 300 P készpénz- és 50 P ér-
tékű tanszer-, az 1941/42. tanévben ju t ta to t t 
550 P értékű ruhanemű-, élelmiszer- és tanszer-
adományáért elismerését és köszönetét . fe-
jezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Losonc megypi város közönségének a lo-
sonci állami népiskola szegénysorsú tanulói 
részére jut tatot t 700 pengő adományáért kö-
szönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- ós közoktatásügyi minisa-
ter Szántó József ura i lakosnak, amiért ura-
börvelyúti házát, megfelelően átalakíttatva, az 
Ura község kültelkén működő vándoriskola 
rendelkezésére bocsátotta, őszinte elismerését 
és köszönetét fejezte ki. 

A m, kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Martin József m. kir. gazdasági főtaná-
csos, bikádpusztai földbirtokosnak azért, mert 
a Miszla-Bikádpusztán létesített ú j állami 
népiskola építéséhez szükséges ingatlan céljára 
bikádpusztai birtokából megfelelő telket bocsá-
tott ajándékképen a kincstár rendelkezésére s 
az iskola felépítésének költségeihez 6734 pen-
gővel is hozzájárult, elismerését és őszinte 
köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Üjvidék ülj. város polgármesterének éa 
közönségének a Horvátországból és a Bánság-
ból á t jö t t magyar tanulók segélyezésére jutta-
tott 4562 pengő 81 fillér adományáért elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a közép- és középfokú iskolák tanár i 
könyvtára, valamint valamennyi mezőgazda-
sági népiskola és népiskola tanítói könyvtára 
számára beszerzésre a j án l j a a „ M a g y a r Dolgo-
zók Családi Nagy Naptára" című n a p t á r a t 
Szerkesztette: Maráki József. K iad ja : A Ma : 

gyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete, 
Budapest, V., Kálmán-u. 10. Alak ja : nyolcad-
rét. Terjedelme: 208 oldal. Ára: 1 P 20 f 
(132.358/1942. V. K. M.) 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Madarász István: Krisztus lelkűnk öröme-
— Drozdy Gyula: A földrajz tanításának hiá-
nyai. — Böhm Péter: Az elmélet és gyakorlat 
szerepe a népiskolában. — Emmer Gábor: A 
népiskola órarendje. — Tamás József: A ma-
gyar népművelési gondolat úttörője: Fáy And-
rás. — Kmetykó János: Szabadgyakorlatok a 
néhányperces mindennapos népiskolai testne-
velés vezetésére. — Mezőgazdasági szakoktatá-
sunk bemutatója a „Mezőgazdasági kiállí-
tás"-on. — Clement Erna nyugalomba vonult. 
— Gyakorlati pedagógia; Rudischné Molcsán 
Olga: Hogyan készül a papiros? — Hazai és 
fcülföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iro-
dalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Kül-
földi szemle. — Pedagógiai szeminárium. — 
Hírek. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 

rész- — Pályázatok. — Hirdetések. 

A .aerke»ztéeárt él kiadásért felelt*: DROZDY GYULA 
főezerkegztíi. 

P Á L Y Á Z A T O K 
A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök urakat, i 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat & pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
ból. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
étkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a kővetkező számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket ne a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
rím lapján olvashatók. 

ŰJHARTYAN község iskolaszéke helyettes tanítót 
vagy tanítónőt alkalmaz a betegszabadságon levő buckái 
iskolai tanítónő állásán, valamint a katonai szolgálatot 
teljesítő felsőhernádi tanító állásán. Községi Iskolaszék, 
Újhartyán, Pest vm. (752.) 

VID (Veszprém vm.) róm. kat. egyházközsége lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Határidő 21 nap. Javadalom: 19 órbékegység 
helyi járulék, a többi államsegély. Kétszobás Lakás, 
konyhakert, melléképület. Válaszbélyeges pályázatok: 
Rk. Plébánia, Dabrony, küldendők. (753.) 

TISZAESZLAR református egyháza pályázatot hir-
det, a három tanerős iskolájánál, lemondás folytán meg-
üresedett orgonista-kántortanítói állásra. Javadalom: 
Készpénz az illetményhivatal útján évi 108-80 P. 11 
hold, 443 D-öl szántó, 1100 D-ölével, 7 magyar hold 
kaszáló, 20 mázsa rozs mindenkori napi ára negyedéven-
ként előre fizetve, 50 mázsa kémény tűzifa beszállítva, 
issiétlőiskolások után községi pénztárból 92-80 P, stóla. 
A földek adóját az egyház fizeti. A helyi javadalom 32 
egységben van megállapítva. Kötelesség: A reábízott 
osztályok vezetése, kántori teendők végzése, énekkarveze-
tés és mindenféle missziói munkában a lelkésszel együtt-
munkálkodás. Kanonikus órákon és lelkész akadályozta-
tása esetén helyettesítés. Igazgatói megbízatás, levente-. 
Hangya- és Hombár-munkákért kb. 150 P havi mellékos 
remélhető. Pályázati határidő 21 nap. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Személyes bemutatkozás költsége megvá-
lasztás esetén megtéríttetik. Pályázati kérvények Lel-
készi hivatal, Tiszaeezlár, adandók be. (751.) 

TISZAVALK református egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett II. tanítói állásra pályázatot hir-
det Javadalom 10%-át az egyház, 90%-át és lakbért az 
illetményhivatal fizeti. Kötelességek törvény szerint. 
Helyi jelölt nincs. Pályázhatnak nők és férfiak is. Ha-
táridő 21 nap. Iskolaszék Elnöke, Tiszavalk, u. p. Bor-
sodivánka. (750.) 

Kántortanítói állás TÉSEN jogilag és tényleg már-
cius 1-én megüresedett. Javadalom 53 értékegység. Há-
romszobás lakáa. Pályázni szándékozók Jády László 
plébános-, Tés, címére adják be kérvényüket. Pályázati 
határidő 21 nap. (749.) 

SZöC (Zala mo.) róm. kat. egyházközsége lemondá-s 
folytán megüresedett -kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Zenében jártas nők is pályázhatnak. Javadalma: 
6 kat. hold föld. Minden pártól félmérő rozs (kb. 20 q). 
1 P 70 fillér lélekpénz. Szabad borkollekta, 4 öl tűzifa 
házhoz szállítva, pénzváltság, 2 szobás lakás mellék-
helyiségekkel — 29 egység —, többi államsegély. Plé-
bánia, Halimba (Veszprém m) . (748.) 

SZIMfi róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 9 
tanerős iskolájához a lemondás folytán megüresedett 

•VII. tanítói állásra a komáromi tankerületi királyi Fő-
igazgató úr engedélyétől feltételezetten. Helyi javadalom 
174'28 P és törvényes lakbér a pol. községtől. Kántort 
— akadályoztatása esetén — helyettesíteni tudja. Nők 
is pályázhatnak. Válaszíbélyeges kérvények róm. kat. 
plébániahivatal, Szimó (Nyitra m.), küldendők. (747.) 

S0M0GYSZ0B róm. kat. egyházközségi képviselő-
testülete a miniszteri jóváhagyástól függően pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Az állás javadalma 47 értékegység. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől számított három hét. Kér-
vényeket Róm. kat. Plébánia. Somogyszob, címre kell 
küldeni. (746.) 

POCSAJ református egyháza pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüreedett III. számú férfitam'tói ál-
lásra. Javadalom: természetbeni lakás, a kezdőtanítói 
fizetés 50%-a és államsegély. Kötelessége a reábízott? 
osztályok vezetése, lelkész és kántor helyettesítése, ének-
kar vezetésében és belmiesziéi munkában segédkezés. 
Orgonázni tudók előnyben. A törvényben előírt okmá-
nyokkal felszerelt válaszbélyeges kérvények a megjele-
néstől számított 21 nap alatt Református Lelkészi Hiva-
tal, Poreaj, Bihar vármegye, küldendők Az állás azon-
nal elfoglalandó. Az állás betöltése egyházi és állami 
jóváhagyás után válik jogerőssé. (743.) 
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R ÉTKÖZIJERENCS református egyháza pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sz. tanítói 
állásra. Kötelesség 3—4. osztály tanítása és belmissziói 
munkákban segédkezés. Vülanyberuházás címén fizetendő 
50 P. Határidő mjgjelenéstől számítva 14 nap. (745.) 

NYÍRPAIÍASZNYA gör. kat. egyháza huszonegy napi 
határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett II. számú tanítói állásra. Javadalom 20%, 
lakáspénz, államsegély. Kötelesség díjlevól szerint. Pá-
lvázatok : Lelkészi Hivatal, Nyírparasznya, küldendők. 
(741.) 

NAGYSZEKERES (Szatmár) református egyháza le-
mondással megüresedett kántortanitói állásra pályázatot 
hirdet 21 nap határidővel. Javadalom: Természetbeni 
lakás, kerttel, melléképületekkel, 15-5 q búza, 4 öl tűzifa, 
15 magyar hold föld használata (adóját az egyház fizeti), 
a többi államsegély. Értékegység 31. Állás azonnal el-
foglalandó. Kötelességek törvény szerint. Kívánt okmá-
nyok Lelkészi Hivatalnak küldendők, Nagyszekeresre. 
(740.) 

MKZÖSAS község (Bihar m.) állandó községi men-
házának felügyelő-bizottsága pályázatot hirdet menház-
vezetőnői állásra. Pályázhatnak okleveles óvónők. Az ál-
lás javadalma és kötelességek törvény szerint. Az állás 
a választás jóváhagyása után azonnal elfoglalandó. Sze-
mélyes bemutatkozás előnyös. Pályázati határidő 21 nap. 
A kellően felszerelt pályázatokat Menház-felügyelő-
bizottság, Mezősas, címre kell küldeni. (739.) 

MARTINRA ref. .leányegyháza pályázatot hirdet a 
megüresedett rendes, előkönyörgő tanítói állásra. Köte-
lessége I—VI. vegyes osztályok tanítása, továbbképző-
iskola vezetése. Lelkész akadályoztatása esetén istentisz-
telet tartása. Fizetése törvényszerű, melyből 30% egy-
házi hozzájárulás, az egészet az Illetményhivatal fizeti. 
Természetbeni új lakás, melyhez 300 D-öl szőlő tartozik, 
valamint 1600 .0-61 föld használata. Vasútállomás 2 km, 
Hajdúsámson községhez 4 km, Debrecenhez vasúton 
.8 km-re. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok Ref. 
Lelkészi Hivatal, Hajdúsámson, küldendők. (738.) 

A Néptanítók Lapja február 15-i szántában, KA-
ROLYMAJORBA helyettest kereső hirdetésünket tizenöt 
napra meghosszabbítjuk. Iskolágondnokság, Lapáncsa. 
(736.) " 

KOMLÓDTÓTFALU református iskolaszéke lemon-
dástól feltételezetten pályázatot hirdet helyettes tanító-
női állásra. Helyi javadalom 10% és lakbér, a többi ál-
lamsegély. Kötelesség törvényszerű. Pályázati határidő 
21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvény 
Református Lelkészi Hivatal, Komlódtétfalu, u. p. Csen-
ger, küldendő. (737.) 

HAJDÚNÁNÁS református egyháza a folyó iskolai 
év végéig terjedő időre, azonnali alkalmazással helyettes 
tanerőt keres törvényszerű fizetéssel, a halálozás folytán 
megüresedett s a várostól 7 km távolságra, vasúti állo-
más és kövesút mellett levő Tedely-tanyai osztatlan isko-
lájához. Ref. Iskolaszék, Hajdúnánás. (735.) 

HÁRSÁGY tanyai község iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett tanítói állásra. Ja-
vadalom: 10% helyi, 90% államsegély és természetbeni 
lakás, 1000 négyszögöl kert haszonélvezete, melynek jö-
vedelme a fizetésbe beszámítva nincs. Róm. kat. kántori 
teendők ellátása (filia) kötelező. Szabályszerűen felsze-
relt kérvények e hirdetmény megjelenésétől számított 21 
nap alatt „Községi Iskolaszék, Hárságy, u. p. Herend" 
címre küldendők. (733.) 

HAJDÚNÁNÁS róm. kat. iskolaszéke lemondással 
megüresedett tanítói és tanítónői állásra magitelki ta-
nyai iskolához 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalmuk: természetbeni lakás 1—1 hold kerttel, 90% 
államsegély, 10% helyi illetmény. Kötelesség díjlevél 
szerint. Pályázatok okmányokkal Róm. kat. Plébánia, 
Hajdúnánás, küldendők. (734.) 

ERDŐKÖVESD róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondások folytán megüresedett 1. I. sorszámú 
kántortanítói és 2. a II. sorszámú tanítónői állásra. 1. 
Kántortanítói állás helvi javadalma 1039-08 P, mely 
622 P párbérváltságbóí, 260 P deputátumváltságból 
és 157-08 P pénzjárandóságbél áll, mind az Illetmény-
hivataltól. Természetbeni lakás, kert, stóla és melléke-
sek! — 2. Tanítónői állás helyi javadalma 10% és tör-
vényes lakbér, szintén Illetményhivataltól. Házastársak 
előnyben! Határidő 21 nap. Kötelesség díjlevól szerint. 
Kérvények Plébániahivatal, Erdőkövesd (Heves m.), kül-
dendők Kántorpróba enkí^ts>égen, (730.) 

A világhírű Koh-I-Noor rajzirónok 
= Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben -
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele tóbb mint 16 millió pengi ! Biztonsági alapok : 
37 millió pengő 1 Foglalkozik a biztositások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürti és köpösdi Takdch 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviseli, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetői páratlanul kedvezményes népbiztosltásnnk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktol : 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

T O R N A S Z E R E K , ISKOLA-
P A D O K , S P O R T S Z E R E K . 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

MARCZELL 
ENDRE 

orgonoépitő iweiter. 

Készít á j orgonákat. 
Átépítést, villanyfuv^ 
berendezést, karban 
tartást legjutányosabb 

áron vállal. 

üzeme: IX., Közrak' 
tár«utca 12/a. Lakás 2 

IX., Bakátsiutca 5. 

NEVELÖHATÁSU gyermekeink kezébe l 

Ilyen Farkas Éva: C s i n t a l a n C s ö p p ! és P a j k o s P a l k ó c. 
könyve, mely fiúk és leányok számára 30 
érdekes és nevelőhatásu mesét tartalmaz. 

K A P H A T Ó ! 
KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 

BUDAPEST V I I I . Mikszáth Kálmán-tér 4. Telefon: 136—185. 

BARAKOVITS JÁNOS 
M ű o f t o o N A É P Í T Ő 
R á k o s p a l o t a , P á z m á n y u. 7 2 . 

ÚJ ORGONÁT, TJ 0"-
' zati sípokat, minden-

nemű javí tást a legmérsékeltebb áron vállal. 

GYŰRŐ (Fejér m.) evang. iskolaszéke a lemondás 
Mytán megüresedett kántortanítói állásra (8 osztályos 
oeztatlan) pályázatot hirdet. Pályázati határidő 21 nap. 
Fizetés 2 szobás természetbeni lakás mellékhelyiségek-
kel, 8-13 hl kétszeres, 7 m3 tűzifa, 5 kat. hold szántó 
haszonélvezete közmunkával. Helyi javadalom 28 érték-
egységben van megállapítva. Kötelesség díjlevél szerint 
Csak férfitanerSk pályázhatnak. Kellően felszerelt pályá-
zatok válaszbélyeggel Evang. Iskolaszéki Elnök címére, 
Gyúró, küldendők. (732.) 

FÖRGEPATONY községi iskolaszéke 21 napos pá-
lyázati határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett I I I . számú tanítói állásra. Leventeoktatók 
előnyben. Az állás javadalma államsegéllyel kiegészített 
törvényszerű fizetés és törvényes lakáspénz. Származási 
okmányokkal is felszerelt kérvények Községi Iskolaszék, 
Förgepatony, u. p. Szentmihályfa (Komárom vam.), kül-
dendő t (731.) 

DOMBRAD község iskolaszéke pályázatot hirdet Né-
tóla tanyai községi iskolai tanítói állására. Javadalom 
természetbeni lakás és törvényes készpénzfizetés. Helyi 
javadalom 10%. Férfiak és nők pályázhatnak. Pályázati 
batáridő 21 nap. Pályázati kérvények kellő felszereléssel 
Községi Elöljáróság, Dombrád, küldendők. (729.) 

CSIBRAK róm. k a t egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett II. számú tanítói állásra ismételten 
pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Tanítási nyelv né-
met kisebbségi. Nők is pályázhatnak. Határidő 21 nap. 
Csibrák közvetlenül az Ojdombóvár—budapesti fővonal 
mellett fekszik és így különösen előnyös gyermekes ta-
nítócsalád számára, mert azok naponkint bejárhatnak 
Dombóvárra, középiskolába. Kérvények Plébániai Hiva-
tal, Kurd, Tolna megye, küldendők." (727.) 

CSASZL6 község róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet az államhoz való áthelyezés folytán megüresedett 
tanítói állásra Javadalma: a mindenkori fizetés 90%-a 
államsegélyből, egyházközségtől 10%-ban, 8 kat. hold 
föld, természetbeni lakás, kerttel és melléképületekkel. 
Kők is pályázhatnak. Pályázatok: R ó m Kat. Plébániai 
Hivatal, Csegöld, Szatmár vm., küldendők. Határidő 21 
nap. (728.) 

CECE község iskolaszéke pályázatot hirdet a Cece-
Hard-pusztai I. számú férfitanítói állásra. Fizetés tör-
vényszerű, természetbeni lakással. Pályázati határidő a 
pályázat megjelenésétől számított 21 nap. Szabályszerű 
kérvények Kovách Imre jegyző címére küldendők, Ce-
cőre. Az 1939. évi IV. t.-c. szerinti igazolás kötelező. 
(726.) 

ALBAÍi róm. kat. egyháiközség képviselőtestülete 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett I. számú 
kántortanítói állásra. Pályázati határidő 21 nap. Java-
dalma: lakás természetben, kerttel, 4 hold, 184 D-öl 
szántó, 1 hold, 200 D-öl rét, 2 hold, 551 D-öl közös-
legelő. párbér 10 q rozs, készpénz 109 pengő 74 fillér 
a hitközség pénztárából, a többi államsegély. Kötelessége 
díjlevól szerint. A választás hármas jelölés alapján tör-
ténik. Korteskedés kizáró ok. A pályázó saját költségén 
tartozik a jelzett időben kántorpróbán megjelenni. Mivel 
a kántortanítói lakás a vasútállomás közelében van, a 
község pedig 5 km Dunaszerdahelvtől, nagy előnyt nyújt 
oly kántortanító részére, akinek gimnáziumot véező gyer-
mekei vannak. Kellően felszerelt kérvények az albári róm. 
kat. plébániahivatal címére küldendők. (722.) 

TŐRTEL (Pest megye) község iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett ludaspusztai községi tanítói ál 'ásra 
pályázatot hirdet háromhetes határidővel. Fizetése tör-
vényei. Lakás természetben. Pályázhatnak férfi- és nő-
tanítók. Pályázatok Holczer József főjegyző, iskolaszéki 
elnök címére, Törtei, küldendők. (716.) 
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Hazánk legrégibb, több mint 12} év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefon I 66. — Alapítva l 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
oagyar királyi udvari szállítók S O P R O N 

Legelső tözoltószer,kút?zivattvú(» és 
gépgyár, harang*, fém* és vasöntöde 

HARANGOK 
VASÁLLVÁNYOK 
ftűzoltólecs kendők 
úgy kocsi, mint motorfecskendők, 
továbbá : harangátöntés. fémöntés, 
kutak, stb. s tb. beszerzéseknél for* 
dúljon bizalommal minden tekin* 
tetben teljes garanciát nvuj tó meg* 
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk díj* 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi világkiáüi* 
fáson az aranyéremmel, azonkívül 
sokssok a r a n y i és e z ü s t é r e m * 
m e l és díszoklevéllel kitüntetve. 

F E N Y Ó N É ZONGORATERME 
B u d a p e s t , V i I., E r i s é b e f.k ö r • < 2 6 . 
V i l á g m á r k á s zongorák, piamnók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-tSl. Vidékre díjtalan 
• takcsomagolás. ! 

TISZABEZDÉD róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet: Javadalma: 19 kat. hold 
szántóföld. Két szoba, konyha, kamra, mellékhelyiségek-
kel, gazdasági épülettel, kerttel. Fővonal mellett. 33 ér-
tékegység. Kérvények Plébánia, Tiszabezdéd (Szabolcs 
megye), küldendők. (718.) 

TISZADOB róm. kat. egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalmazás 10%-os helyijárulék, a többi állam-
segély; természetbeni lakás kerttel, 9 legelőilletőség (6 
értékegységben), párbér. Szabályszerűen felszerelt kór-
vények valaszbélyeggel Róm. Kat. Plébánia, Tiszadob 
(Szabolcs vm.), küldendők. Határidő 21 nap. Azonnal is 
elfoglalható. (717.) 

Mult évi 21. számban közölt TORNAKÁPOLNÁI 
pályázatot hnszonegy napra megújítom. Kántori képesí-
tésű tanítónők is pályázhatnak véglegesnek, ideiglenes 
helyettesítésre, is. Iskolaszék, Szőllősardó. (715.) 

TAPIÓGYÖR GYE-POKOLTANYA községi iskola-
széke pályázatot hirdet a községi elemi népiskola II. sor-
számú férfitanítói állására. Az állásra róm. kat. vallású 
férfiak pályázhatnak. Javadalma 40%-os helyi járulék, 
a többi államsegély, természetbeni lakás. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölt osztályok tanítása, a róm. kat. 
miséken kántorizálni és az iskola körzetéhez tartozó le-
venték oktatásának ellátása. Az állás szeptember elsején 
elfoglalandó. Pályázati batáridő 21 nap. A kellően fel-
szerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvények községi iskola-
szék elnöksége címére, Tápiógyörgye, Pest m. küklen-
dők. (714.) 

A kereskedő? pálya 
megkedveltetése az 
iskolán keresztül 
í r t a : Dr. OREL GÉZA főigazgató 

Á r a 3*— P . 

KÓKAI LAJOS 
kiadása, B U D A P E S T 
IV., K a m e r m a y e r s o . 3. 

Á r a előre beküldése esetén — 
(bélyegekben is)— b é r m e n t v e ! 

D Ü R E N BÉLA Alapítva: 1891. 

iskolabútor gyára Bpest VI, Dévényi.úl 20-22, 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhete t -
len kovácsolt vasból 

Telefon : 390-767 

Árjegyzék és költség-
vetés ingyen ts bér-
mentve. 

TATARSZENTGYÖRGY nagyközségben a IV. sor-
számú községi jellegű belterületi állás megüresedett. Pá-
lyázhatnak róm. kat. nők és férfiak. Fizetés és lakbér 
törvényes. Kötelességei: Az igazgató által kijelölt osz-
tály vezetése. Saját osztályának róm. kat. hitoktatása. 
A j igazgató írásbeli dolgaiban segédkezés. Határidő 21 
nap. Az állás választás után azonnal elfoglalandó. Ugyan-
azon községi iskola Sarlósár nevű pusztájára a nyug-
díjazás alatt álló tanítónő helyettesítésére kisegítő taní-
tót, vagy tanítónőt keresünk törvényes fizetés és az ura-
dalomtól ingyen lakásért. Kérvények mindkét esetben 
Iskolaszék, Tatárszentgyörgy, Pest vm., címre külden-
dők. (713.) 

TACS községben (Beszterce-Naszód vármegye) a ta-
nítói állás ideiglenes jelleggel betöltendő. Jogok és kö-
telességek a törvénvesek. Jelentkezési határidő 1942. 
március hó 31-én. (712.) 

SZAJK róm. kat. egyházközsége e lap január 1-i szá 
mában közzétett pályázatot megismétli. (711.) 

SARKAD NYÉK-PUSZTA róm. kat. uradalmi tanítói 
állására, bevonult tanító helyettesítésére, pályázatot hir-
detünk törvényes fizetéssel. Róm. kat. Iskolaszék, Sar-
kad. (710.) 

PÉTERHIDA róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalma: 3 szobás lakás mel-
lékhelyiségekkel és 923 négyszögöl kerttel, 12 kat. hold 
357 négyszögöl szántó és rét. Párgabona minden gazda 
után egynegyed pozsonyi mérő búza vagy rozs. Munka-
váltság 175 P. 15 kocsi tűzifa. Értékegység 40. Kérvé-
nyek válaszbélvegged a babócsai plébániai]irataihoz kül-
dendők, (709.) 
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R E M É N Y I M I H Á L Y 
Ó fensége Dr. J Ó Z S E F F E R E N C kir . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola szállítójának 

harmőniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T V I , K I R Á L Y . U T C A 58. 

N e vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n y c é g . 

LE6NAGY0B8 K E R E S Z T É N Y C É G ! 
EOJNGOHAK, PIANINÓK 

harmőnlumok páratlanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi jótállás. 

1,9-fl7B- E H A L L 
Bptat, Aadrétgy-út IS. 

4 
B O S E N D O R F E R 

Jókarban, garanciával ezerötszáz 

L Y R A 
i?. T. Magyarország leg-
nagyobb zongoratermében : 
Erzsébet-kör út 19. Még 
mindig teljes választékot 
talál részletre is. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
Budapest VII, Hársfa-utca 33. (Wesselényi-utca sarok) 
Tel.: 141—103. — Egy etem i és Iskolai könyvtárak szállítója. 

HITLER SÁNDOR 
orgona > és harmónlonitkészitő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

' • Orgonajavítások 
O r g o n á k Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapít tatott : 1910. k t d v c r S fízc,ési Altételekkel. 10 évi jótál. 

lássál. Költségvetés, árjegyzék d í j t a b n . 

PERÉNY róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett III. számú tanítói ál-
lásra. Javadalma évi 171 P 43 f és törvényes lakbér, 
helyi és államsegély. Pályázati határidő 1942. április 30. 
Nők is pályázhatnak, kik a most nyugdíjazás folytán 
megüresedő II. számú állás elnyerésénél előnyben fog-
nak részesülni. Pályázatok Rk. Plébániahivatal, Perény, 
u. p. Nagyida, címre küldendők. (708.) 

TAN1TÓHÁZASPÁR, FIGYELEM! PAHI róm. kat 
egyházközsége a lemondás folytán a Páhi-kispáhi isko-
lánál megüresedett I. sz. férfi- és a II. sz.. női tanítói 
állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. A II. sz. 
álláson egyelőre esik helyettesíteni kell. Fizetésük tör-
vényes, kötelességük díjlevél szerint. Lakás természetben. 
Cím: Plébániah^vatal, Páhi, Pest m. (707.) . 

PILISMARÓT rk. egyházközsége pályázatot, hirdet a 
lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 21 napi ha-
táridővel. Fizetés törvényes. Kötelességek díjlevól sze-
rint. Lakás : 2 szoba, kinyha, mellékhelyiségek, termé-
szetben/ Válaszbélyeggel ellátott kérvények Plébánia-
hivatal, Pilismarót, küldendők. (706.) 

OROSZKA (lévai járás) kéttanítós községi elemi nép-
iskolájához — a betegszabadságon lévő egyik tanító he-
lyettesítésére — 6 hétre az 'előírt okmányokkal rendel-
kező tanítót, vagy tanítónőt keresünk. Fizetése a 8500— 
1941. M. E. számú kormányrendelet szerint. Községi 
iskolaszék, Oroszka. Bars vm. (705.) 

ÓRDARMA róm. kat. egyházközség iskolaszéke le-
mondás folytán megüresedett kántortanítói állásra há-
romheti határidővel pályázatot hirdet. 13 kat. hold 
szántóföld, párbér ée stóla 488 P-ben beszámítva; többi 
államsegély. Lakás természetben. Községünk Ungvártól 
5 km. Válaszbélyeges kérvényeket: Róm. kat. Plébániai 
Hivatal, ördarma, u. p. L'ngtarnóc; Ung megye, címre 
kérjük. (704.) ( '-••) " 

NAGYÖLVED (Esztergom vm.) 4 tanerős róm. kat. 
népiskolájánál megüresedett a I I I . számú férfi és a IV. 
számú női tanítói állás. Lakás természetben (villany). 
Fizetés törvényéé. Tanító tisztéhez a Kalot, tanítónőéhez 
a Szívgárda vezetése tartozik. Házaspár megválasztásá-
nál 4 szoba és konyha áll rendelkezésre. Pályázati ha-
táridő 3 hét. Iskolaszék. (703.) 

. MAG0SLIGET ref. egyháza a Néptanítók Lapjának 
4. számában megjelent pályázati hirdetést 21 nappal meg-
hosszabbítja. Ref. Iskolaszék. (702.) 

MIKOLA református egyháza pályázatot hirdet újon-
nan szervezett éa minisztérium által engedélyezett II. 
számú tanítói állásra. Fizetése az egyháztól évi 140 P, 
a többi államsegély, valamint lakás vagy lakbér. Köte-
lessége: presbitérium által kijelölt osztályok tanítása, 
orgonista-kántortanító helyettesítése templomban, isko-
lában és temetésen, belmissziói munkákban segédkezás. 
Pályázati határidő 14 nap. Kérvények -szabályszerűen é6 
válaszosbélyeggel felszerelten a Lelkészi Hivatal címére 
küldendők, ahol posta, vasúti állomás van, Szatmárnéme-
titől 13 km-re. Az állás azonnal elfoglalandó. (701.) 

KOCSÉR Kálmán-tanyai iskolájához taní tót keres. 
Fizetése rendes. Lakása természetben. Három magyar 
hold föld használata, téli fűtőanyag. Gyümölcsös kert, 
csak 40 növendék. Iskolaszéki elnök. (700.) 

KASZONŰJFALU (Csík vm.) róm. kat. egyházköz-
sége 21 napi határidővel pályázatot hirdet a megüre-
sedett I I I . sz. tanítói állásra. Fizetése törvényes. Pá-
lyázhatnak nők is. Autóbuszjárat és a posta helyben. 
Kérvények Róm. kat. Iskolaszékhez küldendők. (699.) 

KISBESZTERCE (Baranya vm.) egyházközsége le-
mondás folytán kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: természetbeni lakás, 30 értékegység éa ál-
lamsegély. Határidő a lap megjelenésétől egy hónap 
A tannyelv magvar. Kérvények a. felsőmindszent-i plébá-
niára küldendők." (696.) ' . i. 
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A MAGYAR KÓRUS 
NÉPDAL- ÉS K Ö N N Y Ű 2 S Z Ó L A M Ú 

KARÉNEK-GYŰJTEMÉNYEI 
Rendelési 

jel 

3100 100 NÉPI JÁTÉKDAL . . 1-60 P 
3101 101 MAGYAR NÉPDAL . . 1-50 n 

3102 102 NÉPDAL (Madárka) . . 1-50 n 

3103 103 NÉPDAL . . 1-50 » 
9200 É N E K E S ÁBÉCÉ (304 dal) 

A mai iskola énekeskönyve. 
8-50 99 

3409 K I C S I N Y E K K Ó R U S A (Bárdos) . 1-— „ 
17 egész könnyű dalocska. 

3923 KÉTÁGT5 S Í P (Kerényi) V— „ 
30 népdal (3 szól.) és kánon. 

3981 MAGYAR HAZÁM (Kertész) —'60 „ 
13 hazafias kórus. 

3982 TAVASZI B O K R É T A ( K e r t é s z ) . . —-80 „ 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

4042 7 K Ö N N Y Ű K A R ÉS 6 KÁNON B-— „ 
Kodály Zoltán kórusai. 

4800 E R D Ő , MEZŐ (Vásárhelyi) 2'— „ 
37 könnyű a szól. népdal . 

M A G Y A R K Ó R U S LAP- ÉS ZENEMŰ-
KIADÓ KFT. 

B U D A P E S T X I I , F E R Y OSZKÁR-UTCA 65 

Kieger Ottó orgonagjár 
Boáapest XIV, Füredi u. 41. 

T«ltf«aaxáni 29.43.45. 
(Béfl ép«IM, 61 btláratl. " 

Új orgonákat, 
•homlokiatilpok kéizltiiit, •In. 
^nnimfi orgona] avltásokat 
tékáit áron, isikutrfitn aWiUal. 

LOPOS GYULA 
i U D A P B S T I I I , 
d f i C S I - Ü T 85 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
, Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATABLAK 
rALR AFESTETT 
TÁBLÁK. 

j f f ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
nagy választékban, f l i e t é s l k e d v e i m é n y . 

T I P O L D N Á L Rákócziját 61. 
I g V J a v l t á l , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vitel — csert. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég 

KISLAK0S községi iskolaszéke a lemondás folytán 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Javadalom: szép természetbeni lakás mel-
léképületekkel, kerttel és gyümölcsössel, 2 értékegység és 
10% helyi járandóság. Férfiak és nők is pályázhatnak. 
Kellően felszerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvények Is-
kolaszéki elnök, Kislakos, u. p. Szécsisziget, Zala vm., 
küldendők. (698.) 

KELÉD község (Vas megye) iskolaszéke pályázatot 
hirdet az átválasztással megüresedett tanítói • állásra 21 
napi határidővel. Fizetése törvényszerű. Helyi javadal-
mazás 10 értékogység és 8%. Isko'a hatosztályos, osz-
tatlan. Második tanerő szervezés alatt, mely a jövő tan-
évben kerül betöltésre. Tanítópár előnyben. Pályázati 
cím: Iskolaszéki elnök, Keléd, u. p. Jánosháza (Vas 
megye). (697.) 

KŐTELEK község iskolaszéke 21 napi határidővel 
ismételten pályázatot hirdet külterületi, hunyadfalvai is-
kolájánál megüresedett második sorszámú tanítói állásra. 
20% helyi javadalom, lakáspénz, államsegély. Hittanítás 
kötelező. Róm. kat. férfiak és nők pályázhatnak. Családi 
állapot, keresztény származás, hogy pályázó fegyelmi 
alatt nem áll, igazolandó. Községi fekolaszéki elnök, Kő-
telek, Szolnok megye. (695.) 

INYEG róm;. kat. egyházközsége a Néptanítók Lapja 
március 1-i számában megjelent hirdetményét három 
hétre meghosszabbítja. (693.) 

FÜZESABONY róm. kat. egyházközsége a halálozás 
folytán megüresedett IV. számú tanítónői állásra pályá-
zatot hirdet. Határidő 21 nap. Javadalma: 30% helyi 
hozzájárulás és lakbér, a többi államsegély. Kérvények 
válaszbélyeggel Plébániahivatal, Füzesabony (Heves m.), 
küldendők. (691.) 

BÉKÉSSZENTANDRÁS ref. egyháza pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett II. sz. kántortaní-
tói állásra. Javadalom: 15 kat. hold szántóföld, 2'5 öl 
kemény tűzifa, természetbeni lakás kerttel (30 értékegy-
ség), stóla és államsegély. Kötelessége: kéttanerős is-
kola felső tagozatának vezetése, másodhavonként kántor-
kodás, belmissziói közreműködés. Pályázati határidő: áp-
rilis 18. Középiskolák, vasút 5 km-re. Autóbuszjárat, 
iskolaautóbusz. (679.) 

BALSA gör. kat. egyházközségének iskolaszéke a le-
mondással megüresedett énekléstanítói- áEásra pályázatot 
hirdet a megjelenéstől számított 21 napi határidővel. Ja-
vadalom: 30 helyi értékegység, államsegély és lakás. 
Kérvénvek gör. kat. lelkészi hivatal Balsa fSzabolcb m.) 
küldendők. (677.) 

NAGYKEREKI ref. egyháza (Nagyvárad mellett) 
pályázatot hirdet IV. sz. tanítónői állására. Fizetés ée 
kötelességek törvény szerint. Állás azonnal elfoglalandó. 
Határidő 21 anp. 

FÜLPÖSDARÓC ref. egyházközsége kántortanítói 
állásra e hirdetmény megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalma 21 értékegység, 
ú. m. 3 kat. h. és 395 • szántóföld, 8 q búza, 2 öl tűzifa, 
49 P készpénz, villannyal berendezett modern 3 szobás 
lakás, mellékhelyiségekkel, gyümölcsössel és kerttel, stóla 
és fizetéskiegészítő államsegély. Állomás közel. Köteles-
ség díjlevél szerint. Nők is pályázhatnak. Ez utóbbi eset-
ben a kántori teendők elvégzéséről az egyház gondosko-
dik. Kérvények a fülpösdaróci ref. lelkészi hivatalba kül-
dendők. U. p. Géberjén, Szatmár m. (690.) 
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G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

VI, R Ó Z S A . U T C A 5 5 . SZ. 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön, 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt, 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal* 
zók, továbbá rajzeszközök és minden, 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

G e r s t e n e n g s í J ó z s e f 
o r g o n a é p í t ő 

Budapest VI, Lőportár-utca 14/b. 
Üj orgonák készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolást, hom-
lokzalslpok készítését, villamos 
füjtatóberendezéseket szakszerű és 
művészi kivitelben vállal a legju-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

tlgyeljen * keresztnévre I 
Magyarország aranykoszorus harangőntfl mester i . 

SZLEZÁK 
•aram és éroőntód' 

LÁSZLÓ 
hartaaláb-jjfir 

BUDAPEST. VI., PÉTNEHAZT - UTCA 78. 
(VI, Frangepán-utca mellett) Telefon i a g i - M J . 

Saját ház 1 
Ki tűnte tve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
í i egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megbíz* 
haté béghez! — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I BLTSMERÖ-
L B V É L . — Előnyös fizetési feltételek! — Költségvetés éa ki-

szállás dí jmentes! 

^ f / A / y y z o n g o r a t é r • m 
- > V H L N VII, Erzsébet-krt 1 5 
Világmárkái zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelmes 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégűnket. 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 

BERZÉTEKÖRÖS reí. iskolaszéke a Néptanítók 
Lapja 1941. évi 19. számában közzétett pályázatot a 
megjelenéstől számított 15 nappal megújítja. Ref. Iskola-
szék. (678.) __ 

HEGYESHALOM község határában fekvő, a Magyar-
óvári Főhercegi Hitbizományi Uradalomhoz tartozó 
Albertkázmér-pusztán az uradalmi róm.. kat. elemi isko-
lánál megüresedett kántortanítói állásra, az 1931. évi 
865—1—70. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delet értelmében, pályázatot hirdetünk. Javadalom: az 
uradalom pénztárából a törvénynek megfelelő készpénz-
fizetés-, természetbeni lakás és évi 120 P kántordíj. Pá-
lyázati határidő: ennek a hirdetménynek a Néptanítók 
Lapjában megjelenésétől számítandó 15 nap. Pályázhat-
nak okleveles férfiak. Az állás a főhercegi uradalom 
jészágigazgaióságának értesítése után nyomban elfogla-
landó. A pályázati kérvények a „Főhercgi Jószágigazga-
tóság, Mosonmagyaróvár" címre nyújtandók be. A meg-
választandó tanító köteles az iskola 6 osztályában a ta-
nítást végezni és az iskolánkívüli munkákat és kántori 
teendőket is elvégezni. (692.) 

FELSÖMARAC rk. egyházközség képviselőtestülete 
a lemondás folytán megüresedett, második számú tanító-
női állásra, 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Lakás 
természetben, egy bútorozott szoba, fizetés 20% helyi 
járandóság, a többi á'lamsegély. Kötelességek díjlevél 
6zerint. Pálvázatok Plébániahivatal Ivánc, Vas m. címre 
küldendők. (689.) 

ETYEKI rk népiskolánál újonnan szervezett 12. 
férfitanítói állásra 2 heti határidővel pályázatot hirde-
tünk. Fizetés törvényes. Német nyelv, kántorhelvettesí-
tés kötelező. Á'lás azonnal elfoglalandó. Iskolaszéki el-
nök Elvek Fejér m. (688.) 

DOMBEGYHÁZ község iskolaszéke háromheti határ-
idővel pályázatot hirdet az átválasztás folytán megüre-
sedett Kisdombegyház-telepi III . számú tanítói állásra. 
A megválasztandó kötelessége lesz a reábízandó osztály 
vezetésén kívül a telepi leventecsapatparancsnoki teen-
dők ellátása is, ezért katonaviselt pályázók előnyben ré-
szesülnek. Javadalma törvényszerű fizetés és lakáspénz. 
Hegedűs Pál s. k. iskolaszéki elnök. (685.) 

OANSZENTMIKLŐS közs. iskolaszéke pályázatot hir-
det a köSépdánosi iskola L számú tanítói ál'ására. Helyi 
javadalom 20% és lakás. A javadalom többi része állam-
segély. (683.) ' 

DANSZENTMIKLÓS köz-, iskolaszéke pályázatot 
hirdet a Mitsky-féle iskola 1. számú tanítói állására. 
Helyi javadalma lakás é§ 40%. A javadalom többi része 
államsegély. (684.) 

CSONGOR (Bereg m.) ref. egyház presbitériuma pá-
lyázatot hirdet lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Tanítói helyi javadalom: 350. P. Kántori 
javadalom.: megújított 3 - szoba, konyha, éléskamrából 
álló lakás, istálló, csűr, magtár, sertésól, pince, fáskam-
rából álló melléképületek, kert. 11 kh. 58 négyszögöl egy 
tagban levő szántóföld használata. Évenkint 17 és fél kö-
böl szemesbúza és gabona felerészben, 3 öl fa, fél úrbéri 
telek utáni szabad legeltetés. Készpénz: 75 P. Stóla az 
egyh. hatóság megállapítása szerint. Államsegély kérel-
mezve lesz. Kötelesség: Kántori teendők végzése, reá-
bízott (jelenleg IV'.) osztály vezetése: Belimissziói mun-
kákban segédkezés, énekkarok vezetése. Akadá'y.oztatás 
esetén lelkész helyettesítése. Kántorpróba pályázati ha-
táridőn belül vasárnapokon önköltségen. Pályázati határ-
idő 1942. május 15. Kellően felszerelt kérvények ref. lel-
készi hivatal, Csongor, up. Barkaszó, Bereg m. (682.) 
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ABA községben, a belsőbárándi birtokon levő magyar 
kat. vallásalapi népiskolájánál megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. A követelményeknek meg-
felelő pályázót mint helyettes tanítót fogom alkalmazni,. 
lakást természetben kap. Az említett birtok haszonbérlő-
jével kötött szerződés a tanító természetbeni járandó-
ságaira nézve a következő rendelkezéseket tartalmazza : 
„Köteles a haszonbérlő — és pedig minden megtérítési 
igény nélkül — a tanító, illetve az iskola részére az 
alábbi évi terményjárandóságokat kiszolgáltatni és ren-
deltetési helyére (tanító lakására, illetve iskola udva 
rára) szállítani: a) 4 (négy) métermázsa tiszta búza; 
b) 4 (négy) métermázsa rozs; c) 2 (kettő) métermázsa 
árpa. Az a), c) alattiak naptári negyedévi előleges rész-
letekben esedékesek. Köteles végül a haszonbérlő ugyan-
csak minden megtérítési igény nélkül, a tanító részére 
még az alábbi természetben való egyéb szolgálmányokat 
is teljesíteni: a) a belsőbárándi • birtokrészen 1200 négy-
szögöles szántóföldet, kétszer megszántva s a haszonbér-
leti időtartam alatt a szerződés 14. pontjában előírt mó-
don trágyázva a tanítónak egy tagban, rendelkezésére 
bocsátani, .továbbá erről a földről a terményeket ingyen 
a tanító lakására szállítani; b) egy tehén és egy borjú 
(ez utóbbi egy éves koráig), továbbá két öreg sertés és 
nyolc malac (hathónapos koráig) legeltetését megfelelő 
helyen ingyenesen megengedni, a tehén és borjú részére 
pedig ezenfelül megfelelő minőségű és mennyiségű téli 
takarmányt is szolgáltatni; c) a tanító jószágai részére 
az iskola melletti kis istállóban helyet adni és azokat 
megfelelő alommal ellátni. A pályázatokat 1942. évi 
április hó 10-ig kell hozzám (Budapest, V., Báthor'y-utca 
12. szám I I I . emelet 16. ajtószám, a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium VIII/1. ügyosztálya irodája) 
benyújtani. Budapest, 1942. évi március hó 20-án. M. kir. 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. (755.) 

CSASZLŐ község róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet az államhoz való áthelyezés folytán megüresedett 
tanítói állásra. Javadalom: a mindenkori fizetés 90%-a 
az államsegélyből, egyházközségtől 10% ban 8 kat. hold 
föld, természetbeni lakás, kerttel és melléképületekkel. 
Nők is pályázhatnak. Pályázatok: Róm. Kat. Plébánia-
hivatal Csogöld, Szatmár vm. küldendők. (681.) 

BÜDSZENTMIHALY község iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett ilonatanyai ta-
nítói állásra. Javadalma 10% helyi járulék és 90% ál-
lamsegély. Természetben lakás, melléképületek és közel 
2 kat. hold jóminőségü föld. Kötelességei díjlevélben. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Kellően felszerelt kérvények 
Községi Iskolaszék Biidszentmihály küldendők. (680.) 

ZARANK rk. iskolaszéke tanév végéig helyettes kán-
tortanítót vagy tanítónőt keres. Kántortanító a teljes 
kántori javadalmat kapná, tanítónő javadalma havi 150 
pengő és természetbeni lakás. (762.) 

KELENYE róm. kat. egyházközségének tanácsa, mint 
iskolaszék a 69.500/1934. sz. V. K. M. rendelet ' figye-
lembevételével pályázatot hirdet, a lemondás folytán meg-
üresedett I I . sz. tanítói állásra, melynek javadalmazása 
171 P 41 fillér a politikai községtől, törvényes lakbér és 
államsegély. Kötelességei díjlevél szerint. Szabá'yszerííen 
felszerelt, megcímzett borítékkal és válaszbélyeggel el-
látott pályázati kérvények a Róm. Kat. Plébániahivatal-
nak, Ipolvfödémesré, Hont vm., u. p. Ipolynagyfalu, e lap 
megjelenésétől számított 21 nap alatt küldendők. (694.) 

BUDAŐRS róm. kat. iskolaszéke a V. K. M. enge-
délyezésétől feltételezetten pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett X-ik sorszámú tanítói állásra. 
Fizetés: 30% helyi javadalom, lakbér és államsegély. 
Német nyelv tudá-a kötelező. Csak- férfiak pályázhatnak. 
Határidő 21 nap. Kellően felszerelt kérvények válasz-
bélyeges borítékkal a róm. kat. Plébániára, Budaőrs 
küldendők. Kántoriakban segédkezni kell. (756.) 

KEMENESHÖGYÉSZ (Vas m.) róm. kat. egyházköz-
ség lemondás folytán megüresedett kántortanítói (osz-
tatlan) állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. 
Javadalom 26 értékegység és államisegély. Kötelesség 
díjlevél szerint. Pályázatok Plébánia hivatal, Kemenes-
hőgyész címzendők. (757.) 

NOVAJIDRANY (Abaúj vm.) részben osztott refor-
mátus iskolánkhoz egyelőre helyettest keresünk. Pályáz-
hatnak nyugdíjas tanítók és tanítónők is. Fizetés meg 
egyezés szerint. Vasúti állomás pár perc. Kassa—Miskolc 
38—50 km. Pályázatok iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
(758.) 

ÖCS (Veszprém m.) róm. kat. egyházközség meg-
üresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalom 27 értékegység. Fizetéskiegészítő 
államsegély. Természetbeni lakás. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Egyházható.-ági hármas jelölés. Kérvények Plébánia-
hivatal. Taliándörögd, Zala m. küldendők. (759.) 
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Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Rákóczi«út ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Rákóczi-út ötven. Zongoraterem, Erzsébet-krt sarok. 

R É S Z L E T R E ! 
„ T U R U L " g y o r s d a r á l ó , d a r á l : 
k u k o r i c á t , b ú z á t , á r p á t , z a b o t , 
f ű sze r t , k á v é t és m i n d e n f é l e 
száraz a n y a g o t . Á r a P. 37.12 
h i v a t a l o s fe lá r ra l . E l s ő részle t 
20 P . u t á n v é t t e l , a h á t r a l é k 3 

h a v i r é sz l e tben f i ze tendő . 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t . VI., F e l s ő e r d ő s o r 6 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

VÁRADI MIKLÓS 
orgonaépítö. R á k o s p a l o t a 
Damjanich-a. 14. (Saját hál.) 

Telefonhívó: 29.44.61. 
Készítek nemeshangú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a legmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

Egyetlen tanító sem nélkülözheti 
a magyar T a n í t ó l r ó k képes 
gyermekújságját a 

U p a j t á S ' t . 
Hegkönnyíti a tanító munkáját. 

Alkalmi versek, mesék, szín-
darabok, német nyelvlecke stb. 
teszik érdekessé ezt az igazán 
szép gyermekújságot. 

É l ő f i z e t é s i d í j a : égy épre 
9 pengő 50 fillér, félévre 5 pengő 
30 fillér. 

H u t a t P á n y s z á m o t készséggel 
küld a kiadóhivatal: Dudapest, 
IV., Gróf Károlyi-utca 14. sz. I. 4. 

Legszebb és leghasznosabb 
a j á n d é k . 

TÜRKEVE református egyháza betegszabadságon lévS 
tanítónőjének helyettesítésére a folyó tanév végéig, 
kelyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanítót megillető 
fizetéssel pályázatot hirdet. Állás azonnal elfoglalandó. 
Ajánlatok a túrkevei ref. iskolaszékhez küldendők. (761.) 

SZÁDALMÁS rk. iskolaszéke lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Pályá-
zati határidő április 15. A helyi javadalom 243-— pengő-
ben van megállapítva. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázat a Róm. kat. Plébániahivatal, Szádalmás (Abaúj-
T o m a vm.) küldendő. (760.) 

A tanítóság régi, kedyelt 
bevásárlóhelye 
Szolid árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
é s k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII, Dohánya. 30. 
Telefon: 223.261. 

LUKACS 

BÚTOR 
ÜZLETE 

Angster Júzsel 
és Fia 

orgona- is barmánlumgyár r.-t., PÉCS 
Orgonák, hsrmómamok. 
javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtató-berendezések. 
\ szegedi nagy orgona készítői. 
<ÍNánvn- ir»k T PI..M.I trdTezaén..* 

H i r a c h A . J a k a b f lnomb«r gyára Ú J P E S T 
Központ : Budapest IV. Károly-kflrdt 34. 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem Tállal felelősséget. 

Jeligéi leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

ÜARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II . , Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra.) 

ANYÁKNAPI jelenetek kisebbeknek, nagyobbaknak 
nevelő tartalommal 50—90 f-es árban Evva Leona ta-
nítónőnél ózd, Borsod m. Ellenérték bélyegben előre 
beküldendő. (742.) 

ANYÁKNAPJÁRA nevelő gyermekszíndarab egy 
pengő. Schülergebetbuch ötven fillér, Alleluja Orgelbuch-
ból ismertető ingyen. Babócsay, Bátaszék. (724.) 

NYUGDÍJAS kántortanítónak ingyen lakást, jövedel-
met biztosítok kevés kántoreágért. Babócsay, Bátaszék. 
(725.) 
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MEGJELENT 
a VKM. 105.50111942. V/1. számmal engedélyezett 

BATÓ-CSUKÁS: HARMÓNIU M-lSKOLA 
a líceumok és leánylícéumok I I I . és IV. o s z t á l y a számára. 

ÁRA: 6.— P. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST VIII.. MÚZEUM-KORÚT 6. SZ. 

ZONGORAHANGOLAST, javítást, bőrözést atb., har-
mónium- és orgonajavítást vállalok. Bármely vidékre is. 
Levelezőlaphívásra jövök. Biró József, képosített zon-
gorakészítő és hangolómester, Budapest, VII. k»r., 
Cserhát-u. 3. szám. (719.) 

DEBRECENTŐL 20 km-re, 5 tanerős államitól cse-
rélne ref. kántortanító Pest megyébe, vagy annak köze-
lébe, városba, vagy nagyobb helyre. I t t gyönyörű lakás, 
kántorságért 10 hold föld, 2 hold szőlő. Aki szeret gaz-
dá'kodni, annak nagyon alkalmas. Jelige: „Horgászni". 
(721.) 

GYÖNYÖRŰ szép, erőshangú, lakkcsiszolt harmónium. 
Nyolcregiszteres, egy térdregiszteres, kisebb templomba 
megfelelő. Jutányosán e!adó. Farkas, zongoracég, Budar 
pest, VII I . . Staffenberger-u. 16., fszt. 4. (723.) 

ANYÁKNAPJAI záróünnepélyi iskolai színjátékokat, 
jelenetéket, tavaszi előadásokra vidám dalos népszín-
műveket küld Csite Károly Rákospalotáról annak, aki 3 
pengő értékűt megtart. (720.) 

ZONGORÁRA, pianinóra, harméniumra kölcsönt fo-
lyósít vagy készpénzért megvásárolja Kernács-cég. Ár, 
gyártmány megírandó. Budapest, VIII., Rákóczi-út 13. 
Telefon: 349—911. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadásában folytatólagosan 
megjelenik: 

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos 
jogszabályainak gyűjteménye. 

A gyűjtemény áttekinthető rendszerben közli a vallás- és közoktatásügyi 
igazgatás körébe tartozó hatályos jogszabályokat. Minden kötet egész -
vászonkötésben jelenik meg és kicserélhető lapokból áll. A kicserélhető 

lapok helyére az időközi pótlás lapjait lehet illeszteni. 

Eddig m e g j e l e n t : 

1. Polgári iskolák. 
XVI+206 oldal, ára 4 pengő. 

2. Nem állami tanszemélyzet nyugellátása. 
IX+321 oldal, ára 6 pengő. 

1 

Megrendelhető: a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁBAN 
BUDAPESTEN, VIII , MŰZEUM-KÖRÚT 6. 
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KARTARSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné. tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
ntca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény eég! 
(Telefon: 146—411.) 

VILÁGMÁRKÁS zongorák, pianinók, harmóniumok 
legolcsóbban. Tanulózongnra 400—600-ért. Kernács-cég 
zongoraterme. Budapest, VIII. , Rákóezi-út 13. Telefon: 
349—911. 

SZAMOLÁSTANÍTASHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette- Beie Lajos. Sza-
molástanítás az elemi népiskola i. osztályában 1 P 20 f, 
II., III. , IV., V - V I . osztályokban, egyenkint 80 í, 
VII—VIII. osztályban 1 P 10 f. Számképek, számfogal-
mak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és mé-
rési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, I I . o. 
90 f_ VII—VIII. o. 1 P 40 f. Számolódoboz I. rendű 90 f, 
II . rsndű 60 f. Fali szemléltető tábla posztóval bevonva 
4 P 80 f. Filckorongok falitáblán szemléltetéshez egy. 
készlet (30 darab korong három színben és műveleti je-
gyek) 1 P. Színes papírlemez-korongok 1 csomag (20 da-
rab) 8 f. Játékpénzek 1 csomag 80 fillér. (Papírlemez-
korongokból ói játékpénzből 10 csomagnál kevesebbet nem 
küid.) Legcélszerűbb megrendelési mód: B e n a Lajos, 
Budapest 39.365. számú csekkszámlára csekkbiankó-lapon 
az összeget beküldeni, az értesítő szelvényen megjelölni a 
kívánt munkákat. A szerző bérmentesen megküldi. Szem-
léltető tábla rendelés esetén 82 fillér postaköltség is 
küldendő. 

KÖZÜLJE CÍMÉT kántorizálni tudó ref, ü-
lású állami tanító(nő), aki Dunabogdány kő . . 
erős állami iskolájához óhajt kerülni. (Bui' ootlől 36 
km.) Pungur Béla ref. lelkipásztor Dunabogüair (687.) 

K E R E S Z T É L Y 
H í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSASZÁR.ÚT 66. 

I t t csalódás 
sohasem é r h e t i ! 

C&cMUtkúJz&ék a 

Jj/iüjQyoJi 
dCó^áahátok 

TáAoxájRo^ 
Részletes tájékoztatással szolgál a 

JC. i/K. tgyzt&tni Nyomda 
KÖNYVESBOLTJA KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. 

DR. BEYER ED ÉNÉ 

ÚTMUTATÓ 
a népiskolai í rva-o lvasás t a n í t á s á h o z az 

új írásmód (zs inór í rás) alapján. 
A n n . vállá.s» és közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint a 
tanító- és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 

A könyv elméleti megalapozásával, teljesen kidolgozott tanításokkal és 
olvasótáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanítónak az 
új írásmód bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Úr által a v idék i n é p i s k o l á k részére engedélyezett 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyagát. Figye-
lembe veszi az osztott-, részben osztott- és osztatlan népiskola lehető-

ARA: 3-20 PENGŐ. s é g e i t ' k ö v e t e l m é ny e i>- MEGRENDELHETŐ 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VllU M Ú Z E U M - K Ö RÚ T 6. SZÁM. 
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AZ EGYSÉGES MAGYAR ZSINÓRÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

H I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K 
Segédtankönyv: 

LUTTOR IGNÁC: 

Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betűfűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterlin»féle német folyóírás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939.—IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
Vezérkönyv: 

LUTTOR-OLDAL: 
Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt A B O k ö n y v e k írás* 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I—II. 
0. részletes, a III.—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta* 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474,1939.—IX. 

Ára 3 50 P 
Faliminták: 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. IV. A Sütterlin=féle 
német folyóírás. 
70X100 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 - P , karionon 16 - P (I—III. külön is kapható 1) 

Kézi lapminták: 
I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. 
3 5 x 2 5 cm lapok, 1 cm középbetűkkel. 

1-111. ára -'60 P 
Feliratok, fali olvasótáblák készítéséhez: 

írás kátéja 
Miért tanuljuk és hol alkalmazzuk a díszítő írást ? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló irás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
V I I I , M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. ( G ó l y a v á r ) 
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KÖZISMERT 
* >TÜ NOH A NGÚ 
REMEKKIVITELÜ HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona* és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázár*u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
P E D A L O S HARMONIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — T A S K A H A R -
MÖNIÜMOK V I L L A M O S FUJTATÖBERENDEZÉSEK. S Z A K S Z E R Ű J A VITÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I U M K É S Z I T Ö S Z A K C É G 

MEGJELENT 
az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos 
népiskoláról szóló 1940 : XX. t.*c. végrehajtása tár* 
gyában a 26.000/1941. V. K. M. sz. rendelettel kiadott 

NÉPISKOLAI UTASÍTÁS 
ÁRA 1-60 P 

Beszerzendő az iskolai pénztár terhére 3 példányban. 
(A gondnoksági, illetve iskolaszéki elnök, az iskola 
igazgatója és a tantestület részére 1—1 példány.) 
Vonatkozó V. K. M. rendelet a Néptanítók Lapja 
1941. 23. számában. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST, VIII., MŰZEUM-KRT. 6. 

É'tizedek óta 
kö:ismert legjobb H A R M Ó N I U M O K pompás 

oryonahanzgil 

ház-, iskolákdalárdák s különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g 

HÖRL N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8. 
_ A budai Margit'hídfőtól a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - Sargsitycíin: „ H \ * H O MBaRX" - Telefoa: 15! 6SZ. 

40.176. - Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum*körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapes t , V., Klebelsberg-u. 17. (Magyar királyi I V T A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
" vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Te l : 122-271 — 126-818. I V I I I . , M ú z e u m - k ö r ú t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145. 

T / É Z I R A T O K megőrzésére é s l ' C ' L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám I T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
visszaadására a szerkesztőség I -*-1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium I 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

nem vállalkozik. Hirdetések szö- I 820—4—106/1930. V I I I . d . sz. alatt e lrendelte , hogy az előfizetési d í j az ! szavanként. Üzle t i h i rde tés : 1 oldal 
vege a kiadóhivatalnak, minden ! ál lami-, községi-, társulati- , m a g á n - é s érdekeltségi elemi népiskolák évi költ- I 160 P. 7a oldal 85 P. l U oldal 50 P . 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek I ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal c ímére előzetesen kü ldendő I Vi oldal 30 P . A hirdetési dijak a ki-

küldendő. I postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. I adóhivatal elmére előre f izetendők. 

A B A I v A T O O T Í E l t f E S E I 
O R S Z Á G O S U É P M t V E L É S I É R T E K E Z L E T 

ÓMAN BÁLINT vallás- és köz 
oktatásügyi miniszter folyó évi 
március hó 26, 27 és 28-ára orszá-
gos népművelési t i tkári értekez-

letet hívott össze, amelyen a felkért előadók az 
ország 58 népművelési t i tkára előtt az iskolán-
kívüli népművelés legfőbb időszerű kérdéseit 
ismertették. 

A legutóbbi népművelési t i tkári értekezlet 
óta hazánk elszakított területeinek egy része 
visszatért. Felvidéken, Kárpátal ján, Erdélyben, 
Délvidéken és Muraköz-Muravidéken, a húsz-
huszonkétesztendős idegen uralom után, a nép-
művelésié rendkívül nagy feladatok várnak, 
melyeknek megoldása nem tűr halasztást. De 
fontos volt az értekezlet azért is,' hogy a vissza-
tért területek t i tkárai megismerkedjenek a 
csonkaország népművelésének régi, kipróbált 
munkásaival. Szükséges volt, hogy az egymás-
tól távoleső törvényhatóságok titkárai, egymás-
közt eszmecserét váltva, megismerjék a többi 
megye, város és tájegység sajátos feladatait is. 

A területi gyarapodáson kívül, az utóbbi 
négy év alatt, hazánk katonai ereje is nagyot 
fejlődött. A mai rendkívüli idők úgy kívánják, 
hogy nemcsak fegyveres erőnknek, hanem az 
egész nemzetnek őrt kell állania. Ennek meg-
felelően számos eszmei és világnézeti kérdés 
vár kellő megvilágításra. De ú j életcélok és 
életfeladatok is nyíltak a magyarság előtt. 
1919-től 1938-ig egyetlen küzdelem volt az éle-
tünk a jobb jövő reményében. Elszakított terü-
leteink visszaszerzésében láttuk ezt a jobb jö-
vőt. 1938 óta az ország több mint kétszeresére 
növekedett, gondjaink mégsem csökkentek. 
Sőt, hamarosan kiderült, hogy a magyar köz-
oktatásügynek mérhetetlen nehéz feladatai van-
nak. Ezek közt egyik legelső helyen állnak a nép-
művelésnek, a valamennyi társadalmi rétegre 
kiterjedő nemzetnevelésnek nagyfontosságú 
feladatai. Az ú. n. utódállamok — mint isme-
retes — mindent elkövettek, hogy a magyar ok-

tatást-nevelést megszüntessék. Ezért, most nem 
csak arról van szó, hogy rendkívül sokan van-
nak, akik a magyar betűvetést nem tanul ták — 
ha egyáltalán tanultak írni és olvasni —, hanem 
arról, hogy a sok csapás alatt keménnyé edző 
dött magyar lélek, akár északon vagy déler,, 
akár keleten vagy nyugaton vészelte is át ezí 
a két évtizedet, minél hamarább megtalálja 
egymás kezét, megérezze egymás szívének 
együttdobbanását. 

Ezen a megnövekedett munkaterületen az 
eddigi tevékenységen felül újabbnál-újabb fel-
adatokat kell megoldania az iskolánkívüli nép-
művelés szerveinek. Ezért tartotta szükséges-
nek a Miniszter úr, hogy elgondolásainak terv-
szerű és egységes végrehajtása érdekében a 
régen oly jól bevált népművelési titkári érte-
kezleteket újból felelevenítse. 

A székesfőváros balatonkenesei üdülőjében 
tartott országos értekezletet március 26-án dr. 
Bisztray Gyula miniszteri osztálytanácsos, a 
népművelési ügyosztály vezetője nyitotta meg. 
Őszinte örömmel köszöntötte legközvetlenebb 
munkatársait , akiknek soraiban ma már a ma-
gyar Felvidék, Kárpátal ja , Észak-Erdély és a 
Délvidék népművelési ti tkárai is helyet foglal-
nak. Bejelentette, hogy az értekezlet kettős célt 
szolgál. Az egyik az, hogy a népművelés köz-
ponti és külső munkásai megismerjék egymást. 
A másik cél, hogy a népművelés legközelebbi 
feladatait és újabb célkitűzéseit világosan ki-
jelöljük. Éppen ezért az értekezlet programmja 
kissé zsúfoltnak is látszik, de valamennyi kér-
dést tárgyalás alá kellett venni. A minisztérium 
a jövőben ezeket az értekezleteket rendszere-^ 
siti, évente más és más városban, vagyis ván 
dorgyűlések formájában. 

Bisztray Gyula előadásában körvonalazta 
a népművelés jelentését. Értelmezése sze-
rint az iskolánkívüli népművelés az egész nem-
zettestre kiterjedő kulturális és szociális tevé-
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kenységet állandó közművelődést, végső fokon 
céltudatos nemzetnevelést je lent Ugyancsak a 
magyar népművelés feladata a társadalmi és 
szellemi élet szakadékainak megszüntetése, a 
válaszfalak lebontása s helyettük hidak verése, 
röviden: a nemzet lelki egységének kiépítése. 
Az egységes magyar közszellem azonban csak 
úgy valósulhat meg, ha a nemzeti lét alapvető 
kérdéseire a nemzettest minden egyes tagja 
azonos érzékenységgel reagál. Éppen ezért év-
ről-évre egy-egy országos munkaterv kidolgo-
zását tervezi. Nem merev tételekről van szó, 
hanem olyan általános alapelvekről, melyek-
nek kereteibe a helyi szükségletek mindenütt 
beilleszthetők. Az országos munkatervek csu-
pán az irányelveket jelölik ki és a megfelelő 
szempontokat közlik a rendelkezésre bocsátott 
előadási anyaghoz. A legközelebbi országos nép-
művelési munkaterv a mai súlyos időkhöz iga-
zodó állampolgári nevelés alapelveit tűzi ki. 

Egy másik előadásában dr. Bisztray Gyula 
a népművelési munka gyakorlati kérdéseit és 
eszközeit ismertette. Népművelési kiadványok, 
a népkönyvtár-hálózat fokozott ütemű kiépítése, 
a könyv és képponyva kiszorítása, a népműve-
lési oktatófilm és szemléltető eszközök beveze-
tése alkotják e legközelebbi feladatokat. A 
népfőiskolák szervezetének megállapítása, a 
népművelés és rádió kapcsolatainak elmélyí-
tése, az egyházi, közületi és társadalmi népmű-
velési munka, valamint a kultuszminisztérium 
hivatalos népművelési munkája közti szoros 
együttműködés biztosítása — mint hangsú-
lyozta — az egészséges fejlődés múlhatatlan fel-
tétele. 

Novágh Gyula tanügyi főtanácsos, Buda-
pest székesfőváros népművelésének yezetője 
előbb a szabadidő-mozgalomról, majd a buda-
pesti népművelés állapotáról tartott előadást 
Gazdag tapasztalatok alapján fejtette ki, hogy 
a munkásmozgalmakkal egyidejű az a törekvés, 
amely szerint a munkásnak föltétlenül kell sza-
badidővel rendelkeznie. Ezt a szabadidőt kel-
lően felhasználni nemcsak a munkásság, föld-
mívesség, sőt továbbmenve a tisztviselő réteg 
érdeke, hanem nemzeti érdek is; a szabadidő 
tar tama alatt nemcsak tanítani kell, hanem 
lelket, jellemet formálni, az egész emberi ma-
gatar tást kialakítani. Így tehát a helyesen fel-
fogott szabadidőmozgalom nem lehet más, mint 
népművelés és a jól szervezett népművelés nem 
egyéb, mint a szabadidő célszerű, tervszerű és 
okos kihasználása. 

Katona Géza, Pest vármegye népművelési 
t i tkára a vidéki népművelés szerveiről, ered-
ményeiről és teendőiről adott világosan átte-
kinthető képet. Felhívta a figyelmet a r ra a 
fontos népművelési feladatra, hogy a népi tö-
megeket meg kell tartani a falvak számára. 
A földmíves emberre gyakran végzetesen sú-
lyos következményekkel jár a városba vándor-
lás. A népművelés feladata kell, hogy legyen 
ennek — kellő felvilágosítás út ján történő —, 
levezetése. Majd a vidéki népművelés szerveit 

ismertette egyenként, s néhány gyakorlati újí-
tásra tett javaslatot. 

Borbély • József számvevőségi főtanácsos a 
népművelés ügyviteléről és gazdasági rendjé-
ről tartott tanulságos előadást Gyakorlati pél-
dákkal ismertette a költségvetések összeállítá-
sát, a számadási nyilvántartások vezetését és 
a zárszámadások szerkesztését. 

Hübner József népművelési titkár, a Le-
venteegyesületek Országos Központja művelő-
dési osztályának vezetője a népművelés és a 
leventeintézmény kapcsolatairól tar tot t elő-
adást; utalt arra, hogy a jövőben a népműve-
lésnek és leventeintézménynek több fontos fel-
adatát együttesen kell megoldania. 

A visszacsatolt területek iskolánkívüli nép-
művelését ismertető előadásokat dr. Szalai 
Béla min. osztálytanácsos vezette be. Nagy-
hatású előadásában Erdély és Délvidék nép-
művelésének szervezési munkálatait ismertette. 
Erdélyben a román elnyomás olyan súlyosan 
nehezedett a magyarságra gazdasági és szel-
lemi téren egyaránt, hogy a magyarságtudat 
ébrentartására és fokozására minden eszközt 
fel kellett használni. Erdélyben a súlyos elnyo-
matás évei alatt a lelkes szívű magyar tanító-
ság és tanárság minden ellenkező akarat elle-
nére is oly magasrendű népművelést fejtett ki, 
hogy bizonyos átmeneti időt kellett adni ezek-
nek a szerveknek, nehogy az eddigi eredmények 
elsikkadjanak. Ezért állították fel az Erdélyi 
Népművelési Bizottságot is. Merőben más volt 
a helyzet Délvidéken. Egyrészt azért, mert a 
jugoszláv állam fellépése a magyarsággal 
szemben brutálisabb volt, mint a románoké, más-
részt a visszatért területek közül mások a hely-
zeti, lelki viszonyok Bácskában, mint a baranyai 
háromszögben és ismét mások Muraköz-Mura-
vidéken. A jugoszláv elnyomás és a magyarság 
szétszórtsága miatt itt lassabban haladt népünk 
magáratalálása, mint Erdélyben vagy Felvidé-
ken. De a délvidéki magyarság is nagy erőfe-
szítéseket tett, hogy létét fenntar t ja . 

Nagy érdeklődés előzte meg Domokos Pál 
Péter kolozsvári tanítóképzőintézeti igazgató-
nak, az Erdélyi Népművelési Bizottság igazgató-
jának előadását. Erdélyben a románok alapos 
törvénnyel felkészülve, egyetemi tanárok vezeté-
sével végezték a munkát, s ennek meg is volt 
az eredménye. Erdélyben eddigelé csak három-
féle tanfolyamot rendeztek: író-olvasó, művelt-
ségpótló tanfolyamot és végül a legfontosabb 
célkitűzésű tanfolyamot: az énektanfolyamot, 
az érzelmi egység kialakítása végett. Az erdé-
lyi népművelők mélyen átérzik hivatásukat, 
most is éppen úgy, mint az elmúlt húsz év alatt. 

Komorovicz Béla Kassa és Abauj vm. nép-
művelési t i tkára a felvidéki részek népművelési 
viszonyai, Rhosóczy Rezső muraszombati tan-
ügyi előadó Muravidék és Muraköz népművelési 
állapotát, Bellász János a Kárpátal jai Kor-
mányzói Biztosság népművelési előadója Kár-
pátal ja és Tolnay János, a Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség osztályelnöke a Délvi-
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Hóman Bálint vallás= és közoktatásügyi miniszter a balatonkenesei népművelési értekezleten. 
Ü16 sor balról jobbra: Katona Géza, dr. Balassa Brúnó, Rhosóczy Rezsó, dr. Kósa Kálmán, Novágh Gyula, 
a Miniszter Űr, Domokos Pál Péter, dr. Mesterházi Ferenc, Tolnay János, Koch Nándor, Terbócz Miklós. 

A Miniszter Úr mögött dr. Bisztray Gyula, a hátsó sorban dr. Szalai Béla. 

dék népművelődési tevékenységét ismertette 
tartalmas és eszméitető előadás keretében. 

Az értekezlet utolsó napján dr. Kósa Kál-
mán és dr. Balassa Brúnó miniszteri osztálj'-
főnökök tartottak egy-egy összefoglaló jellegű 
előadást. Dr. Kósa Kálmán „Közoktatási szer-
vezetünk és a népművelés" kapcsolatait és a kö-
zös feladatokat fejtet te ki. Hangsúlyozta a 
népművelés mai jelentőségét, amikor minden 
nemzet erejének utolsó megfeszítésével küzd 
jövendőjéért. A nagy nemzetek, ha sokat is, de 
létüket nem veszíthetik el, a kis nemzetekre, 
ha most elbuknak, teljes megsemmisülés várhat. 
Ezért ma nevelőnek kell lennie mindenkinek, 
aki a néppel valamiféle kapcsolatban van s 
reá hatást tud gyakorolni. A népnevelés 
egyszersmind honvédelmi feladat is, mert — 
különösen a mai háborúban — a kiművelt em-
berfő feltétlenül előnyüsebb helyzetben van; a 
felsőbb katonai vezetésnek pedig ilyen honvé-
dekre van szüksége. Nem elhanyagolt, hanem 
nemzeti és vallásos — keresztény — szellemben 
nevelt polgárokra van szüksége ennek a hazá-
nak- Így kerül előtérbe a népművelés, a népne-
velés ügye és így lesz ez az ügy nagy nemzeti 
feladat. Ennek a nemzeti nevelésnek kell bele-
oltani minden magyarba a magyar hivatástu-
datot, a Kárpátmedence Istentől eredő egysé-
gének megtartását és a szentistváni politikát: 
a magyar nemzet biztonságos elhelyezkedésé-
nek és zavartalan életének biztosítását minden 
külső veszély ellen. Kósa Kálmán hangsúlyozta, 
hogy midőn a szentistváni állameszméből ki-
folyólag megértőknek kell lennünk a nemzeti-
ségek iránt, ugyanakkor magyarságunk erősí-

téséről sem szabad elfeledkeznünk. Ezért fon-
tos feladata a magyar népművelésnek a szór-
vány magyarság kellő nevelése. A nemzetiségi 
területeken a népművelésnek a nemzetiségi 
nyelven kell folynia, mert a néphez csak így 
tudunk hozzáférkőzni. Fel kell világosítani az 
idegen ajkúakat , hogy amikor mi a megértést 
keressük, akkor az nemcsak a mi érdekünk, ha-
nem az ő érdekük is, mert ha létrejön a meg-
értés, akkor egyetlen terület sem tudja úgy biz-
tosítani a kellő életfeltételeket, mint ez az 
Istentől alkotott gyönyörű egység: Magyar-
ország. 

Dr. Balassa Brúnó miniszteri osztályfőnök a 
„Nemzetnevelés"-ről tartott hasonlóképen nagy-
szabású előadást. Ma már — a szülők iskoláját 
tekintve — szinte a csecsemő kortól kezdve az 
óvodán, az elemi és középiskolán át egészen a 
katonasorig tart a nevelés. A népművelés ezen 
túl is kiterjed. Ezért ma már közfelfogás, hogy 
a nevelésnek a bölcsőtől a sírig kell tartania. 
A nevelés célja az, hogy mindenkibe beleoltsa 
a kötelességtudatot az Istennel és hazájával, 
családjával és társadalmával, végső fokon: 
nemzetével szemben. Ma, amikor oly ellentétes 
világeszmék és >világnézetek ütközőpontjában 
él nemzetünk, hazánk védelme mellett legna-
gyobb feladatunk a magyar és keresztény mű-
veltség fejlesztése. „Sokkal inkább művelt lélek 
az a baka, aki mögött öttagú család áll oda-
haza bizonytalanságban s ő maga kint a fron-
ton hajlandó és elszánt arra, hogy ha kell, meg 
is haljon, mint az a tudós, aki kilenc nyelv bir-
tokában könyvtárszobájában ül és nem érdekli 
a haza sorsa" Mert a nemzet egyénekből áll és 
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ha az egyénekben nincs kellő erkölcsi érték, 
akkor a nemzet értéke sem nagyobbodik. Ezért 
kell az egyén kulturális emelésére törekednünk. 
Óriási feladatok előtt áll a magyar nemzetnevelés. 
Ehhez a hatalmas munkához átfogó terv és ke-
resztény nemzeti világnézet kell. Mindenkinek 
részesülnie kell hivatása szerint a munkában, 
így tehát minden a jó vezetőkön, a jó népneve-
lőkön áll. A jó népművelőkön, akiknek átfogó 
a látásuk és akik megérzik, mire van szüksége 
a nemzeti közösségnek. Ezért nekik kell leg-
jobban ismerniök a nemzeti célokat, a hozzá-
vezető utat és eszközöket. Minden népművelőt 
töltsön el a tüzes lélek, a keresztény ember tü-
zes lelke, és igaz magyar szíve. 

Dr. Balassa Brúnó miniszteri osztályfőnök 
előadása előtt lépett a terembe dr. Hóman Bá-
lint vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki 
balatonfüredi pihenését megszakítva látogatott 
el a népművelési titkárok kenesei éi tekezletére. 
Fogadására dr. Mesterházy Ferenc veszprém-
vármegj7ei főispán és dr. Koch Nándor székes-
fehérvári tanker. kir. főigazgató is Balatonke-
nesére érkezett. Ugyancsak résztvett az érte-
kezleten, mint vendég, Boross Lajos az Orszá-
gos Szociális Felügyelőség szakelőadója. 

Dr. Hóman Bálint kultuszminiszter beszédét 
nagy lelkesedéssel fogadták a hallgatók. Osztat-
lan örömöt keltett a Miniszter úrnak az a ki-
jelentése, liogy a népművelési titkárok régi és 
jogos erkölcsi és anyagi kívánalmait a közel-
jövőben teljesíteni óhajt ja. 

Végül Földy István, Háromszék vm. népmű-
velési t i tkára tolmácsolta az értekezlet részt-
vevőinek köszönő és búcsúzó szavait. Jólesett 
hallani — mondta —, hogy nem vagyunk egye-
dül, munkánkban a legfelsőbb vezetés nyúj t 
megértő segítséget és elismerést. A nehéz idők 
sokszoj o'zott kötelességteljesítést követelnek 
ugyan, mégis a magyar népművelő kar nagy 
örömmel végzi munkáját, mert tudja, hogy ve-
zetői vele egy szívvel és lélekkel dolgoznak. 

A rendkívül tartalmas és tanulságos értekez-
letről a népművelési ti tkárok ú j szempontok-
kal gazdagodva és hivatástudatukban megerő-
södve tértek haza állomáshelyeikre. 

Dr. Névelős Ágoston. 

Hóman Bálint m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter beszéde a balaton-
kenesei népművelési t i tkári értekezleten 

Mélyen tisztelt Értekezlet! Ez?n az értekez-
leten, amely barátságos keretei: között most le-
zajlott, a szakszerű előad:'isr.k hosszú sorozata 
hangzott el- Valahánysz • komoly helyen és 
komoly társat.,igbaa megnyilatkozhattam a 
nemzetnevelés és okta "?y céljairól, mindig 
hangsúlyoztam és ma is .ős nyomatékkal hú-
zom alá, hogy a művelődésnek erkölcsi és ér-
telmi tar ta lma van. 

A ma iskolájának igen nagy nyomatékot 
kell helyezni a nevelő: az értelemnevelő és er-

kölcsnevelő feladatra. Valahogy a nevelést 
vissza kell jut tatni a régi jogaiba, mert apáink 
iskolája, a XIX . század iskolája elhanyagolta 
a nevelést. Nem nevelt és ennélfogva nem ter-
melt igazi kul túrát . Mert igazi kul túrá t csak 
oktatással és neveléssel, az erkölcsi és értelmi 
szempontok együttes kidomborításával mun-
kálhatunk ki. Maga az ismeretközlés, maga az 
oktatás létrehozhat magas színvonalú civilizá-
ciót, anyagi műveltséget, egy lexikális isme-
rethalmazt az egyesek viszonylatában. A neve-
lés azonban hithez vezet, hitet, meggyőződést 
termel. Az igazi kul túrát és a kultúrától 
függő igazi világnézetet csak együttesen, isme-
retszerzéssel és neveltséggel szerezhetjük meg 
magunknak. A népművelésnek és a népművelés 
munkásainak, nekünk mindannyiunknak, akik 
együtt vagyunk, feladatunk, összefogó, sziníé-
tikus feladatunk az erkölcsi és értelmi nevelés 
feladata. 

Erről kívánok néhány szót szólni. Minden 
korszaknak, minden nemzetnek, minden ember-
csoportnak, kisebb közösségeknek meg szokott 
lenni a világnézete. Vájjon miért kell korunk-
nak hatalmi erővel és az emberi társadalom 
legjobbjainak az összefogásával új, vagy akár 
régi, de mindenesetre egységes és egészséges 
világnézet formálására törekedni? 

Ha a történetíró fejével gondolkozunk, ak-
kor kétségtelenül a mi korunk szellemi életé-
nek egyik legjellemzőbb sajátosságát és egy-
ben legnagyobb fogyatékosságát abban kell 
látnunk, hogy hiányzik az egységes világszem-
lélet, hiányzik az egészséges közszellem az em-
beriségben és a nemzeti társadalmakban is. Az 
ok az, hogy a XIX. század a maga specializáló 
és túlságosan individualizáló irányával nem 
tudta kialakítani a maga irányító koreszmé-
nyét. Nem tudta kialakítani azt az általános 
és egyetemes nemzeti művelődési eszményt, 
amely a többi történeti korszakok mindegyikét 
jellemezte, akár a keresztény középkorról, akár 
a gótikus lovagkorról, akár a renaissanceról. 
akár a barokkról, vagy más korszakról beszé-
lünk. Ezekben a korszakokban a világnézet az 
emberek minden életfunkcióját irányította és 
szemléletét már eleve determinálta, meghatá-
rozta. Annak a keresztény középkornak az em-
bere egységes és egyetemes világszemlélet alap-
ján élt, dolgozott és játszott közre a közérdekű 
dolgok intézésében. 

Mit látunk ma. talán egy század óta? Ellen 
tétes eszmék és áramlatok, különböző ideoló-
giák és gyakorlati elgondolások harcát és küz-
delmét, ellenséges irányok és törekvések ádáz 
versengését, akár a politikai, akár a művészeti, 
akár az irodalmi, akár a gazdasági életet néz-
zük. Ez a küzdelem folyrik körülöttünk és vall-
juk meg, bennünk is, a helyett, hogy az emberi 
társadalmat és anrnk eszméit igyekeznénk egy 
egészséges szintézisoe foglalni. 

Az emberiség szörnyű értelmi zűrzavar és 
érzelmi válság sodrába került és ezt magunk 
sem kerülhettük el. Az emberi életet megszé-
pítő tényezők: az eszményekért való lelkesülés 
és az elhivatottság érzése a sötétnek mondott 
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középkor nagy szellemi öröksége nálunk is 
már-már veszendőbe ment. Két nagy beteg-
ség vette fel nálunk ezzel a harcot. Az egyik 
nyugatról jött és elementáris erővel ejtette ha-
talmába a téveteg lelkeket. A másik ősi keleti 
betegség, a foglaló magyarok hozták az ázsiai 
keleti pusztákról. A materializmus, az anya-
giasság és testiség tetszetős szavak mögé rej-
tett romboló elmélete a kul túra csúcspontjának 
vélt technikai haladás a gépkultúra árnyéká-
ban bontakozott ki. A tunya szemlélődés és 
vértelen ábrándok álomkórja a nagy rónán he-
verésző pásztorok lelkéből sar jadt . S e két be-
tegség eredőjeként hamar felütötte fejét a har-
madik — azonban mindannyi között a leg-
rosszabb — a mindent ócsárló rosszindulat, 
szkepszis és a meddő gáncsoskodás szelleme. 
A materiális világnézet és vele az osztályharc 
történetietlen és ezért merőben hamis elmé-
lete, ideológiája észrevétlenül belopózkodott a 
magyar lelkekbe és még ahol politikai értelem-
ben küzdenek is ellene, igen sokszor győzelme-
sen ütközik ki a frázisok tömegéből. 

A munkanélküli vagyonszerzésre, a mások 
legázolásával érvényesülésre törekvők, a pusz-
tán anyagi célokért dolgozók idegemésztő láz-
betegsége ma is nagy erővel, fokozódó erővel 
pusztí t ja a társadalom szervezetét. Baktériumai 
behatoltak a magyar értelmiség testébe is és a 
legjobb xíton haladtak már, hogy ezt a nivel-
láló és ellentétek eloszlatására hivatott társa-
dalmi réteget teljesen megsemmisítse erköl-
csileg. 

A kórokozó baktériumok munkájának ered-
ménye az önzetlenség és a becsületes munka 
lekicsinylése, a hivatali és iparos munkának 
már-már a tiszta bérmunkává süllyesztése, a 
régi tisztes kereskedelem háttérbe szorulása a 
nyerészkedő közvetítés mögé. 

Magukat szabadalmazott magyaroknak tartó 
emberek a maguk különös magyarságára, sőt 
legjobb magyarságára hivatkozva különbségeket 

tesznek származás szerint a magyar társada-
lom rétegei között, az úri és népi származású 
emberek, a törzsökösök és asszimiláltak, a töröl 
metszettek és kevertvérűek között. A tiszai és 
dunai, az erdélyi és délvidéki magyarok között. 
Fő az, hogy különbség legyen, mert különbsé-
get kell tenni magyar, magyTarabb és legma-
gyarabb magyarok között. Mert nem lévén ma-
gyarok, soha nem fogják elismerni, hogy a 
magyar szónak nincs fokozása. Vagy magyar 
valaki vére és lelke, erkölcse és cselekvése szo-
rint, vagy nem az. Nincs fokozás, nincs alsóbb-
rendű, magasabbrendű magyar, csak magyar 
van, vagy nem magyar. Aki tehát ilyen ellen-
tétet konstruál, a nemzet testét bomlasztja. 

Lelkem egész meggyőződésével hirdetem 
immár tizedik éve a miniszteri székből a gyö-
kerében megtámadott nemzeti élet regenerá-
ciójának, az egészséges népi közszellem kiala-
kulásának, az egységes magyar erkölcsi világ-
szemlélet kimunkálásának szükségességét. Hir-
detem ezt mint a művelődéspolitikai kormány-
zat programmjának alaptételét, mert az egész-
séges és egyenletes nemzeti fejlődést csupán a 
nemzeti élet egysége mellett és a nemzeti élet 
minden erőivel együtt tudom elképzelni. 

Most lezajlott értekezletünk azt bizonyítja, 
hogy a speciális képzés mellett felismer-
tük a szellemi továbbképzés szükségességét is 
és igyekeztünk a népművelő tisztikar művelt-
ségét nem kiegészíteni, hanem olyan elemek-
kel gyarapítani , amelyeket szűkebbkörű és ta-
golt munkásságuk mellett ők talán nem tud-
nak kellőképen megfogni és értékelni. Fogad-
ják szeretettel és megértéssel mindazt, ami el-
hangzott, fogadják szeretettel az előadóknak 
azt a törekvését, hogy igyekeznek a legjobbat 
adni abból, amivel rendelkeznek és fogadják 
szeretettel az én szeretetemet is, aki eljöttem, 
hogy bebizonyítsam és hitet tegyek a magam 
ideállásáról. 

A L E V E 1 T E I H Í T É 2 Í M É Í I Í Y S Z A B Á L Y A I R Ó L 

írta : PUSZTAI J Á N O S 

I. Miként az emberek, úgy a nemzetek sem 
egyformák. A nemzeteket is sajátos tulajdon-
ságaik különböztetik meg egymástól. Az ember 
jelleméhez hasonlóan a nemzet jelleme is szár 
mos vonásból tevődik össze. Ezeknek a voná-
soknak azonban csak egyik része állandó, a 
másik része változó. A változó vonások politi-
kai és gazdasági helyzetekkel, társadalmi és 
szellemi áramlatokkal együtt jelennek meg és 
tűnnek el a nemzet arculatáról. A nemzet jel-
leméről ezért csak egy adott pil lanat kereszt-
metszetében lehet helyes képet rajzolni. A kép 
azonban a változó vonások miat t nem lesz 
örökérvényű és nem fog illeni a nemzet fejlő-
désének és változásának minden korszakára. 

Azoknak az állandó és változó vonásoknak 
felismerése és kiválasztása, amelyek egy-egy 
nemzetet hűen jellemeznek, igen nehéz. E jel-
lemvonásokat másként lá t ja az idegen és más-
ként az, aki annak a népnek fia. Ahhoz, hogy 
valaki sa já t népének jellemét hűen rajzol ja 
meg, az összehasonlítás alapjául szolgáló szé-
leskörű műveltség mellett sokoldalú megfigye-
lőképesség, bő tapasztalat, tiszta ítélőtehetség 
és mindenekfelett az önmegtagadásig terjedő 
pár ta t lanság kell. 

Bármilyen nehéz feladat is sa já t népünk 
jellemének hű és teljes megismerése, ezzel a 
feladattal nemcsak a világ zajától elvonult tu-
dósnak kell foglalkoznia, hanem mindenkinek, 
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aki helyzeténél fogva arra hivatott, hogy nem-
zetét, annak sorsát, népének jövőjét közvetle-
nül vagy közvetve irányítsa. Jól kell ismernie 
a jogalkotónak is a nemzet sajátosságait , népe 
jellemének állandó és változó tényezőit. Csak 
ezek teljes és tárgyilagos ismeretében ítélheti 
meg helyesen, hogy mit kell tennie, hogy a 
jogalkotás célját milyen rendelkezésekkel ér-
heti el és hogy tervezett intézkedéseivel hasz-
nál-e, vagy éppen á r t nemzetének. 

A jogalkotás eredményeinek összegét jog-
fejlődésnek szokták nevezni. Ez a kifejezés 
azonban csak képletes kifejezés. A jogrendszer 
ugyanis nem előre megállapított pontos terv 
szerint önmagától fejlődik ki, mint például a 
magból a virág, hanem részleteinek — különö-
sen múló részleteinek — alakulása sokszor hir-
telen felvetődött átmeneti szükségletektől, múló 
divatoktól vagy éppen egyéni ötletektől is 
függhet. Mégis a jó jogrendszert belső össze-
függés és a részletek összhangja jellemzi. 
A részletek szervesen kapcsolódnak az egész-
hez, az egészben pedig éppúgy, mint a részle-
tekben, egységes alapelvek élnek és hatnak. 
Ezekben az egységes alapelvekben jut kifeje-
zésre a nemzeti sajátosság és ezeken a sajátos 
alapelveken keresztül éri el a jó jogrendszer 
igazi célját: rendezi el a nemzet életének meg-
nyilvánulásait úgy, ahogy az a nemzet állandó 
és változó jellemvonásainak legjobban meg-
felel. 

Ez az előrebocsátott általános szempont ar ra 
kötelez, hogy akkor, amikor egy viszonylag ú j 
intézményre vonatkozó jogszabályokat kell be-
mutatnom, elsősorban azt vizsgáljam, hogy az 
ú j intézményre vonatkozó jogszabályok bele-
illeszkednek-e jogrendszerünk alapelvei közé 
és megfelelnek-e nemzetünk sajátos jellem-
vonásainak. 

II . A leventeiutézmény — amelynek szabás 
lyairól szó lesz — keletkezését tekintve, sajá-
tosan magyar . Ha összefüggő múl t ja nem is 
nyúlik olyan messzire, mint pat inás neve, szü-
letése tragikus magyar eseménnyel: a tr ianoni 
szerződéssel függ elválaszthatatlanul össze. Az 
intézmény célja keletkezésekor az volt, hogy a 
reánk kényszerítet zsoldos hadsereg rendszere 
mellett lehetetlenné vált általános katonai ne-
velést valamiképen pótolja. Az intézmény a 
mult és a fel nem adott jövő között biztosította 
az összefüggést olyan módon és határok kere-
tében, amilyenek a kényszerhelyzetben adva 
voltak. A leventeintézmény keletkezésekor te-
hát elsősorban pótlék volt, az általános had-
kötelezettség egyik szerény pótléka. A trianoni 
szerződésben foglalt katonai korlátozásokra te-
kintettel azonban ennek az intézménynek ka-
tonai jellegét kifelé el kellett titkolni. Az in-
tézmény ezért kifelé merőben polgári szerve-
zetként jelentkezett és a polgári külső alatt 
igyekezett a katonás nevelés céljait megvaló-
sítani. 

A leventeintézményt azonban nem csupán 
a szövetséges és társult hatalmak reánk kény-
szerített katonai korlátozásai hívták életre-
A nemzeti újjászületésnek a közfelfogásban élő 

vágya a húszas évek elején a nevelési esz-
ményt is átalakította. A századfordulótól az 
első világháború végéig az érzelgős, törékeny 
lelkű, elvont szépségeken andalgó vagy ki-
ábrándult i f j ú eszményi képmása állott előt-
tünk, azé az if júé, akinek hazája a széles nagy-
világ volt, akiben az egyéniség jogai mérték-
telenül felduzzadtak és akiben a közösségi ér-
zések ugyanilyen aggasztó módon elhalványul-' 
tak. Ezt az eszményképet összezúzta a világ-
háborút követő nemzeti tragédia. Az összezú-
zott eszménykép helyére csakhamar a hősi ön-
feláldozás eszményképe került. Katonásabb tu-
lajdonságok, keményebb jellemvonások és a tö-
meghez tartozás érzése lett az ú j nevelési cél-
Erre az eszményképre kellett nevelni a világ-
háború után az i f júságot is. Egyre nagyobit 
nyomatékkal kezdték hangoztatni, hogy az 
i f júság alakításában nem a tárgyi ismeretközr 
lés bősége a legfontosabb, hanem a közlés 
módja, a ráhatás, a jellemképzés és a nagy 
nemzeti feladatokra való lelki és testi előké-
szítés. Különösen az utóbbi, a testi előkészítés 
volt az, amire a figyelem ráirányult . Ezt a 
testi előkészítést az addig fennálló nevelési 
rendszerben hiányosnak találták. A világ-
háború végéig az iskolából kikerült i f júság 
testi nevelésével városban alig, falun pedig 
egyáltalában nem foglalkoztak. Csak a katona-
ság volt az, amely a kiképzés során szükségkép 
pen foglalkozott a test erősítésével és nevelé-
sével is. A katonai kiképzés azonban az i f j ú 
testi fejlődésének már olyan korszakára esik, 
amikor a testi nevelés megkezdése sok tekin-
tetben elkésett. Az eredményes testi nevelésről 
a fejlődés korábbi korszakában kell gondos-
kodni. Az iskolából kikerülő i f jú testi nevelé-
sét s azzal együtt jellemének férf ias irányban 
való fejlesztését nem lehet a véletlenre bízni. 
Mindezek felismerése és a felismeréssel együtt 
járó szükségérzés volt az a második tényező, 
amely a leventeintézményt az 1921. évben 
életrehívta és amely annak fennállását a kato-
nai korlátozó intézkedések megszűnése után is 
biztosította. 

A leventeintézmény keletkezésének okaiból 
és körülményeiből nyilvánvaló, hogy ezt az in-
tézményt sajátosan magyar szükségletek kielé-
gítésére kellett megalkotni. Az intézmény szer-
vezete, tagozódása és működése szorosan hozzá-
simul a vele szomszédos intézményekhez, első-
sorban a honvédséghez és az iskolai nevelés-
hez. Az 1921. évben keletkezett leventeintézmé-
nyünk tehát nem divatszeretetből átültetet t 
idegen intézmény, hanem sajátosan magyar 
intézmény, önérzettel gondolhatunk arra, hogy 
ez az intézmény 10—15 évvel megelőzte az új já-
született nagy európai nemzetek hasonló i f jú-
sági szervezeteit és húsz évvel korábban mű-
ködött csonkaországunkban, mint a körülöttünk 
élő kis nemzetek ú j i f júsági szervezetei. 

I I I . Az 1921. évben keletkezett leventeintéz-
mény alapja az 1939. évben kiszélesedett, tar-
talma pedig sok tekintetben átalakult. A hon-
védelemről szóló 1939 : II . t.-c. ugyanis a le-
ventekötelezettséget honvédelmi kötelezettség-
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nek nyilvánította, ezen felül az addig csupán 
az iskolát elhagyó i f júságot terhelő ezt a kö-
telezettséget általánossá tette. A kötelezettség 
ettől kezdve kiterjed minden leventeköteles 
korú i f jú ra , tekintet nélkül arra, hogy iskola 
kötelékébe tartozik-e vagy nem. 

A törvénynek az a rendelkezése, amely a 
leventekötelezettséget honvédelmi kötelezett-
séggé nyilvánította, nem pusztán ünnepélyes 
kijelentés. A honvédelmi kötelezettség fogalma 
a legkomolyabb állampolgári kötelezettségek 
foglalata. E kötelezettségek tar ta lmát a hon-
védelmi törvény szabatosan meghatározza. 
Ezeknek a kötelezettségeknek egyik része lett 
a leventekötelezettség. A törvény rendelkezése 
tehát szervesen beleillesztette a leventekötele-
zettséget a honvédelmi kötelezettségek rend-
szerébe. Ezzel a leventeintézmény jelentőségét 
a r ra a színvonalra emelte fel, amelyet az cél-
jánál és a benne szunnyadó lehetőségeknél 
l'ogva megérdemel. Ennek a törvényes rendel-
kezésnek elvi és gyakorlat i jogkövetkezményei 
vannak. Elvi következménye elsősorban az, 
hogy nyíltan és világosan kifejezi az intéz-
mény hangsúlyozottan katonai jellegét. Ebből 
a törvényes rendelkezésből következik az is, 
hogy az intézmény szervezete katonai alapon 
épült fel és hogy a leventekötelezettség tar-
tama elvben a tényleges katonai szolgálat 
megkezdéséig terjed. A honvédelmi kötelezett-
ség jellege biztosítja a leventeintézmény szár 
mára a hatóságok és közületek fokozott támo-
gatását, az intézménnyel kapcsolatos személyes 
kötelezettségek súlyát, ezek kikényszerítésének 
hatásos módjai t és végül a fokozott büntető-
jogi védelmet is. 

A honvédelmi törvénynek az a rendelke-
zése, amely a leventekötelezettséget általánossá 
tette, és elejtette ebben a tekintetben az iskolai 
és iskolánkívüli i f júság között addig fennálló 
megkülönböztetést, a kötelezettségek egyenlő 
viselésének elvét, a társadalmi igazságosság 
gondolatát és mindenekfelett a magyar i f júság 
egységének eszméjét k ívánja szolgálni. Miként 
felnőtt korban minden magyar férfinek egy-
arán t kötelessége az, hogy a haza szolgálatára 
fegyvert fogjon, úgy minden i f júnak is egy-
formán kötelessége, hogy erre a szolgálatra 
testben és lélekben előkészüljön- Az előkészü-
letnek is közösnek kell lennie. A közös előké-
szület i—i különösen a táborszerű kiképzés so-
rán — módot ad arra , hogy a társadalom kü-
lönböző rétegeiből és különböző foglalkozási 
ágakból származó i f j ak a közös munkában egy-
mást megismerjék és megbecsüljék. A társa-
dalmi ellentétek és ellenérzések kiküszöbölésé-
nek egyik hatásos eszköze lehet a megfelelő 
gonddal végrehaj tot t együttes nevelés. 

IV. A most érintet t két alapelvnek megfele-
lően átalakított leventeintézménnyel egyébként 
a 235- §-ból álló honvédelmi törvény csupán 
nyolc, illetőleg a különleges büntetőrendelke-
zéseket is ideszámítva, csupán tizennégy §-ban 
foglalkozik. A honvédelmi törvény a levente-
intézmény céljára és a leventekötelezettség tar-
talmára vonatkozóan csak a leglényegesebb 

irányelveket ad ja meg. A honvédelmi törvény 
tehát ebben a tekintetben csak kerettörvény és 
nem kimerítő szabályozást nyúj tó kódex. A hon-
védelmi törvény ennek a keretnek kitöltéséhez 
az általános végrehaj tási felhatalmazáson felül 
tizenkét külön kiemelt kérdés rendeleti szabá-
lyozására különös felhatalmazásokat is ad. 
A különös felhatalmazásokat elsősorban a hon-
védelmi miniszter kapta. A felhatalmazások je-
jelentékeny részében azonban osztozik a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter is, néhány 
kérdésre vonatkozóan pedig a belügyminiszter, 
a pénzügyminiszter és a gazdasági tárcák mi-
niszterei is. Végül két kérdés szabályozására a 
minisztérium kapott felhatalmazást. E felha-
talmazások alapján készült el az 1940. év vé-
gére a leventekötelezettségre vonatkozó végre-
haj tási utasítás. Ez a végrehajtási utasítás 
200 oldalas kötetre terjedő joganyagot ölel fel. 
Az utasí tás kimerítően szabályozza a levente-
intézmény szervezetének és működésének min-
den lényeges kérdését 

A kötetre terjedő jogszabályanyagot termé-
szetesen egész terjedelmében nem ismertethe-
tem. Ezért a leventeintézményre vonatkozó 
joganyagból csupán néhány olyan szemelvényt 
emelek ki, amelyek e helyütt különösebb ér-
deklődésre tar thatnak számot. 

V. 1. A szemelvényes ismertetést a levente-
intézmény fogalmával kezdem. Ezt a fogalmat 
a végrehajtási utasítás meghatározza, de nem 
elvont elméleti alapon, hanem pusztán gyakor-
lati célra. Gyakorlati célból azért volt szükség 
a fogalommeghatározásra, mert a levente-
intézmény, mint ilyen, külön büntetőjogi olta-
lom alat t áll. A leventeintézmény ellen gyűlö-
letre izgatást a honvédelmi törvény vétségnek 
nyi lvání t ja . Éppen ezért pontosan meg kellett 
állapítani, hogy a büntetőjogilag védett érdek 
körébe ki és mi tartozik. A végrehajtási uta-
sítás szerint a leventeintézmény magába fog-
lal ja a leventéket, a leventecsapotakat ezek 
elöljáróit a leventekiképzést irányító honvéd-
parancsnokságokat és az ezek céljára alkotott 
szervezeteket. Ez a fogalommeghatározás a le-
venteintézményt gyűjtőfogalommá szélesíti. 
A fogalomban azonban a hangsúly a leventé-
ken van, mert a leventeintézmény i f júsági moz-
galom, az intézmény középpontjában tehát ma-
gának az i f júságnak kell állania. Minden más 
személy, szervezet vagy funkció csak annyiban 
része a leventeintézménynek, amennyiben ma-
gával a leventeif júsággal összefügg. Ki kell 
emelni, hogy a leventeegyesületek is a levente-
intézmény törvényes fogalmi körébe tartoznak. 
A leventeegyesületek ellen izgatás tehát éppen 
olyan büntetőjogi védelemben részesül, mint 
például a leventekötelezettség ellen izgatás. 

2. Foglalkozik a végrehajtási utasítás a le-
venteintézmény céljával is. Az intézmény célja 
elsősorban a katonai előképzés. Ebben azonban 
az intézmény célja nem merülhet ki. A honvé-
delem fogalmát sem lehet ma már ttsupán a 
katonai szolgálatra szorítani. A korszerű had-
viselésben a fegyveres szolgálat mellett más, 
nem fegyveres személyes szolgálatok jelentő-
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sége megnőtt. A leventeintézménynek tehát az 
i f j aka t erre a szolgálatra is elő kell készítenie. 
Minthogy pedig mind a fegyveres, mind a nem 
fegyveres személyes szolgálatok értéke és si-
kere elsősorban a szolgálatot teljesítő szemé-
lyek fegyelmezettségén, áldozatkészségén, szer-
vezettségén és erején fordul meg, az ilyen szol-
gálatokra való előkészítésben nem csupán az 
ismeretközlés mennyisége és az ismeretek be-
gyakorlása fontos, hanem ugyanígy vagy még 
fokozottabb mértékben jelentős az i f j ú jellemé-
nek megfelelő kialakítása, meghatározott lelki 
és testi képességek céltudatos kifejlesztése és a 
közösségi érzés megerősítése. A leventeintéz-
mény tehát a felnőttek honvédelmi kötelezett-
ségeire csak akkor készítheti sikerrel elő az 
i f jút , ha munká já t szélesebb alapokra helyezi 
és a szorosabb értelemben vett katonai előkép-
zés mellett általánosabb nevelési célok szolgá-
latára is vállalkozik. A leventeintézmény ter-
mészetesen nem veheti át kizárólagos joggal 
az i f júság nevelését, mert azokat a nevelési fel-
adatokat, amelyeket elhivatottságuk alapján 
más tényezők látnak el, a leventeintézmény 
nem hivatott és nem is képes magára vállalni. 
Így különösen nem szorí thatja ki a maga fel-
adatköréből az i f júság nevelésének három nagy 
tényezőjét: a családot, az egyházat és az isko-
lát. A leventeintézménynek ezekkel a nevelési 
tényezőkkel együtt és párhuzamosan kell részt-
vennie az i f júság egységes és egyetemes neve-
lésében. A leventeintézmény tehát csak egyik 
eszköze és szerves kiegészítő része a magyar 
i f júság nevelésének. A végrehajtási utasítás 
ezeknek a szempontoknak ismeretében és figye-
lembevételével határozta meg a leventeintéz-
mény célját és helyezte el azt az egységes és 
egyetemes nemzetnevelés rendszerében. A végre-
haj tás nehéz és kényes feladata lesz, hogy 
ebben a tekintetben a helyesen kitűzött i rányt 
a változó körülmények között mindig megtart-
sák és ne csapjanak át egyik vagy másik szélr 
sőségbe: ne tekintsék a leventeintézményt 
pusztán katonai intézménynek, de ne is töre-
kedjenek arra, hogy ezt az intézményt a neve-
lés egyetlen és egyedül hivatott tényezőjévé 
avassák. 

3. Érdeklődésre t a r tha t számot a végrehaj r 
tási utasításnak az a része is, amely a leven-
téknek más egyesületekben való részvételét 
szabályozza. A honvédelmi törvény szerint a 
tizennyolcadik életévüket be nem töltött leven-
ték iskolai hatóságok felügyelete alat t álló 
egyesületeken, továbbá vallásos egyesületeken, 
valamint a Magyar Cserkészszövetség kötelé-
kébe tartozó cserkészcsapatokon kívül egyesü-
letnek vagy bármily más megjelölésű egyesü-
leti jellegű szervezetnek tag ja i nem lehetnek. 
Ez a rendelkezés nem akadályozza, hogy sport-
egyesületekben a tizennyolcadik életévüket be 
nem töltött leventék engedéllyel edzést folytat-
hassanak és igazolt versenyzők lehessenek. 
A tizennyolcadik életévüknél f iatalabb leven-
tékre felállított ez a korlátozás nevelési és fe-
gyelmi követelményeknek felel meg. Az isko-
lai rendtartásokban foglalt hasonló rendelke-

zésekkel együtt ennek a rendelkezésnek is az a 
célja, hogy az i f j ú t legfogékonyabb korában 
megóvja olyan hatásoktól és befolyásoktól, 
amelyek a nevelés eredménye szempontjából 
károsak lehetnek. Az egyesületi tagság tilalma 
alól a leventeegyesületen felül három irány-
ban van törvényes kivétel: az iskolai hatóság 
felügyelete alat t álló egyesületek, a vallásos 
egyesületek és a cserkészcsapatok tekintetében. 

4. Az iskolai hatóság felügyelete a la t t álló 
egyesület fogalmát a végrehajtási, utasítás nem 
határozta meg, de erre nem is volt szükség, 
mert az ilyen egyesületnek ismérvei különö-
sebb fogalommeghatározás nélkül magából az 
elnevezésből is nyilvánvalók. A végrehajtási 
utasítást követő későbbi jogszabályalkotás so-
rán azonban egy vonatkozásban mégis szüksé-
ges volt az iskolai egyesület fogalmát a le-
venteintézménnyel kapcsolatban szabályozni, 
pontosabban: tágítani. Ez a szükség a német-
ajkú i f júság részére felállított szervezettel kap-
csolatban merült fel. A németajkú i f júság is-
kolánkívüli gondozásával és müvelésével 
ugyanis a leventeegyesületeken kívül csak 
olyan egyesületek és egyesületi jellegű szer-
vezetek foglalkozhatnak, amelyeket erre jog-
szabály külön rendelkezése feljogosít. Az ilyen 
külön szervezeteket a 2320/1941. M. E. számú 
rendelet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kormányhatósági felügyelete alá helyezte és 
ezeket a szervezeteket a honvédelmi törvény 
13. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szempontjából iskolai hatóság felügyelete alatt 
álló egyesületnek minősítette. A jogszabálynak 
az a rendelkezése tehát, hogy ezeket a szerve-
zeteket iskolai hatóság felügyelete alat t álló 
szervezeteknek minősítette, tette lehetővé azt, 
hogy a németajkú i f júságnak a tizennyolc éven 
alul levő leventeköteles tagja i a szóbanlevő 
szervezetekben résztvehessenek anélkül, hogy a 
honvédelmi törvény említett rendelkezését 
megsértenék, illetőleg anélkül, hogy ez alól a 
törvényes rendelkezés alól a németajkú i f j aka t 
ki kellett volna venni. 

Az említett rendelet a németajkú i f júság is-
kolánkívüli gondozására és nevelésére szolgáló 
külön i f júsági szervezet felállítását a Magyar-
országi Németek Szövetségének engedte meg. 
Ha a leventeköteles i f j ú tizennyolcadik élet-
évének betöltése előtt a Magyarországi Néme-
tek Szövetségének i f júsági szervezetében részt-
venni kíván, ezt köteles leventeparancsnoká-
nak bejelenteni. Az ilyen levente leventeegye-
sület t ag ja nem lehet és leventeegyesület mun-
kájában részt nem vehet. 

A levente végrehajtási utasítás az egyesü-
leti tagság tilalma, alól kivett vallásos egyesü-
letek fogalmát szabatosan körülírja. E szerint 
vallásos egyesületnek kell tekinteni azt a ki-
zárólag vallási célra alakult és egyházi ható-
ság irányítása alatt álló egyesületet, vagy 
egyesületi jellegű szervezetet, amelynek alap-
szabályait bevett vagy törvényesen elismert 
vallásfelekezet illetékes egyházi hatósága meg-
erősítette. Ez a fogalommeghatározás megfelel 
a vallásos egyesületről kialakult jogi felfogás-
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nak és kifejezésre ju t t a t j a azt a ma már nem 
vitás elvet is, hogy az ilyen egyesület alapsza-
bályai nem szorulnak kormányhatósági jóvá-
hagyásra, illetőleg láttamozásra. Minthogy 
azonban a legszabatosabb fogalommeghatáro-
zás mellett is adott esetben vitás lehet az, hogy 
valamely egyesületet vallásos egyesületnek 
kell-e tekinteni, vagy nem, a végrehajtási uta-
sítás megalkotói az ilyen vitás esetek elrende-
zésére is gondoltak. A kétes esetek elbírálását 
a végrehajtási utasítás ugyanis a honvédelmi 
miniszternek a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterrel egyetértésben hozott döntésére bízta. 

5. Az egyesületi tagságra vonatkozó törvé-
nyes, rendelkezés kiveszi a tilalom alól a cser-
készcsapatokat is. Ez a rendelkezés nemcsak 
azért figyelemreméltó, mert egyetlen hely tör-
vényeinkben, amely a cserkészetről rendelke-
zik, hanem a mi szempontunkból azért is, mert 
alkalmat ad arra, hogy a leventeintézmény és 
a cserkészet között rövid párhuzamot vonjunk. 
A leventeintézmény és a cserkészmozgalom 
megegyezik abban, hogy mind a kettő nevelési 
célokat szolgáló i f júsági mozgalom. A két i f jú-
sági mozgalom nevelési célja azonban nem azo-
nos. A cserkészet a szorosabb értelemben vett 
katonai előképzéssel nem foglalkozik és neve-
lési ideálját is lágyabb jellemvonásokból al-
kotta meg, mint a leventeintézmény. A levente-
kötelezettség honvédelmi kötelezettség, amely 
minden i f j ú t sa já t elhatározásától függetlenül 
a törvény erejénél fogva terhel. A cserkész-
mozgalomban való részvétel ezzel szemben ön-
kéntes elhatározáson alapul, a cserkészkötele-
zettségek nem közkötelességek, hanem önként 
vállalt kötelességek. A leventeintézmény álta-
lános jellegű tömegmozgalom, amely több mint 
egymillió i f j ú r a terjed ki. A cserkészet viszont 
a kiválasztottak elitmozgalma; működő tagjai-
nak száma néhány tízezer. Társadalmi szem-
pontból a cserkészetet jellegzetesen a középső 
társadalmi rétegek i f júsági mozgalmának lehet 
tekinteni. A leventeintézmény ezzel szemben 
nem korlátozódik —- és közkötelezettségről lé-
vén szó —, nem is korlátozódhatik jellegzete-
sen egyik társadalmi rétegre sem, hanem vala-
mennyit egyaránt felöleli. A cserkészet városi 
jellegű mozgalom, tartós működésre képes fa-
lusi szervezetei nem alakultak ki. A levente-
intézmény városban és falun egyaránt meg 
van szervezve, de kétségtelen, hogy ezidősze-
r in t a falusi i f júság körében inkább kedvelt, 
mint a városi i f júság előtt. 

A leventeintézmény és a cserkészmozgalom 
párhuzamos jellemzése után felvetődik az a 
kérdés is, hogy a kiszélesített leventeintézmény 
mellett van-e a cserkészetnek, mint külön i f jú-
sági mozgalomnak kellő létjogosultsága. Erre 
a kérdésre elsősorban a cserkészmozgalom 
múl t ja felel. A cserkészet a magyar i f jú neve-
lése, jellemének alakítása körül kétségbevon-
hatat lan érdemeket szerzett. A cserkészet tehát 
már a múl t jánál fogva érdemes arra , hogy to-
vábbműködését a kiszélesített leventeintéz-
mény mellett is biztosítsák. A továbbműködést 
azonban csak a leventeintézmény működésével 
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összhangban lehet elképzelni. Ezért a tovább-
működésnek elengedhetetlen feltétele, hogy a 
cserkészmozgalom korszerűen átalakuljon. 
Újabb jogszabályaink ezt az utat jelölték ki a 
cserkészet számára. Az i f júság honvédelmi ne-
velésének és a testnevelésnek egységes vezeté-
séről szóló 5520/1941. M. E. számú rendelet 5. §-a 
szerint az i f júság honvédelmi nevelésének és a 
testnevelésnek országos vezetője és az országos 
főcserkész együtt gondoskodik arról, hogy a 
cserkészcsapatokba, felvett leventék cserkész-
képzése leventekötelességeik teljesítése mellett 
zavartalanul megtörténhessék. A cserkészmoz-
galom szervezetéről és a főcserkész jogállásá-
ról szóló 1C90/1942. M. E. számú rendelet pedig 
az országos főcserkész feladatává teszi, hogy a 
cserkészmozgalom szervezetére és működésére 
nézve ú j szabályzatot készítsen. A szabályzat 
alapelveit az említett minisztériumi rendelet 
a következőkben jelölte ki: a cserkészetnek ki 
kell fejeznie a mozgalom sajátosan magyar jel-
legét, meg kell felelnie mind a honvédelmi, 
mind az i f júság nevelése tekintetében fennálló 
korszerű követelményeknek, biztosítania kell a 
leventeintézménnyel való zavartalan együtt-
működést és meg kell óvnia sa já t értékes ha-
gyományait . 

6. A leventeintézmény és a cserkészmozga-
lom összefüggéseinek ismertetése után vissza-
térünk a végrehajtási utasításnak a r ra a ren-
delkezésére, amely a leventék egyesületi tag-
ságát szabályozza. A végrehajtási utasítás sze-
rint a tizennyolcadik életévét betöltött levente 
nemcsak az iskolai és a vallásos egyesületek-
nek, valamint a cserkészcsapatoknak lehet 
tagja, hanem más egyesületeknek is. A tizen-
nyolcadik évnél idősebb levente tekintetében 
csupán az a korlátozás érvényesül, hogy nem 
lehet t ag ja olyan egyesületnek, amelynek mű-
ködése folytán leventekötelességeivel össze-
ütközésbe kerülhet. Azokat az egyesületeket, 
amelyekbe tizennyolcadik életévét betöltött le-
vente nem léphet be, a honvédelmi miniszter a 
belügyminiszterrel egyetértve, ha pedig sport-
egyesületről van szó, a vallás- és közoktatás^ 
ügyi miniszterrel is egyetértve jelöli ki. 

7. A leventekiképzésben az iskolai és isko-
lánkivüli i f júság rendszerint együttesen ré-
szesül. Ezt az elvet az együttes kiképzés elvé-
nek szokták nevezni. Az együttes kiképzés elve 
lényegében az általános és egyenlő leventekö-
telezettség elvének egyik tétele. Levente és le-, 
vente között elvben nincs különbség. Ezt a té-
telt azonban össze kellett egyeztetni egy másik 
tétellel, nevezetesen azzal, hogy a leventeneve-
lésnek és kiképzésnek alkalmazkodnia kell a le-
venték korához, testi fejlettségéhez, értelmi-
ségi fokához és képzettségéhez. Ez az utóbbi 
tétel, amelynek célszerű alkalmazásától a le-
venteintézmény eredméúyes működése függ, 
azt kívánja, hogy az egyetemek és főiskolák 
hallgatói, továbbá a középfokú iskolák és kö-
zépiskolák, valamint a szakiskolák tanulói szá-
mára a leventeképzés anyagát a hasonló korú 
iskolánkívüli i f júság számára megállapított 
anyagtól eltérően szabják meg. Az eltérő neve-
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lési és kiképzési anyagot azonban együttesen 
ismertetni nem lehet, mert a magasabb szel-
lemi és értelmi színvonalon állók részére meg-
állapított anyagot az alacsonyabb színvonalon 
áilók nem éitik meg, ennélfcgva azt elsajátítani 
nem tudják. Viszont az alacsonyabb érte.mi és 
szellemi színvonalon állók részére megállapított 
anyagot a magasabb színvonalon állók már is-
ii erik s így számuk: a ennek az anyagnak közlése 
csak felesleges terhet és unalmat jelentene. Ezért 
a leventekiképzés egy részében, nevezetesen a 
rendes heti kiképzésben az együttes kiképzés 
elvét teljesen megvalósítani nem lehet. Ezt a 
célszerűségi szempontot vette figyelembe a 
végrehajtási utasítás akkor, amikor a helyi 
viszonyokra tekintettel megengedi azt, hogy a 
középiskolák, a középfokú iskolák és a szak-
iskolák nyilvános tanulói számára az iskola 
keretében önálló leventecsapatokat állítsanak 
fel. Ezt a lehetőséget a legtöbb iskolában ki is 
használták. Az iskolában működő külön le-
ventecsapat az iskola tanulóit foglalja magába. 
Ezekben a leventecsapatokban az oktatás és 
nevelés feladatát is rendszerint az iskolának 
arra alkalmas tanárai lát ják el. E mellett a 
megoldás mellett az együttes kiképzés elve az 
iskolai i f júsággal kapcsolatban csak a tábor-
szerű kiképzés során és a nagyobb csapategy-
ségekre kiterjedő közös gyakorlatok alkalmá-
val valósul meg. A megoldás folytán a le-
venteintézmény és az iskola működése még kö-
zelebb keriil egymáshoz és az ugyanazt a végső 
célt szolgáló két nevelőtevékenység összhangja 
és egymás kölcsönös kiegészítése is tökélete-
sebb lehet. 

Míg a középiskolák, középfokú iskolák és 
szakiskolák tanulói részére külön leventecsapa-
tot felállítani csak lehet, addig az egyetemi és 
főiskolai i f júság részére külön leventecsapatot 
kell alakítani. A leventeköteles i f júság körében 
általában az egyetemi és főiskolai hallgatók 
képviselik a legmagasabb szellemi és értelmi 
színvonalat. Az egyetemi és főiskolai i f júság 
külön leventekiképzése már ennélfogva is in-
dokolt. Még inkább célszerű az elkülönített ki-
képzésük azért, mert az egyetemi és főiskolai 
hallgatók a rendes heti leventekiképzés köte-
lező óraszámának terhére heti két órában a 
korszerű honvédelem kérdései címen tartot t 
katonai tá igyú előadásokat köteletek fel-
venni és hallgatni. A korszerű honvéde-
lem kérdései címén tartott előadások két 
órája mellett a rendes heti kiképzés ideje 
két, illetőleg egy órára rövidül. A vég-
rehajtási utasítás gondoskodik arról, hogy 
a szakirányú katonai előképzés céljának 
megfelelően az egyetemi és főiskolai hallgatók 
necsak a korszerű honvédelem általános kér-
déseit ismerjék meg, hanem mindazokat a kü-
lönleges magasabb fokú ismereteket is, ame-
lyek szakirányú tanulmányaik tárgykörébe 
vágnak. Így például a mérnöki karok hallgatói 
egyetemi tanulmányaik második felében kato-
mai műszaki előadásokat kötelesek hallgatni. 

Az egyetemi és főiskolai hallgatók részére 
megállapított katonai tárgyú előadások meg-
hallgatása és a közölt ismeretek elsajátí tása 
elsősorban leventekötelezettség. Ennek a köte-
lezettségnek teljesítéséről vizsga ú t ján is ezáf 
mot kell adniok. Természetesen a katonák által 
előadott katonai tárgyak hallgatásában elkö-
vetett mulasztás, vagy az ilyen ismeretek elsa^ 
ját í tásának fogyatékossága önmagában nem 
akadályozhatja meg a fennálló tanulmányi 
rendszer mellett azt, hogy az egyetemi, illető-
leg főiskolai hallgató tanulmányait folytassa 
és az egyetemen, illetőleg a főiskolán képesítő 
oklevelet szerezhessen. Ezért a végrehaj tási 
utasítás a főiskolai és egyetemi tanulmányi 
rend körén kívül keresett megfelelő biztosító-
kot ahhoz, hogy a szóbanlevő leventekötelezett-
ség lelkiismeretes teljesítését szükség esetében 
kényszerrel is biztosíthassa. Ezt az eszközt ad ja 
meg az a rendelkezés, amely kimondja, hogy 
az egyetemi vagy főiskolai hallgató, aki köte-
lező katonai tárgyú előadásokat nem hallgat, 
vagy az előadások köréből tar tot t vizsgán nem 
felel meg, tartalékos tiszti kiképzésre csak ak-
kor bocsátható, ha mulasztását pótvizsga kiál-
lásával pótolja. 

8- A leventeképzés szükségleteinek kielégíté-
séről a m. kir. kincstárnak, a községek és váro-
sok közönségének, a nyilvános iskolák fenntar-
tóinak, végül egyes vállalatok és üzemek tulaj-
donosainak kell gondoskodnia a törvényben 
meghatározott mérték szerint. A nyilvános is-
kolák fenntartóit ez a kötelezettség abban a 
tekintetben terheli, hogy iskolájuk helyiségeit, 
annak udvarát és sporttelepét, valamint a test-
nevelés, cél jára szolgáló berendezéseit és felsze-
reléseit a leventeképzés céljára kötelesek hasz-
nálatra átengdni. A használatra átengedés in-
gyenes, de a használattal külön felmerült fű-
tési, világítási és takarí tási kiadásokat az is-
kola fenntar tója részére meg kell téríteni. Kár-
térítés jár a rongálásokért is. Az igénybevétel, 
az azzal kapcsolatos kiadások és károk megté-
rítése kérdésében a tankerületi kir. főigazgató 
a hadtestparancsnok meghallgatása után hatá-
roz (24.344/1941. V. K. M.). Az iskolák helyiségei-
nek, berendezéseinek és felszereléseinek igény-
bevétele lényegében honvédelmi szolgáltatás. 
Ezt a honvédelmi szolgáltatást az indokolja, 
hogy mind az iskola, mind a leventeintézmény 
ugyanazt a végső nevelési célt szolgálja, mind 
a kettő az egyetemes nemzetnevelésnek egy-
egy eszköze, helyes és méltányos tehát, ha egyik 
a másik munkájának előmozdításához a sa já t 
eszközeivel is hozzájárul. 

VI. Az előadottak során a leventeintézmény 
célját, alapelveit, más intézményekhez való vi-
szonyát vizsgáltuk meg és fu tó pillantást ve-
tettünk a részletes szabályok köréből kiemelt 
néhány szemelvényre is. A rövid bemutatás 
legfeljebb kiegészítette a meglevő ismereteket, 
de önmagában nem adott teljes képet erről az 
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intézményről. Az ismertetés azonban erre nem 
is vállalkozhatott. A cél inkább az volt, hogy a 
leventeintézmény olyan sajátosságait t á r juk 
fel, amelynek alapján a bevezetésként előre-
bocsátott kérdésben állástfoglalhatunk: beleil-
lik-e ez az intézmény a magyar jogrendszerbe, 
megfelel-e a magyar nemzet jellemvonásainak 
és annak a célnak, amelyet szolgálnia kell és 
működése fog-e használni nemzetünknek. Ebben 
a kérdésben mint a nemzet életének nagy és 
kis kérdéseiben a végső szót természetesen nem 
mi, hanem a jövő s a történelem mondja ki. 
Azok azonban, akik ezt az intézményt a nemzet 
legszomorúbb korszakában életrehívták, annak 
fejlesztésében és kiszélesítésében résztvettek, 
hitték és hiszik, hogy olyan intézmény jövőjén 

munkálkodtak, amelyre a nemzetnek szüksége 
volt, szüksége van és szüksége lesz. 

Az intézmény még túlságosan ú j ahhoz, hogy 
zökkenők és nehézségek nélkül fejthesse ki 
mindazt az erőt, amely magasra tűzött célján 
nak teljes megközelítéséhez szükséges. Még so-
kat kell küzdenie saját fogyatékosságai ellen 
és harcolnia a közöny, a meg nem értés és a 
féltékenység ellenállásával szemben. Sok áldo-
zatot és sok munkát, még több hitet és hiva-
tásszeretetet kíván ez a küzdelem. A küzdelem 
sorsa nem utolsó sóiban attól is függ, hogy a 
magyar társadalom vezetői mennyire ismerik 
és becsülik meg azt a törekvést, amely a leven-
teintézményt mozgatja és mennyire készek ezt 
a törekvést önként is támogatni. 

A T U D A T O S I E M Z E T X E V E L É S Ű T J Á Í Í 

f r ta : REININGKR JÓZSEF 

NAGY nemzeti katasztrófák, az 
ország erejének nagy megfeszí-
tései, a nemzeti létet fenyegető 
külső vagy belső bajok valami 

sajátos módon mindig felébresztették a nemze-
tet, mindig tudatosították a magyarság saját 
értékét, mindig megláttatták vele hibáit s ú j 
belső erőt adtak neki, elszunnyadt energiákat 
szabadítottak fel lelkében, hogy a meglátott 
vagy megérzett veszélyt elhárítsa, ú j utakat 
keressen és friss nekilendüléssel takarítsa el 
a romokat s nemzetformáló akarással új, ma-
gyarabb munkába fogjon. Így volt ez a kalan-
dozások után, a tatárdúlás elmultával, Mohács 
katasztrófájakor, valamint a szabadságharcot 
és az 1918-as összeomlást követő időben is. Elég 
ez utóbbinál egy pillantást vetnünk arra, hogy 
mily nagy és megrázó belső ráeszméléssel éb-
red fel a nemzet szörnyű helyzetének tudatára 
és mily ösztönszerű mélységgel foglalkozik pl. 
az 1920. február 16-i nemzetgyűlés a nevelés 
ügyével, mely jövő sorsának egyik leglényege-
sebb tényezője. Milyen világosan lát ja e nem-
zetgyűlés, hogy „nevelésünk szelleme és a ne-
velésügy szervezete nagyon is figyelmen kívül 
hagyta magyar éltünk nevelési szükségleteit" 
s döbben rá, hogy „nem neveltek bennünket az 
életre" s kívánja: „legyen a nevelés korszeiű 
és határozottan magyar, fogjon hozzá végre a 
nemzet nagyvonalú nemzetfejlesztő munkába. 
A nevelést szinte azonosították a közgondolko-
zással, a nemzet minden tagjával való törődést 
sürgették, hogy a nevelői gondolkodás terjed-
jen ki a nemzet minden tagjára és az egyén 
életére mindenféle vonatkozásban".1 

Ezt a benső megújhodási vágyat, ezt a ma-
gyar lelkiséget kereső akarást ma is megtalál-

1 Dr. Márer Erzsébet: A nevelés ögve az 1920. febr. 
16-ra összehívott nemzetgyűlésen. 6—7. 1. 

hatjuk, amikor a köröttünk dúló világégésben 
szerény nagyságunkhoz és eiőnkhöz képest 
eredményes és tevékeny részt veszünk egy ú j 
életfoima kialakításálan s ezzel együtt a ma-
gyar élet újjáépítésében. Nincs a nemzeti élet-
nek egyetlen területe sem, ahol ne dolgozna a 
jobbat, igazságosabbat és szcciálisabbat akarók 
becsületes gá idá ja útkeresésben, eszmék tisz-
tázásában, alapok lerakásában komoly építő-
munkával még e nehéz viszonyok között is. 

Jövő sorsunkat kétségtelenül a most dúló 
háború sorsa és az általa kialakított életforma 
fogja megszabni. Még halvány vázát is alig 
látjuk ennek az ú j világnak, csak azt érezzük, 
hogy számunkra tudatosabban magyarnak, 
szociálisai ban emberinek és korszerűbben 
mainak kell lennie. Ennek kialakulása és ki-
alakítása nyilván a belső erők megfeszített 
munkájával és a külső erők kedvező hozzájá-
rulásával, e két erő közös eredőjeként fejlőd-
het csak ki. A külső erők sorsát mi csak kis 
mértekben szabályozhatjuk, azok tőlünk csak-
nem függetlenül hatnak, működnek, alakulnak 
és alakítanak, de belső erőinek szabályozása, 
fejlesztése, kifejtése és gazdagítása csaknem 
teljesen a mi kezünkben van, bármit hozzon is 
számunkra a titokkal teljes jövendő. Ennek a 
belső alakító munkának úgyszólván egyetlen 
és kizárólagos te:ülete a nevelés, mely a maga 
munkájával a legnagyobb, leghatékonyabb éa 
legeredményesebb nemzetformáló tényező. Fo-
kozott éberséggel, aggodalmas okossággal és 
féltő gonddal kell állandóan e kérdésen tar-
tani eszünket és szívünket, mert a nemzeti 
munkának ez a területe szabja meg a közel-
jövőt éppúgy, mint a messzi jövendőt. 

A nevelés fogalma és célja, mint a nevelői 
elmélkedés ténye és eredménye, a nevelés tör-
ténetében mindig szoros és természetes függ-
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vénye volt az uralkodó világnézetnek, a világ-
nézet alapjait alkotó értékítélésnek, értékelmé-
letnek, etikai és szociális világfelfcgásnak. Ha 
voltak és vannak is egyetemes, örök emberi 
célok, megváltozhatatlan alapok, írelyek ál-
landóak maradnak, az életről, az élet céljáról, 
egyéni és közösségi életünk viszonyáról, em-
beri és magyar sorsunk rendeltetéséről alko-
tott filozófiai elgcndolásck szabták meg az 
emberiség s így a mi történelmünk különböző 
korszakaiban is a következő nemzedék nevelé-
sének eszményeit és alakították ki azokat a 
szempontokat, melyeket a mindenkori tuda-
tos nevelés munkája közben követett, vagy 
legalább is követni k ívánt Mert bár a neve-
lés végső célja az „en beri nem feldicsőülése", 
egyetemes, nincs időhöz, térhez, országhoz, 
nemzethez kötve, közvetlen célját azonban 
mindenkor csak a mindig változó körülmé-
nyekhez, a nevelendő egyén és nép lelkiségé-
hez, szellemi és anyagi állapotához, politikai 
érettségéhez és helyzetéhez mért tényezők fi-
gyelembevételével tűzheti csak ki. 

A mostani kaotikus, forrongó kor, az esz-
mék vértelen és véres harcának ideje, amikor 
annyi eszmény, annyi gondolat hull a po:ba, 
annyi emte i i és nemzeti vágy szorong jövőbe 
néző aggódással, annyi nemes szándék húzódik 
vissza menekülő reszketéssel és szorongó szű-
küléssel az emberi méltóság magasságában 
jobbat és igazabbat akarók agyában, egy ú j 
világrend véres fogamzásának szörnyű kora 
vájjon tudhat-e oly nemes, örök-emberi célo-
kat adni a nevelői gondolat számára, mely 
felé vezethetünk egy nemzedéket, mely — hisz-
•szük — a béke áldásos éveit élheti majd"? Nem 
líéídezlietjük-e ma megjendítebben és kétségbe-
ejtőbben, mint Kornis Gyula kérdezte 1929-ben: 
„Mi most már a történeti sarkaiból kifordult 
világ közepette a nemzet teendője? Mik legye-
nek megváltozott feltételek között ú j eszmé-
nyei?"3 Mik legyenek eszményeink! Van-e 
még gondolat, mit nem tépett szét századunk 
negyedik évtizedének háborúja? Ha nem talál-
nánk eszményt, ami nemes tisztaságában oly 
alap maradha t melyre felépíthetjük nevelési 
rendszerünket s amelynek szellemében az 
egyént és a nemzetet nevelhetjük s ami szá-
munkra időtálló és sértetlenül megmaradó 
akkor is, ha meg is teremtődik az ál ított ú j 
világrend a háború után, akkor valóban két-
ségbe kellene esnünk a nevelői munka talaj-
talansága miatt és rémülten kellene rádöbben-
nünk arra, hogy a jelen kor forrongása, belső 
erőinek erjedése egy szörnyű vacuum paeda-
gogiae-t tartogat számunkra lélekmegrázó 
antinómiaként, mert a jövő életfermája, 
melyre nevelni kívánjuk a mai nemzedéket, 
még ismeretlen számunkra és halvány, ködbe-
vesző emberi, nemzeti s európai vágy csupán; 
«lveszteniök a nevelésben való hitünket, a ne-

3 Kornis Gyula: Nemzeti megújhodás. 7. 1. 

velés lehetőségebe vetett bizalmunkat, leduntve 
így a nevelői munka egyik alappillérét 

Van valami fájdalmasan magyar tragikum 
abban, hogy a neveléstudománynak azt a cso-
dálatos intuícióval felépített magyar íendsze-
rét, melyet Imre Sándornak köszönhetünk s 
melyet ő nemzetnevelésnek nevezett el, szinte 
tudomásul se vettük. Nemcsak a nagyközönség 
széles rétege, de még a magyar tudományos 
közvélemény is szinte tudatosan elzárkózott 
ennek a nevelési eszménynek a megalkotója 
által elgondolt ós megfogalmazott nagyságá-
ban történő elterjesztése elől. „A szakirodalom 
— teljesen távol attól, hogy mélyebb értelmét és 
éppen a magyar szellemiség kutatása szem-
pontjából való jelentőségét megértse és mél-
tányolja — évtizedeken keresztül hallgatott 
róla; mikor pedig — különösen a háború utáni 
években az irányt jelző nevet felkapta és na-
gyobb kö: ben elterjesztette, akkor tartalom 
nélküli jelszóvá bélyegezte s nem kereste sem 
eredetét, sem pedig mélyebb és tudományos 
jelentőségét.*3 Pedig a nemzetnevelés Imre 
Sándor elgondolta és megfogalmazta formája 
az egyetlen olyan nevelői eszmény, mely a 
magyarság állandó nevelői eszménye marad-
hat, mert időtállón ma is korszerű, akárcsak 
keletkezése idején, évszázadunk első éveiben, 
magában foglalja mindazon eszméket, melyek 
a magyar történelmi, nemzeti és kulíúi politi-
kai szemlélet nyomán egyedüli alapjai a tuda-
tosabb, emberibb és szociálisabb magyar éle-
tet alakítani kívánó nemzeti törekvéseknek. 
Imre Sándor a nemzetnevelés fogalmához az 
első magyar elmélkedőkön át Széchenyi mun-
káival való beható tanulmányozás alapján ju-
tott el s így teremtette meg a nevelésen való 
elmélkedésnek és a nevelés gyakorlati felada-
tainak olyan sajátosan magyar rendszerét, 
mely szilárd pontja maradhat a magyar neve-
lői gondolkodásnak mindaddig, míg ezen a 
Kárpátok-övezte földön a magyarság be tudja 
tölteni azt a sze:epét, melyet a történelem 
reárótt s ha ebben a szellemben nevelődik fel 
a következő nemzedékek sora, e nagy törté-
nelmi hivatásának meg is fog tudni felelni. 

A nemzetnevelés imresándori elgondolása 
és megfogalmazása a magyar kultúrpolitikai 
életszemléletből és elgondolásokból (báró Wes-
selényi, gróf Széchenyi) a múlt századvégi 
individualizmus és a század eleji szociális fel-
fogás harcában, ennek egész kincsével gazda-
godva született meg. E kor a kultúra minden 
területén a forrongás, az erjedés, a keresés 
korszaka volt s ezt a jelleget Viselte magán a 
nevelői elmélkedés is. Nagy belső harcck, me-
todikai újítások mellett azonban a pedagógia 
nagy eszmei szintézise nem alakult ki még a 
külföld pedagógusainál se, mert a két ellenté-

' Tettamanti Béla: A nemzetnevelés, mint a nevelés-
tudomány magyar rendszere. (Cselekvés Iskolája. IV 
14. 1.) 
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tes irány, az individuális és szociális, nem ta-
lálta meg a művelődéspolitika szempontjából a 
kettőt szervesen egyesítő nevelői eszmc'nyt. 
Imre Sándor Széchenyi világnézetét elemző és 
műveiben szétszórt nevelői gondolatait egybe-
gyüjtő és azokat taglaIo~~pna'Y ka Emu-
lálja meg a magyar nevelés egyetlen lehetsé-
ges útját , melynek végső célja az „emberisé® 
feldrcsőülcse''. Ezen egyetemes célt, az emberi-
s£g""aITandó tökéletesedését minden nen.zetben 
a nemzetiség teljes kifejtésével éri el a neve-
lés, míg a legközvetlenebb cél, az egyes em-
ber tökéletesítése, a kiművelt emberfő neve-
lése. Ilymódon az egyén, általa a nemzet s 
ezen keresztül közvetve pedig az emberiség is 
a tökéletesedés felé halad. Ebben az elgondo-
lásban egybeforr az egyén a nemzettel, mely a 
nagy emberi közösségnek egyéni alakulata s 
mint ilyen, a legtermészetesebben szolgálja 
az egyetemes emberi célt: az emberi nem meg-
dicsőülését, míg a közvetlen cél, az egyén tö-
kéletesítése a nemzethez való tartozás tudatos-
ságával és tudatosításával történik s így fo-
lyik egybe az egyéni nevelés a társadalmi 
neveléssel és alkotja azt a nevelői eszményt, 
mit a nemzetnevelés fogalmán értenünk kell 
s mit Imre Sándor így határoz meg: „Az 
egyén-nemzet-euiberiscg viszonya azt jelenti, 
hegy a nevelés célja az egész közösségre, a, 
nemzetre és az egyénre vonatkozóan teljesen 
egybeesik, egyik sem érthető és teljesíthető 
a másik nélkül; a végső cél: az egyetemes em-
beriség fejlettsége, a közelebbi, határozott cél: 
a nemzet fejlettsége, a közvetlen cél: az egyes 
emberek fejlettsége. Az így értatt»._acmZEli tu-
datossággal végzett és nemzeti tudatosságot 
fejlesztő "nevelés: nemzetnevelés. E fogalomban 
a nevelés egyéni és közösségi rendeltetése 
egységbe olvad; a nemzetnevelés a nevelés 
teljes értelme és határozott fogalmazása."5 

Legújabb munkájában pedig ezt olvashatjuk: 
„A nemzetnevelés értelme szerint a közösség 
egyéni alakjában, mint nemzet, szclgál az em-
ber fejlődésének alapjául és a fejlett egyének 
munkateréül, az egyén pedig csak mint a nem-
zet tudatosan élő, nemes eszméket szclgáló 
tagja, mint személyiség, tekinthetőt kifejlett-
nek. E felfogással a nevelés állandó feladata 
a nemzetté nevelés, vagyis az együttélők, az 
egymásrautaltak ú j nemzedékének olyan ne-
velése, hogy az egyének lelkületéből a nemzet 
lelki egysége következzék, azaz a nemzet mint-
egy nemzedékről-nemzedékre, állandóan meg-
valósuljon.''6 

Hogy a magyar nevelés céljának és út jának 
ilyen szabatos cs tudatos kijelölésére építhet-
jük csak fel azt a szédítően nagy munkát, 
melynek megvalósításán vagy elmulasztásán 

4 Dr. Imre Sándor: Gróf Széchenyi István nézetei 
a neve'ésről. 1904. 

6 Imre Sándor: Népiskolai neveléstan. 
* Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. 

1935. 

fordul meg a nemzet sorsa, azt legjobban mu-
ta t ja az utóbbi húsz esztendő kultúi politikájá-
nak mégis csak ily irányba lendülő vonala, 
mely a nevelés és az egész magyar oktalás-
ügy eszményi célkitűzéseit/ többé-kevéslbé 
ebbe az irányba igyekszik beágyazni. Míg a 
népoktatásról szóló 18C8 : X X X V I I I . t.-c. és a 
középiskolákról szóló 1883 : XXX. t.-c. csupán 
az ismeretközlést jelölte ki az illető iskolaí'aj 
kizárólagos feladatának, addig a középiskolák-
ról szóló 1924: XI. t.-c., az 1925-ben kiadott 
népiskolai tanterv, a leányközépiskolákról szóló 
1926: XXIV. t.-c., a polgári iskolákról szóló 
1927: XII . t.-c., a gimnáziumot szabályozó 
1934 : XI . t.-c., a líceumot és a tanítóképzőt 
rendező 1938 : XII I . és XIV. t. c., a legújabb, 
a nyolcosztályú elemi iskolai törvény, vala-
mint a tanügyi igazgatást rendező és egységbe 
foglaló 1935: VI. t.-c. már az iskolák és az 
egész iskolaszervezet és felügyelet számára 
pontosan körülhatárolt nevelői eszményeket 
írnak elő, mely a „vallásos, erkölcsi és nem-
zeti szellem" ápolását és fejlesztését, a „val-
lásos alapcn és nemzeti szellemben erkölcsös 
polgár, illetve állampolgár ' nevelését tűzik ki 
az egyes iskolafajok nevelői céljaként.7 Ugyan-
ennek a gondolatnak megtestesülését lát juk a 
leventenevelés újabb elgondolásaiban, melyek-
ben már szakítottunk az idegen példák egy-
szerű másolásával és az iskolából kikerült 
fiatalságot nemzeti tartalommal megtöltött 
eszmékkel igyekszünk nevelni testben-lélekben 
egyaránt. A nemzeti eszmények nemes cél-
kitűzése jellemzi Hóman Bálint nagyvonalú 
kultúrpolitikájának sok nagy alkotását. Ez az 
elgondolás teremtette meg a húszas évek dere-
kán gróf Klebelsberg Kunó neonacionalizmu-
sát is, mely a trianoni besző: ítottságban egy 
ú j magyar nemzeti érzületet és tartalmat adó 
kultúrpolitikai tett volt, amikor az ország 
nemzeti államként vergődött az őt körülvevő 
legkülönbözőbb sovinizmusok kiszolgáltatottja-
ként. 

A nehéz, vésztjóslóan terhes ma, népünk, 
illetve népeink sorsának mai állapota és a 
több oldali ól ható idegen eszmekörök talaj ta-
lan átplántálásától való aggódó félelem a 
nemzetnevelésnek még tudatosabb, még nagy-
vonalúbb keresztülvitelét sürgeti. Ezt a foko-
zottabb munkát kívánja az a körülmény . is, 
hogy ma hazánk újból nemzetiségi állam s 
ahogyan a legfelsőbb helyről kisugárzik az 
ezeréves szentistváni gondolat, mely szilárd 
egységbe képes összeforrasztani a Kárrá tok 
medencéjének minden népét az itt hazát te-
remi ő magyar ság köré, úgy kell az egész ne-
velői és művelődési politikánkkal is áthatni 
minden e földön élő egyénjét e hazának. A né-
pek dúló harcában mi töltöttük meg tartalom-
mal a Duna medencéjének életét, mi alapítot-
tunk itt maradandóan szilárd államot és áll-

7 Dr. Kosa Kálmán: Iskoláink eszményi célkitűzései. 
Néptanítók Lapja LXXIII. évf. 593—595. 1. 



4 0 2 194-2 : 7. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

tunk őrt a másnyelvű népeket közös egységbe 
olvasztva a kultúra védelmében évszázadokon 
át és a környező népekkel együtt teremtettük 
meg a nemzetet, mely „azok összessége, kik a 
földrajzi viszonyok és a közös mult erejénél 
fogva az embeiiség egyetemes körén belül 
együtt egységet alkotnak más, hasonló egysé-
gek mellett, azoktól határozottan elkülönült 
szervezettel. Még az is, akit egyc'ni látása 
vagy érzése talán túlemel ezen a körön s a 
nemzet helyett egy másik nemzet képét vagy 
az egész világot hordozza szívében, valamint 
az is, aki nem tud feljutni a nemzet magasla-
táig. A nemzet körében él mégis mindkettő: 
ez- öntudatlanul, amaz kényszerűségből..."8 

A nemzet ily felfogásán és a nemzetnevelés-
nek fenti megállapításán alapuló nagy neve-
lői munka a honvédelem mellett, ahhoz szoro-
san karcsolódva, a nemzeti feladatok legfon-
tosabb ja kell, hogy legyen. 

A nemzetet nem parancsszó, nem megfélem-
lítés vagy csupán külső keret t a r t j a egybe ós 

emeli a fejlődés lépcsőjén, hanem az egyede-
ken át az egész nemzetet alakító, fejlesztő, öu-
trdatosító és felen elő, vallásos és nemzeti és 
e: kölcsi közszellemmel áthatott nevelői munka. 
Ennek a munkának nemcsak a tanítók és ta-
nárok a hivatott elvégzői, hanem a nemzet 
minden fia. A revelcs ugyanis a hatások ál-
landó és végtelen sora, mit éppúgy kiáraszt 
magából a hivatásos nevelő lelkülete, mint az 
egész társadalom, annak minden szerve, min-
den munkáját becsületesen végző egyén, akár-
csak a kereszténylelkű lelkipásztorok krisztusi 
emberségét hirdető szava. 

Hogy milyen e hatások végtelen sorának 
eredője, mennyire hat ja át minden egyes em-
ber munkáját a nemzeti tudatosság, mennyire 
érzi minden fia a nemzetnek, hegy — Széche-
nyi szerint — „raj ta fordul meg a nemzet 
sorsa": ettől függ a magyar nemzetnevelés 
munkájának sikere s ezen keresztül az egész 
nemzet léte és jövője egyaránt. 

O O X D O L A T O K A F O G A L M A Z Á S T A B Í Í T Á S H O Z 

írta: GERGELY ILONA 

LGONDOLKOZVA nézem a leírt 
c ímet : „Eogalmazástanítás." Lá-
tom magam előtt fogalmazás-
ólán a füzetek fölé hajló fejeket. 

Csak egy-egy pillantással figyelhetek rájuk, 
hiszen míg ők írnak, másik osztállyal foglal-
kozom; de így is látom Erzsébetet, amint ön-
feledten kapja szájába a ceruzát és úgy gon-
dolkozik, Gabi kipirult arccal dolgozik, Lenke 
mosolyog, s kczli szomszédjával, hogy mit fog 
írni. Látom Magdust is. Már ú j ra a szomszédja 
füzetébe pislog, mert sehogyan sem bízik ma-
gában. 

Magda most negyedik osztályos. Tavaly ke-
rült hozzám és csillogó barna szeme de sok-
szor elborult fogalmazásórán. Mert sehogyse 
ment neki az írás. Hiába volt minden tanítás 
és hiába a biztatás! — „Én nem tudok semmit 
sem leírni" — szólt csüggedten. Akkor — be-
vallom, — bennem is felködlött a gondolat : 
lehet e, érdemes-e tanítani a fogalmazást1?! Hi-
szen van tehetséges növendék, aki bájos gyer-
mekdolgait olyan könnyedén í r ja le s mi mo-
solyogva olvassuk, de a többség! Van gondo-
latuk, van mondanivalójuk, de amíg azt az i ras 
köntösébe öltöztetik! S amikor végre megtet-
ték, nézzük csak azt a köntöst! A legtöbbje 
hiányos, szakadozott. Van, amelyik értelmetle-

8 Dr. Imre Sándor: Nemzetnevelés. 1912. 

nül cifra, szóvirágokkal telitűzdelt, s van. ame-
lyikben a gondolatokat össze-vissza dobálta a 
kis szerző. 

Nézzük, kicsit csüggedten nézzük ezeket az 
írásokat, és álmodjuk a tanító örök á lmá t : 
„Nem baj, most még csak kevésnek sikerült, 
de m a j d . . . Majd ha vizsga felé hajlunk, ak 
korra mindegyiknek sikerülni fog." 

Igen, sikerül. Nemcsak hiszem, tudom. Lát-
tam. Láttam a Magdák szomorú szemét csil-
logni fogalmazásólán és ki az a tanító közü-
lünk, aki ne látta volna?! 

Az a csillogás megéri azt az elmondhatatlan 
sok munkát, amit szívósan, kitartással, ma-
gunkat is mindig biztatva végzünk, amíg végre 
elmondhatjuk: „A gyermekek tudnak fogal-
mazni. ' Hogy csináljuk?! Azt hiszem nagyon 
egyformán és mégis nagyon különLözően. 

Elmondom, hogy nálam hogyan történik a 
fogalmazás javítása és megbeszélése a III—IV. 
osztályban. 

A gyermekeim fogalmazásával kapcsolatban 
négy gondom van: 

1. A téma helyes megválasztása. 
2. Hogy fogadják s hogy birkóznak meg vele 

a gyermekek? 
3. Az én otthoni munkám. 
4. Megbeszélés — javítás az iskolában. 
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Tulajdonképen csak a megbeszélésnél válik 
el, hogy milyen kedvvel dolgoztak a gyerme-
kek, s hogy szerencsés volt-e a témánk. 

1. A téma kiválasztásában nagy segítséget 
ad a Tanterv, segít a tanító ötletessége, maga 
a gyermek és a sok-sok alkalom. 

2. A téma természetétől függ, hogy hogyan 
helyezzük a gyeimekek elé. Van úgy, hogy 
csak egy egyszerű címet jelentünk be, vagy 
képet mutatunk nekik, s máris mozgolódnak, 
nyúlnak a ceruzáért, s a felcsilland szemek mo-
solyogják, hogy szívesen, szívből adnak be 
számolót. 

De ugyan hányszor láttunk már csüggedő 
egymásranczést, s beszéltek a beszédes tekin-
tetek: — „Te fogod tudni? Mert én nem. Ez 
nehéz lesz ám!" 

Ilyenkor követjük el azt a hibát, hogy töb-
bet beszélünk a témáról, mint amennyit kel-
lene. 

Pá r hét előtt történt, amikor vacogó fog-
gal idézhettük, hogy: „Most uralkodnak a sze-
lek, a v iharok . . . " A táblára havas képet raj-
zoltam. Zúzmarás fák alatt görnyedten kopo-
gott botjával egy kopott néni. Azt mondogatta 
(ezt a rajz alá í r tam): „Áldja meg az Isten!" 

— Gyermekek — mondtam —, mi történhe-
tett ezzel a nénivel, vájjon ki hogyan segített 
ra j ta , hogy ezt az áldást mondogatja? 

A III. osztályosaim egy kicsit megbökkenve 
néztek a képre és egymásra. Aztán Ildikó je-
lentkezett: 

— Kenyeret adott neki valaki, mert éhes 
volt szegény! Én Gyuszinak fogom elnevezni 
a jószívű kisfiút! 

— Én Pistának! — örvendezett Marika. 
— És milyen jót tesz majd Pista? — kér-

deztem rosszat sejtve. 
— Kenyeret ad a néninek. 
— Na, de hát csak kenyérrel lehet segíteni, 

gyermekek? 
— Nem, pénzzel is! — hangzott karban, s én 

hirtelen védekezni kezdtem a vérszegény és 
egyformának induló dolgozatok ellen: 

— Valamelyik nap láttam — kezdtem —, 
hogy egy öreg néni elesett a korcsolyapálya 
mellett. Sok gyermek volt a j égen . . . 

Gyermekeimen látszott, hogy a jószívű kis 
pajtást már odahelyezik a tükörsima jégre. 

— Vagy talán hócsata folyt, s egy hólabda 
véletlenül az öreget t a l á l t a . . . Lehet, hogy rő-
zsét hozott az erdőből és nem bírta szegény.. 

Még egy pár havas téli példát csillogtattam 
meg előttük, de hiába, képzeletüket már meg-
fogta a csillogó korcsolyapálya, amelynek szé-
lén félve lépdelt a mi öregünk, s a tíz III . osz-
tályos közül kilenc a hóba lökte húsában sze-
gényt, hogy aztán a jószívű Gyurka, Ju tka 
vagy Pista felsegítse. 

Bizony, kár volt elccsillantani azt a kor-
csolyapályát. A gyermek fantáziája, ide-oda 
ugráló, csapongó fantáziája felkapja és nem 
teszi le a tanítója képzeletének morzsáját ak 
kor sem, ha talán neki szebb és johb gondo-
lata akadna. Ha tehát nem olyan a fogalma-

zási témánk, hogy arról közösen beszélgetnünk 
kellene, akkar ne tárgyaljunk sokat róla. 
Hagyjuk a gyeimekeket. Ha eleinte meg is 
ijednek egy kicsit, majd csak belelendülnek a 
dologba, mint a IV. osztályos Gabi. 

Költeménytárgyalási óra volt. A IV. osztá-
lyosaimnak nagyon tetszett Havas István 
verse: „Árpád sírja". 

— Szeretnétek azon a vidéken sétálni, ami-
ről a költő ír? — kérdeztem. Bizony szerettek 
volna. 

— Már ott is vagyunk, gyermekek. 
— Gondolatban, — egészítette ki Kati. 
— Igen, gondolatban. S látjuk, hegy az 

egyik ágon szépséges madárka ül. Dalol. Kér 
dezzük csak meg tőle (a táblára í r tam): „Mit 
dalolsz te, kis madár?1 ' 

— Na, fogalmazás lett belőle! — legyintett 
akkor lemondóan Gabi és rögtön hozzátette : 
— Én igazán nem tudom, mit í r jak róla! 

— Dehogyis nem. A kis madár Árpád sír-
járól dalol, arról pedig de sok szépet mondta-
tok az előbb! Fogjatok csak hozzá! — Így biz-
tattam őket és nekem lett igazam. Kedves el 
gondolások pattantak elő fejecskéikből. 

Az bizonyos, hogy a legtöbb gyermeknek 
nincsen elég önbizalma, amikor fogalmaz, de az 
is bizonyos, hogy amelyik tanító szeret fogal-
mazni, szinte sugárzásszerűen tudja megsze-
rettetni azt, kis tanítványaival is. 

Igaz, hogy ez a megszerettetés sok gonddal, 
sok fáradsággal jár. Még otthonra is bőven ad 
munkát. 

3. Van nekem egy füzetem. Az a c íme: 
„A gyermekek fogalmazásai.' ' Mielőtt otthon 
átnézném a hazakerült dolgozatokat, ennek a 
füzetnek egyik lapjára felírom a dolgozat cí-
mét és azután még ezeket: 

a) a legjobb dolgozat: 
b) értelmes: 
c) szép részek: 

1. hármas rész: 
2. beszélgetés: 
3. felkiáltás, kérdés: 
4. érdekesség: 
5. szép kifejezések: 
6. szép részletek: 
7. utánzás: 
8. idézet: 

aj a leggyengélb dolgozat: 
b) értelmetlenségek: 
c) a dolgozatok hibái: 

1. nincs szeikezet: 
2. hiányzik valami: 
3. szószaporítás, vagy fölösleges részek: 
4. szórendi hiba: 
5. sorrendi hiha: 
6. magyartalanság: 
7. az igekötők helytelen használata: 

Egy másik lapra ezt í r om: Helyesírás, s 
a lája sorban a gyermekek nevét kettősponttal. 
Aztán végigolvasom a dolgozatokat. A legjobb 
szerzőjének a nevét odaírom az a) ponttal jel 
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zett megjegyzés mellé. Azt a dolgozatot fogjuk 
a legalaposabban megtárgyalni, mindenféle 
szempontból. De a többi munkában is van bá 
jos, kedves, tanulságos részlet. 

Az egyikben példát találok a szép kifejezé-
sekre, a kis író nevét tehát feljegyzem a ,Szép 
kifejezések" cím mellé. A másikban elképzel 
tetés, érdekes rész van, a harmadik ügyesen 
alkalmaz beszélgetést, ismét egy másikban jó 
az idézet és így tovább. Kutatok és találok is 
sok szépet és jót a munkájukban, s egyszer 
csak „A dolgozatok jó tulajdonságai" cím alatt 
az alcímek kettőspontjai mellett n ár ott sora-
kozik egy sereg név. Most a legtehetségtele 
nebbül dolgozó gyermek nevét írom fel „A leg 
gyengébb dolgozat'' cím mellé, majd a hibás 
részletek észrevétetése és javítása céljából 
„A dolgozatok hibái" cím alá felsorakoztatom 
azoknak a névsorát, akiknek a dolgozatában 
példát találtam a hibák szemléltetésére. Ter-
mészetesen a nevek csak emlékeztetnek majd, 
hogy egy-egy rész megbeszélése után milyen 
sorrendben kerüljenek megbeszélésre a füzetek 
a javítási órán. 

Ez a javítás megbeszélés a tulajdonképeni 
fogalmazásóra. 

4. Fogalmazás: Megbeszélés — javítás, írom 
be a naplóba és veszem elő a szürke füzetet. 
A gyermekeim nyugtalanul mozdulnak meg : 

— A fogalmazásokról beszélünk! 
És most szeretném felidézni egy fegalmazás-

megbeszélés-óra hangulatát és lefolyását. 
I. Hangúit tkeltés: — Gyermekek! Ki tudna 

mesélni arról a képről, amelyről tegnap fogal-
maztatok? 

Áthajtás: — Elolvastam a dolgozatokat. 
Célkitűzés: —- Beszélgessünk most róluk. 
II. Megbeszélés, javítás: 
a) Egy kis elmélet: 
Volt egy pár munka, amelyet mosolyogva 

olvastam, sokszor rábólintottani Vájjon miért1? 
(Mert jó és helyes volt.) Ti tudjátok, hogy két 
dolgot kívánok a helyes fogalmazástól. (Hogy 
értelmes legyen és szép.) 

— Mikor értelmes a dolgozat? (Ha a címről 
szól, ha scrrendLen ír juk le gondolatainkat, 
nem hiányzik semmi szükséges és nincsen 
benne értelmetlen rész.) 

— De a sz.íp dolgozat írójának is sok min-
denre kell ám gondolnia! (Legyen a fogalma-
zásában szép kifejezés, vagy érdekesség, fris-
sítse beszélgetéssel, felkiáltással, kérdéssel. 
Szép, ha idézetet ír, vagy utánzást.) 

— És melyik dolgozatra mondjuk azt, hogy 
gyenge? (Elsősorban, amelyik értelmetlen, mert 
hiányzik belőle valami szükséges, össze-vissza 
írt, vagy nem a címről.) 

—- Jól van, gyermekek. De az értelmes dol-
gozatban is lehetnek hibák! (Szószaporítás van 
benne, vagy szórendi hiba, talán úgy ír, mint-
ha nem magyar lenne stb.) 

— Ennyi tudománnyal hallgassátok meg az 
Ildikó dclgozatát. Míg felolvasom, miért kell 
erősen figyelnetek ? (Mert majd nekünk kell 

megmondani, hogy mi miért tetszett benne, 
vagy mi volt a hiba.) 

Ilyen bevezetés után felolvasom a legjob-
ban sikerült dolgozatot, a gyermekek hozzá-
szólnak s alaposan megbeszéljük tartalom, 
szerkezet, stílus szempcntjából. Természetesen 
ők ezekről a komoly szempontokról nem tud-
nak. Ök a maguk gyeimeknyelvén így beszél-
nek: 

— Jó, hogy van benne hármas rész. Meg-
kezdi, leírja a történetet és befejezi. 

— Szépíti díszítő szavakkal. 
— Olyan érdekesen írja, hogy „a fenyőfa 

fénye rásütött a kopasz almafára", hogy szinte 
magunk előtt látjuk. 

— Felkiáltást, meg kérdést is ír. Ezzel fris-
síti a fogalmazását. 

Így lelkesednek a gyermekek és keresik, ke-
resik a dolgozatok jó tulajdonságait, miközben 
a kis szerző szerényen mosolyogva ül és bol-
dog. A hibák javításánál már bele is szól a 
megbeszélésbe, sokszor vitába. Mert ezt a leg-
első dolgozatot rögtön megtárgyaljuk az eset-
leges hibák szempontjából is. Bizony elég sok 
időt kell ráfordítanunk, viszont ez a dolgozat 
a tulajdonképeni szemléltetés. (De a többire is 
sor kerül.) 

— Jól hozzászóltatok az Ildikó munkájához, 
gyermekek —• viszem tovább a beszélgetést—, 
de látom szemetekben a kérdést: „és az enyém?' 

— Még sok kedves do'gozatot olvashatnék 
fel, erre nincs idc'nk. Csak egy-egy részt mu-
tatok be nektek belőlük. Ti tudjátok, mit kell 
majd megfigyelnetek? 

— Hogy miért tetszett felolvasni. 
— Hogy mire volt példa az a rész, — hang-

zik a már sokat elhangzott felelet és következ-
nek a megállapítások: 

— Milyen érdekes volt! 
— Figyelmeztetést is í r t ! 
— Ezt azért tetszett felolvasni, mert beszél-

getést használt. 
— És külön sorba ír ta a párbeszédeket? 

— kíváncsiskodik valamelyik. Megnyugtatom, 
hogy most ez nem is fontcs, mcst csak kere3-
EÜk tovább a szépet, az ügyeset a dolgozatok-
ban, a hibákról később lesz szó. (Érdekes, s azt 
hiszem mindannyian megfigyelhettük már azt, 
hogy a gyermekek csak külön arra való neve-
lés árán jutnak el odáig, hogy a fogalmazások 
szemléletre szánt részeiben ne a hibát keressék 
rögtön. 

A jó tulajdonságok megtárgyalásában mint 
illedelmes, jó gyermekek vesznek részt, mint 
akik tudják, mit vár tőlük a tanítójuk; de 
mikor a hibák észrevétetéséhez jutunk el, akkor 
élénkülnek fel igazán. 

Ezt az élénkséget, mely sokszor megvető ka-
cagásban tör ki, — erősen akkor kell tompíta-
nunk, amikor a leggyengébb dolgozat felolva-
sásáia kerül a sor.) 

— Ica is elég rendesen írt — mondom 
minden meggyőződésem ellenére —, de azért 
dolgozatában itt ott a segítségünkre van szük-
sége. Figyeljétek csak! Felolvasom a dol-
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gozatát és közben látom, hogy kacagó szemmel 
néznek egymásra, sokszor megbotránkozva zúg-
nak fel, s védenem kell Icát, mert a gyermek 
bizony kegyetlen tud lenni. Valami jót mégis 
csak kihámozunk a siralmas dolgozatból is, és 
azutáij mondatról-mondatra haladva közösen 
javí t juk. 

A szemek Icát keresik és Ica piros arccal ül 
az érdeklődésben. Érzi, hogy jó volna már 
visszavonulni. 

— Na, majd máskor sokkal jobb lesz a te 
dolgozatod is, hangzik végre a felszabadító 
fczó és Ica megkönnyebbülve hallhatja: 

— Bizony, minden munkában van hiba is. 
És ezzel rátérünk a hibás részletek megvita-

tására, illetve javítására. A gyermekek egy-
mással versenyezve próbálják megállapítani, 
hogy melyik részben mi volt a hiba, ők hogyan 
ír ták volna és sokszor alig akar ják szóhoz en-
gedni kicsi szerzőtársukat, aki pedig nem is 
kívánja a segítségüket. 

— Most már tudom, hogy kellett volna írni! 
Minden egyTes esetben megkérdezem a gyer-

mekektől: 
— Tudod, mi volt a hiba a dolgozatodban? 
— Szórendi hibám volt. Számozással tetszett 

javítani. Vagy: 
— Kihagytam belőle. Hiányjelet tett oda 

I lus néni. 
(Jó, ha a javítási jeleket már a II. osztály-

ban kezdjük ismertetni.) Természetesen a hi-
bákról szólva erősen vigyázzunk a gyermek 
érzékenységére. 

De annyi mindenre kell vigyáznunk az ilyen 
fogalmazásjavítási órán, hogy egyszercsalc 
ránkcsengetnek, pedig gyermekeink szemében 
ott sürget a kérdés: — Kik kerültek a helyes-
írási anyakönyvbe1? Er re a fényes helyre azok 
jutnak, akiknek a dolgozatában nincsen helyes-
írási hiba. 

Gyakorlóiskolában, ahol a gyermekek igen 
sokat írnak, az ilyen eredmény gyakran elő-
fordul. De azért akad bőven helyesírási hiba is, 
csakhogy azok megbeszélésére legtöbbször csak 
másnap jut idő. Ügy szoktam csinálni, hogy a 
fogalmazásjavítást követő napon felszabadítok 
legalább egy félórácskát s akkor a nyelvi is-
merettel alátámasztva beszélünk a helysírási 
hibákról, s a füzetembe feljegyzett szavakat 
kijavított formájukban a táblára is í r ják. 

Az így — most már mindenfele szempontból 
— megtárgyalt dolgozatot kijavítva ú j r a leír-
ják a gyermekek, s csak azután kerül a „Nagy" 
a „Vizsgái" fogalmazás-füzetbe 

Nézem az illedelmes komoly, sötétkék papírba 
csomagolt füzeteket és egyszerre eszembe jut : 
„ . . . a m í g egy dolgozat eljut idáig". Bizony 
addig sokat, nagyon sokat kell őket tanítani, 
sokszor mindent elölről kezdeni, egy valamit 
elmondani tízszer, százszor, hogy aztán mégse 
legyen elég. Rendszeresen kell elkezdeni a fo-
galmazástanítást, már a második osztályban, 
(ott természetesen más az eljárásunk még az 
egyéni fogalmazások megbeszélésénél is) és 
tervszerűen haladunk tovább, tovább, amíg 
megközelítjük azt a boldog célt, hogy a gyer-

mekeink könnyedén és jól fogalmazzanak. De 
amíg ezt elmondhatjuk, de sokszor sóhajtunk 
fel: — „Milyen rosszul írnak! J a j , de nehezen 
megy nekik!" 

Nézzük, mi teszi nehézzé a gyermekek szá-
mára a fogalmazást? 

Elsősorban az a kettősség, hogy valamit el 
kell gondolniok és a gondolatot le is kell írni. 
Még pedig mennyi mindenféle kívánság szerint! 

Ezek között a legfélelmetesebb kívánságunk 
az, hogy gondoljanak a szerkezetre is, hogy 
hármas részre tagolják a dolgozatukat. Sok 
gyermeknél játszi könnyűséggel megy ez is. De 
a többség! Hogy kínlódik! Pl. Éviké (III. osz-
tályos) bármiről szóljon a fogalmazása, mindig 
így kezdi: I. Mondok egy tör téne te t . . . Aztán 
leírja, s a végén így fejezi be: III . Ez volt a 
történet. 

Olgi — különben ötletes, ügyes fogalmazó 
—, a befejezéssel küzködik. Egyszer a kevély 
hóemberről írtak, aki dicsekedett, de azután 
elolvadt. Olgi írt, í r t kedvesen, kellőképen meg-
szégyenítette a hóembert, s miután sehogyan 
sem boldogult a befejezéssel, végre merész fö-
lénnyel így végezte: „Kedves többi hóemberek, 
vigyázzatok, ne dicsekedjetek, mert ti is elolvad-
tok."' (Egyszer megdicsértem, mert dolgozatá-
ban a társait figyelmeztette az igazmondásra.) 

Váj jon nem sok-e szerkezeti kívánságokkal 
előállani a III—IV. osztályban? A szerkezet — 
számtalan jó tulajdonsága mellett —, valami 
merev köntösbe szorítja a sok bájos gyermek-
gondolatot. 

Az ősszel két csoportra osztottam a I I I . osz-
tályosokat. A társaság egyik részét a zenete-
rembe küldtem, a másik fele az osztályban ma-
radt, s mindkét csoport „Sár van" címmel dol-
gozatot írt. Év elején volt, külön emlékeztetés 
nélkül dehogy is jutot t volna eszükbe részekre 
osztani dolgozatukat. Csak a velem maradot-
takkal beszéltük meg, hogy milyen szép a rend-
szeres írás „a hármas rész", ők hát így tagolták 
a dolgozatukat. Ilyeneket í r tak: (az elmarad-
hatatlan): I. „Mondok egy történetet a sárról..." 
Az ügyesebbje: I. „Mostanában óvatosan já-
runk, nagy a s á r . . . " vagy: I. „Este panaszko-
dott a cipőm, elmondom, hogy miért." 

Hát igen. Mindez nagyon szép, kilenc-tízéves 
gyermekektől, s szeretném is, hogy mindegyik 
értsen ilyesmihez; de valahogy mégis gyerme-
kesebb, tehát bájosabb, ahogy a szerkezettel 
mitsem törődve, í r ta az egyik a zeneteremben: 

Sár van. 

De milyen nagy sár! Még a kacsamama is 
majdnem belefulladt. Bizony, bizony, akár-
hogyan is nézzük, fogalmazni nem könnyű do-
log. Tudhat juk magunkról. Mindannyian vol-
tunk már úgy, hogy szépen elgondoltunk min-
dent, világosan élt lelkünkben a történet s az-
tán, mikor írtunk róla, olyan kiábrándultan 
éreztük: „Nem így akartam." Igen, nehézkesek 
a szavak az érzésekhez, s csak homályos ár-
nyékképet tudnak adni arról, amit pedig olyan 
tisztán láttunk a képzeletünkben. 
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Így nézve, szinte félelmetesen óriási mun-
kának látszik a fogalmazástanítás. 

Bizony, nagy munka is. Sok-sok fáradság, 
gond, hiábavaló figyelmeztetés, igyekezet küsz-
ködés, hogy az eredmény százannyi vagy hat-
vanannyi legyen és mégis igen nagyon sokszor 
csak harmincannyi. 

Valaki egyszer sajnált is ezért minket, taní-
tókat. „Ö, ti szegények! — mondta. Olyanok 
vagytok, mint a kertész, aki ás, ás, ás és a 
földje mindig ú j r a betemeti, amit már kiásott. 
Kezdheti elölről." Lehet, hogy ez így igaz, de 
az is igaz, hogy mi nemcsak kertészek vagyunk. 

Varázslók is. Mert van-e nagyobb varázsló 
annál, mint aki eleven lelkeket formál? Nem 
tudunk ugyan szívet, eszet, bátorságot vará-
zsolni, de mint Óz, mi is megéreztetjük az érzé-
ketlen bádogbábokkal, hogy van szív, a madár-
ijesztőkkel, hogy van ész és a gyáva oroszlá-
nokkal, hogy van bátorság és hogy jó ezeket 
keresni. Megéreztetjük velük és lámpánkat 
magasra emelve, elindulunk előttük, mutatva 
az utat . 

Adja Isten, hogy a lámpánk soha ki ne 
aludjék és a magyar útmutaíók soha el ne fá-
radjanak. 

Í R Á Ü B E L I C H E K D E Ü F O G L A L K O Z T A T Á Ü I 
F E L A D A T O K 

írta: V Á G Ó ELEMÉR 

CSENDES foglalkoztatások ge-
rincét az írásbeli munkák teszik. 
Ezeken keresztül lehet belelátni 
legjobban az iskola belső életébe, 

az ott folyó munkarendbe, ezek tükrözik leg-
jobban vissza a nevelés eredményét is. 

Az írásbeli csendes foglalkoztatások fel-
adatanyagának kiválasztása, a rendelkezésre 
álló hatalmas irodalmi anyagból, nem nehéz, 
de mégis nagy körültekintést igénylő munka. 
Pő elvként tartsuk szem előtt, hogy olyan szö-
veget írassunk, melyben nincs tar talmi nehéz-
ség, s ami szoros kapcsolatban van a tanul-
takkal. 

Feladataink számára úgy az írott, mint a 
nyomtatott szöveg egyaránt megfelel. Az év 
elején az írott szöveget részesítsük előnyben, 
mert így a szépírásra is mintá t adunk. Ké-
sőbb a nyomtatott szöveg is helyénvaló. Nem 
lehet kifogásolni, ha a kitűzött szöveget egy 
szépen, szabályos betűformákat író magasabb 
osztályos tanuló veti a táblára. Ezzel a tanító 
munká já t könnyíti meg, idejét növeli, ami a 
közvetlen foglalkozás eredményét sikeresebbé 
teszi. 

Feladataink általában rövidek legyenek. 
Ezt k ívánja különben az ú j Tanterv és Ütmu-
tatások is. Inkább többször írassuk le ugyan-
azt a szöveget. Helyesírási készségük így 
erőteljesebben gyarapodik. Az alsóbb osztá-
lyokban lehetőleg kevés költeményt Írassunk, 
mert a helyesírásban gyenge gyermeket, de 
még a jókat is, igen zavar ja a tanulttól eltérő 
nagy kezdőbetűhasználat, a mondatok hosszú-
sága, a sokszor fordított szórend stb. 

Szigorúan k ívánjuk meg a szép külső for-
mát, akár tintával, akár irónnal dolgoznak. A 
tapasztalat azt mutat ja , hogy a ceruzával vég-
zett sok írásbeli feladat a jó írást is elrontja, 
különösen a rövid és kemény ceruza. Inkább 
tollal Írassunk! ! 

Az írásbeli feladatok ellenőrzésébe vonjuk 
bele a magasabb osztályú tanulókat. Javí-
tásra, illetve átnézésre egy-egy növendéknek 
legalább két füzetet adjunk, így alkalma nyí-
lik az összehasonlításra s a hibák könnyebben 
világosságra derülnek. A rosszul í r t szavakat 
írassuk le többször az elkövetőjével, de most 
már helyesen. 

Végezetül, minden írásbeli munkát a gyer-
mek nevének és a keltezésnek aláírásával fe-
jeztessük be. Szokják meg, hogy ezt a taní tó 
külön felszólítása nélkül is így csinálják. 

Hogy a tanító mily változatossá, érdekessé 
teheti az írásbeli csendes foglalkoztatásokat, 
annak illusztrálására közlöm az alábbi gyű j -
teményt. 

1. Vonalvezetési gyakorlatok. A helyesen 
megválasztott gyakorlat a gyermekek szép-
írását nagy mértékben fokozza. Különösen az 
I—II. osztályban végeztetjük gyakran, de a 
felsőbb osztályosok is szívesen foglalkoznak 
vele. Végeztetésének legalkalmasabb módja a 
felsőbb osztályokban az, hogy a napi munka 
megkezdése előtt, színes irónnal egy sort vo-
nalelemekkel díszítenek. 

2• Betűk írása különböző nagyságban, 
egyenként és kapcsolva. A hibásan alakított 
betűk helyes begyakorlására igen alkalmas. 
Pl. a a a, a aa a aa. 

3. Másolás írott szövegről. Jól felhasználha-
tók erre a célra a magasabb osztályosok ki-
javított, tisztázati füzetbe í r t fogalmazványai, 
helyesírási dolgozatai. 

4. Másolás nyomtatott szövegről. Tárgyal t 
olvasmánynak-egy-egy önálló szakasza, szebb, 
részlete. 

5. Nehezen olvasható szavak írása. Csöndes, 
olvasás alkalmával megjelölik azokat a szava-
kat, melyeket első látásra, egy nekifutással 
nem tudnak hibátlanul kiolvasni. Ezeket má-
soltatjuk. P1-: krajcár , fáradtság, stb. 
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6. Kettőzött mássalhangzón szavak keresése 
és írása. PL: pat tan, benne, lebben. Különösen 
a gyakran előfordulókat írogassák szorgal-
masan. 

7. Nevek másolása és írása emlékezetből. 
Szóbajöhetnek a család, az osztálytársak, a 
község vezetőinek nevei. Gyűjthetnek külön-
külön vezeték- és keresztneveket. Másolják 
gyakran a nemzet nagyjainak, a község hős 
fiainak neveit. A történelemben, beszéd- és ér-
telemgyakorlat alkalmával tanult személyek, 
(mint pl.: Széchenyi, Eötvös, Madách, Vörös-
marty, Kossuth, Wesselényi stb. stb.) nevét 
minden magyarnak illik helyesírás szempont-
jából is tudni. Ide sorolhatók a földrajzi 
nevek is. 

8. A kötelező költeményeket gyakrabban 
írassuk. 

9• Másoltassunk az olvasókönyvünkben nem 
található kedves gyermekverseket, s ezeket ta-
nu l ják is meg. 

10. Találós mesék, találós kérdések. A meg-
oldást ne közöljük. Hadd találgassák otthon, 
nem baj, ha szüleiket is belevonják. 

11. Nagy kedvvel végzik a nyelvtörő mon-
dókák írását. Tapasztalat szerint, külön felhí-
vás nélkül is megtanulják. Pl.: Gyere Gyuri, 
gyúj t sunk gyertyát , győri gyufagyár i t ! Csi-
nos csíkos cin csészében cukros csirkecomb. 

12. Közmondások és szállóigék- Főként azo-
kat í r ják, melyek a községben is használato-
sak, vagy amelyek könnyen érthetők, egysze-
rűek s magyarosak. 

13. Rövidítések, melyeket az iskolában, vagy 
a mindennapi életben használnak. Pl.: tek., 
nagys.. pl., u. p., m, kg, hl, jan., szept. stb. 

14. Irassitk a számok neveit. Pl.: eery, kettő, 
vagy első, második, ketted. harmad stb. 

15. A hónapok, napok, évszakok nevei. Kész-
ségig gyakoroltassuk rövidített a lakjukban is. 

16. Különféle foglalkozások. Pl.: asztalos, 
bádogos, t ímár, kádár, stb. Érdekes lesz annak 
megállapítása, hogy a foglalkozások köréből 
hány család vette a vezetéknevét. 

17. írassuk a használatosabb idegen szava-
kat is. de csak azokat, melyeket gyakran hasz-
nálnak írásban. P1-: prédikál, rádió, autó, 
kilométer, kilogramm stb. 

18. A címzések és megszólítások kellő gyakor-
lására is legyen gondunk. Levélboríték nagy-
ságú papírlapon végezzék a címzéseket. Meg-
felel erre a célra a teleírt füzet tiszta fedő-
lapja. 

19. Magánhangzóval kezdődő szavak máso-
lása az olvasókönyvből. PL: alma, ebéd, igaz, 
orvos, ugyancsak stb. 

20. Mássalhangzóval kezdődő szavak kere-
sése és írása• PL: ballag, cérna, dünnyög, fe-
kete stb. 

21. Rokonhangzású szavak. PL: bab, pap stb. 
22. Ikerszavak írásának gyakorlása.Vl.: izeg-

mozog, dúl-fúl, stb. 
23. Dalok szövege. A már tanult, vagy 

ezután tanulandó xlalokat másoltat juk. 
24. Az olvasmány legszebb részletének má-

solása. A legszebb rész megjelölésére szoktas-
suk rá a gyermekeinket. 

25. Feliratok, kiragasztandó hirdetések. Pl.: 
Ez a ház eladó. Kétszobás lakás kiadó. Stb. 

26. Olvasmányrészlet, fogalmazás átírása 
jelen vagy mult időbe. 

27. Történetek átírása egyes számból többes 
számba, vagy viszont. 

28. Mondatok írása szótagolva. PL: Kel-le-
me-sen telt el a nyár. 

29. Mondatok másolása betűnkint. Pl.: K-e-1-
1-e-m-e-s-e-n... 

30. A mondatban levő szavak összeírása. 
PL: Kellemesenteltelanyár. Leírás után egy-
egy függőleges ceruzavonással válasszák szét 
szavakra a mondatot. 

31. írjanak a betűvel kezdődő szavakat a 
könyvből, vagy emlékezetből. Ugyanezt az 
ábécé minden betűjén végigcsinálhatják. PL: 
az, alma, arra, agg, stb. ^írva, a'lom, áll, á g n e s , 
.árpád, ás stb. Bot, bér, Béla, bársony stb. 

32. Megadott betűkből szavak összeállítása. 
Végezhető versenyszerűen. PL: 1, m, r, e, a, t 
betűkből kell értelmes szavakat alkotni. (Alma, 
tea, mell, tar, mert, elem, mellettem, altat, 
merre stb.) 

33. Egy szót ki tud többféleképen változ-
tatni? PL: erdő. Erdőt, erdőnek, erdőből, erdő-
ért, erdőség stb. 

34. Pótló játék. Adva van a szó első két be-
tűje. Ki tud több hasonló szótaggal kezdődő 
szót írni? PL: az első szótag: pa. í gy kezdődik: 
paplan, paripa, papír, paizs, papucs, padlás 
stb. Vagy: he- . . / iever , hetes, hegedű, he nyél, 
hentes, hely stb. 

Végeztethetjük úgy is, hogy az utolsó szó-
tagot adjuk meg, esetleg egyik közbeesőt. 

35. Szavak, szó-sor alkotása úgy hogy min-
dig csak egy betűt változtatunk meg. PL: tűr, 
hűr, gyűr, fűr, szűr stb. Vagy: maiom, majom, 
major, pajor , bajor, bajos, Lajos. I t t minden 
szó az előzőtől csak egy betűben különbözik. 

36. Olyan szavak keresése és írása, melyek-
nek visszafelé is van értelmük. PL: akkor, tér, 
kerék stb. Kereshetik a könyvükből is. Ver-
senyszerűen végeztessük. 

37. Hibás szöveg javítása. A táblára ír t hi-
bás szöveget kell helyesen, ki javí tva lemásol-
niok. PL: „A vonat 16 méter 20 perckor indult 
el a állomáról." A hibák inkább a szövegbe 
nem illő szavak betoldása, betűkihagyások, szó-
összeírások legyenek, semmint helytelen rag, 
képző használat vagy hibás mássalhangzó-
kettőzés. 

38. Pont és nagybetűnélküli szöveg helyes 
tagolása. PL: Gazdasszony nyiss a j tó t ki van 
ott drótostót mit akar drótozni fazekat fol-
tozni gyere be drótostót. 

39. Képen történt esemény megfigyeltetése 
és leíratása. 

40• Cselekvés vagy cselekvéssorozat meg-
figyeltetése és leíratása. A szünetek a meg-
figyelések elvégzésére jól felhasználhatók. Alig 
1—2 percet von el a játéktól. 

41. Összekevert szavak szétválogatása. A 
mondatok szavait összekevert sorrendben ír-
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juk fel. Rendbe kell őket rakni. Pl.: Volt 
nagybajuszos ember egyszer egy. Vagy: meg-
tehetsz amit ma halaszd holnapra ne. Stb. 

42. Szavalc keresése, melyben a megadott 
betű kétszer, esetleg többször előfordul. Pl.: 
Keress olyan szavakat, melyekben a p betű 
kétszer van meg. Szappan, paplan, pipa, pa-
ripa, pap stb. 

43. Mi hallani való van ezen a képen? (Mit 
hallanék, ha ott lennék?) Pl.: A szél zúg. A 
madár csicsereg. Peng a kasza. Zizeg a ka-
lász. Stb. 

44. Mi az, amit csak szemmel vehetek észre 
a képen? Pl.: A fű zöld. A nap süt. Perkó az 
árnyékban heverész. Stb. 

45. Tükörírás. A lap jobboldalán kell kez-
deni az í rás t úgy, hogy a betűk is balra néz-
zenek. Ezt az í rás t csak tükörben lehet jól ol-
vasni. , 

46. Írás bal kézzel. Sok derűs percet szerez, 
egyben jó kézügyesítő gyakorlat is. 

47. Fogalmazási és helyesírási feladatok 
másolása, tisztázása az iskolában őrzött fü-
zetbe. 

48. A táblai vázlatok leírása a mindenes 
füzetbe. 

49. A nyelvi ismereti órákon tanultak be-
gyakorlása. 

50. Felelés írásban. A táblára í r t kérdésekre 
mindenki írásban válaszol. Az összefoglalások 
előkészítésére, az eredmény rögzítésére al-
kalmas. 

51. Rejtvények a) összekevert betűkből ér-
telmes szó. PL: e, f, i, r = Feri . b) Szavakat 
í runk fel, melyeknek első betűje hiányzik. Ezt 
kell pótolni s a pótló betűk összeolvasva, ér-
telmes szót adnak. Pl.: -úr, -des, -ámpa. (Kipó-
tolva: túr, édes, lámpa. Az első betűk össze-
olvasva a tél szót adják.) c) Szótagkeverés. Pl. 
ke-fe-te nyér-ke. Ha az összecserélgetett szó-
tagokat helyes sorrendbe rakjuk, fekete kenyér 
a jelentése, d) „Sírfeliratok." „A mondatot 
rendellenesen tagoljuk. Pl.: Mígé l temj ódolg 
omvo lt — Míg éltem, jó dolgom volt. e) Rej-
tett szöveg. Hol vannak a fiúk, lányok? A kö-
vetkező szavakban fiú- és leánynév van el-
rejtve. Pl.: Ta kar, esi nos, ellen, kettő, Stb. 

(Karcsi, Lenke.) A rejtvények megoldásában, 
de önálló alkotásában is nagy örömmel vesz-
nek részt, s néha meglepően jó ötletekkel álla-
nak elő. 

Az i t t közölt felsorolás nem teljes. A tanító 
számtalan jobbnál-jobb írásbeli csendes fog-
lalkoztatási feladatot találhat. S kell is, hogy 
találjon, mert ezzel teheti változatossá, érde-
kessé, vonzóvá a különben robotnak beillő 
hosszadalmas másolgatást. Az ú j Tanterv és 
Útmutatások csendesfoglalkoztatással foglal-
kozó részében is annak az elvnek a megvalósí-
tása tükröződik, hogy feladatainkkal minél kö-
zelebb férkőzzünk a gyermeki lélekhez és sze-
rezzünk minél nagyobb örömet, minél több si-
kert a részükre szánt munka végeztetése kap-
csán. 
. A tanító második feladata, hogy az össze-
gyűj tö t t csendesfoglalkoztatási i 'eladatanyagot 
megfelelően elrendezze, beossza. Ennek a mun-
kának megkönnyítése céljából közlöm január-
ban megjelent Csendesfoglalkoztatási munka-
könyvem* írási részéből a IV. osztálynak szánt, 
október 3. hetében feldolgozásra kerülő anya-
gát : 

Írás, IV. o. Október, 3. hét. 
1. Ki tud több olyan szót írni, amelyik így 

kezdődik: s ze . . . Pl.: szel, szent, szeretet, stb. 
2. Í r j rövid mondatokat ezekhez a szavak-

hoz: új, ujj, kel, kell, hoz, hozz, halom, hal-
lom, mesze, messze, hal, hall, had, hadd, fűz, 
fűzz, tol, toll, szál, száll. Pl.: Vadonat új a 
csizmám. Megvágtam az ujjam. Stb. 

3. Í r j igéket felszólító és feltételes módban 
és a módjeleket húzd alá! Pl.: menj, menne; 
hoz z, hoz na, stb. 

4. Elmentek a madarak. (Fogalmazás.) 
5. Másold le a legutóbb tárgyal t olvasmány 

legszebb mondatait! 
6. K i tud ja ezt a szót: hegy, többféle alak-

ban leírni? Pl.: hegy, hegyre, hegytől, hegy-
nek, stb. 

A csendesfoglalkozási fe ladatanyag ilyetén 
való feldolgozása igénybe veszi ugyan a tanító 
idejét, türelmét, de a tanítás eredményében 
sokszorosan visszafizeti a reá fordított időt. 

$ Z A B A B G Y A K O R L A T O K A H É H Á a í Y P E B C E S 
M I J Í B E U M P O S N É P I S K O L A I T E S T N E V E L É S 

V E Z E T É S É R E (Folytatás) 
írta : KMETYKÓ j A N O S m. kir. tanügyi főtanácsos, ny. főiskolai tanár 

II . 

Az osztályteremben gyakorlás mintája. 
Az osztályteremben csak akkor szabad gya-

korolni, amikor a szabadban teljesen lehetetlen 
tartózkodni. 

Tekintettel a fokozódó tüdőműködésre, az 
osztálytermet a foglalkoztatás előtt jól ki kell 
szellőztetni. A szellőztetés alat t a tanulókat a 
terem huzattól mentes részén helyezzük el. 

Az osztálytermet minden nap gondosan ta-
karíttassuk ki. 

A gyakorlás a falak mellett, avagy a pad-
sorok közötti utcákban történjék. 

* Vágó Elemér: A csendesfoglalkoztatás munkakönyve. 
I. rész, az I—IV. o. anyaga. Megjelent 1942. január ha-
vában, 172 oldal, ára 4 P. Megrendelhető: Jászberény, 
Áll. tanítóképző. 
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Kerüljük a port felverő futás-, szökdelés- és 
u grásgyakorlatokat. 

Az osztályteremben sohasem végeztessünk 
lélekzésgyakorlatokat. 

Felállítás a szabadgyakorlatokhoz, 
a. 

" CZTJI3 * c m a i • A . gyakorlat megneve-
^ Z 6 S C * 

8 E S 2 E 2 3 ® G S I S j • 
o e r ' • Rendgyakorlat. 

® ® ET.íiliJ ® A gyakorlat leírása: 

A tanulókat a fal 
mentén, avagy a pa-
dok utcáiban he-
lyezzük el gyakor-
lásra készen, mint a 
mellékelt (a., b.) ábra 
mutat ja . 

t} 

Q 

• E ® f ^ i C S r • 
© i T S J C 2 B a 

Vezényszavak: 
A gyakorlatokhoz elhelyezkedni — indulj! — 
Pihenj ! 

Előfordulható hibák: 

A tanulók egymáshoz közel állnak és így 
egymást munkájukban zavar ják és a gya-
korlatokat sem végezhetik tökéletesen. — 
Rendetlenül és nagy zajjal foglalják el ki-
jelölt helyüket. 

A gyakorlat hatása: 

a) a testre: 
Gyors mozgásra és friss elhelyezkedésre 
szoktat, továbbá helyes test tar tásra (alap-
állás) nevel. 
b) a lélekre: 
Rendre, fegyelemre és pontosságra szoktat. 

Magyar dal. J á r j a tok be minden, minden föl-
d e t . . . 

Vezényszavak: 

Ének! — Megkezdeni: 1—2—3—4—. 
A tanulók a 4-es számjegy elhangzása után 
fognak a dalba. 

Előfordulható hibák: 

Nein jelöljük ki a hangadót, éneket megkez-
dőt. — Ennek következtében a tanulók hibás 
hangon és rendetlenül kezdik a dalt. — Nem 
énekelnek ütemre. 

A gyakorlat hatása: 

a) a testre: 
Erősíti a hangszalagokat. — Fejleszti a tü-
dőt. — Neveli az ütemérzéket. 

b) a lélekre: 
Felmelegíti, örömmel tölti meg a lelket; jó 
kedélyhangulatba hozza az egész embert. — 
Neveli a haza, a szülőföld és a magyar nép 
szeretését, a magyaros érzületet, gondolko-
dás-módot is. 

1. gyakorlat-

A gyakorlat megnevezése: 
Magas térdemelés. 

A gyakorlat leírása: 
Váltogatott — bal-, jobb- — 
térdemelés, négy ütemben. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Emelni 1—2—3—4—. 
— A gyakorlat folytatva — ra j t a ! — Elég! 
— Pihenj ! 

Előfordulható hibák: 
A fejet és a törzset nem emeljük, illetve nem 
ta r t juk egyenesen. — A térdet nem emeljük 
eléggé magasra. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti a lábizmokat, szalagokat és csonto-
kat. — Ügyesíti a combízületet. — Élénkíti a 
vérkeringést a lábakban. 
b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és önfegyelmezési — 
Figyelemre és együttes cselekvésre szoktat. 

2- gyakorlat. 

A gyakorlat megnevezése: 
Nyakhajlítás-

A gyakorlat leírása: 
Rúgózó nyakhaj l í tgatás há t ra 
háromszor, majd nyújtás, négy 
ütemben. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — A gyakorlat egyszer 
végig — ra j t a ! — A gyakorlat többször vé-
gig — ra j t a ! — Elég! .—' P ihenj ! 

Előfordulható hibák: 
Az állat (alsó állkapocs) túlzottan emeljük. 
— A törzset nem ta r t juk egyenesen. — 
A vállakat felhúzzuk. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti a nyakizmokat, csontokat és szalago-
kat. — Ügyesíti a nyakcsigolyák izületeit. — 
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Neveli a fej, nyak és törzs felső részének 
szép tartását . — Élénkíti a vérkeringést a 
nyakban. 
b) a lélekre: 
Figyelemre és gondos, pontos mozgásra 
szoktat. 

3. gyakorlat. 

A gyakorlat megnevezése: 
Könyökkörzés. 

A gyakorlat leírása: 
Mellhez és abból könyök- (fel-
kar-) körzés előre-felfelé négy-
szer és folytatólag hátra-felfelé 
négyszer. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Mell hez! —< A gya-
korlat egyszer végig — r a j t a ! — A gyakor-
lat többször végig — ra j t a ! — Elég! — Ka-
rokat — le! — Pihenj ! 

Előfordulható hibák: 
A fe j előre lóg. -
egyenesen, 
sak. 

A törzset nem ta r t juk 
A körzések kicsik, nem kiadó-

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti a váll és kar izomzatát, csontjait és 
szalagjait. — Ügyesíti a vállizületet. — Élén-
kíti a vérkeringést a vállakban és karokban. 
— Neveli a vállak szép formájá t és az ütem-
érzéket. 
b) a lélekre: 
Neveli az öntudatot. — Figyelemre, öntuda-
tos cselekvésre szoktat. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Kiinduló állásba — 
ugrás! — Haj l í tan i : 1—2—. — A gyakorlat 
folytatva —> r a j t a ! — Kétszer rúgózó törzs-

haj l í tgatással — ra j t a ! — Elég! — Alap-
állásba — ugrás! — Pihenj ! 

Előfordulható hibák: 
Úgy az előre, mint a hátra hajlítások (hajlít-
gatások) nem teljesek, illetve nem eléggé 
mélyek. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti (nyúj t ja) a mell-, has- és hátizmokat 
és szalagokat, továbbá a gerincoszlopot. — 
Ügyesíti a gerinccsigolyák izületeit. — Élén-
kíti a vérkeringést. — Neveli a törzs ruga-
nyosságát, hajlékonyságát és formálja a test 
ta r tásá t és lendületes szép mozgását. — Ne-
veli az ütemérzéket. 
b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és a cselekvőképességet — 
Figyelemre szoktat. 

Jegyzet: 
Emeli a tanuló elképzelőerejét és utánzó-
képességét és így felüdíti a testet és lelket 
egyaránt. 

5. gyakorlat. 

A gyakorlat megnevezése: 
Kenyérdagasztás. 

0 
A gyakorlat leírása: 

Ugrás oldalterpeszállásba és 
vállhoz, törzsdöntés előre 

és abból rúgózó törzsdöntögetéssel váltoga-
tott (bal-jobb) karlökés le a t a la j felé (a ke-
nyérdagasztás utánzása). 

Vezényszavak: 
Csapat i—i vigyázz! Kiinduló állásba —- ug-
rás! — Dagasztani — ra j t a í — Elég! — Alap-
állásba — ugrás! — P ihen j ! 

Előfordulható hibák: 
A törzset nem homorít juk és döntjük eléggé 
mélyre. — A dagasztást nem kíséri erőteljes 
csípő- és karmozgás. 

A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 
Erősíti a hát, váll és karok izmait, továbbá 
a gerincoszlop és a karok csontjait és sza-
l a g j a i t — Ügyesíti a csípő, váll és karok 
izületeit. — Élénkíti a vérkeringést. 

b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és a cselekvőképességet. 
— Figyelemre és öntudatos mozgásra szok-
t a t 

Jegyzet: 
Emeli a tanuló elképzelőerejét és utánzó-
képességét és így felüdíti a testet és lelket is 
egyaránt . 

4• gyakorlat. 

A gyakorlat megnevezése: 
Harangozó. 

A gyakorlat leírása: 
Ugrás oldalterpeszál-
lásba és páros karlendí-
tés előre magastartásba, 
abból törzshajlí tás elő-
re, majd nyú j tás és 
folytatólag törzshajlí tás 

hátra , két ütemben; ,—, majd jelre rúgózó 
törzshajl í tgatás kétszer előre s a nyú j tás 
után folytatólag kétszer hátra. — A gyakor-
lat bim-bam hangutánzással is végezhető. 
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6. gyakorlat. 

A gyakorlat 
vezése: 

A vihar. 

megne-

A gyakorlat leírása: 
Ugrás oldalterpesz-
állásba és páros 
karlendítés előre ma-
g a t a r t á s b a , törzs-
haj l í tás balra és 
abból törzslendítés 

;jobbra-balra, két ütemben — z-z hangután-
zással is; — majd jelre rugózó törzshajlít-
gatás oldalt kétszer jobbra és kétszer balra, 
négy ütemben. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Kiinduló állásba — 
ugrás! — Törzshajlí tás balra — le! — Len-
díteni: 1—2—. — A gyakorlat folytatva — 
ra j t a 1 — Kétszer rugózó törzshajlí tgatással 
— r a j t a ! — Elég. — Törzsnyújtás — fel! — 
Alapállásba — ugrás! — Pihenj ! 

Előfordulható hibák: 
A törzset nem n y u j t j u k ki és nem ha j l í t juk 
oldalt eléggé mélyen. — Az oldalt hajl í tás-
ban elfordít juk a törzset. —1 A fe j előre lóg. 
— A karokat nem emeljük eléggé fel. 

A gyakorlat hatása: 

a) a testre: 
Erősíti (nyújt ja) az oldalon tapadó izmokat, 
szalagokat és a gerincoszlopot. — Ügyesíti a 
gerinccsigolyák izületeit. — Élénkíti a vérke-
ringést. — Neveli a törzs hajlékonyságát, 
ruganyosságát és formálja a test ta r tásá t és 
szép mozgását. Neveli az ütemérzéket. 

b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és a cselekvőképességet. 
— Figyelemre, gondos, pontos mozgásra 
szoktat. 

Jegyzet: 
Emeli a tanuló elképzelőerejét és utánzó-
képességét és így felüdíti a testet és lelket is 
egyaránt. 

Pf 7. gyakorlat. 
a 

B 

} A gyakorlat megneve-
zése: 

Törzsfordítás-

A gyakorlat leírása: 
Ugrás oldalterpeszál-
lásba és csípőre s ab-
ból rúgózó törzsfordít-
gatás balra háromszor, 

balkarnyujtással és lendítéssel oldalsó rézsú-
tos magastartásba, törzsfordítás előre és 
csípőre, négy ütemben. r-> A gyakorlat fel-
váltva jobbra is végzendő. 

( 
Vezényszavak: 

Csapat — vigyázz! — Kiinduló állásba — ug-
rás! i— A gyakorlat balra, egyszer végig — 
r a j t a ! — A gyakorlat jobbra, egyszer végig 
— ra j ta . — A gyakorlat többször végig — 
r a j t a ! — Elég! — Alapállásba — ugrás! — 
Pihenj ! 

Előfordulható hibák: 
A törzset nem ta r t juk egyenesen és nem 
fordí t juk eléggé erőteljesen. — A fej, illetve 
a tekintet nem kíséri a törzs és a karok moz-
gását, vagyis nem fordul eléggé balra, 
jobbra. 

A gyakorlat hatása: 

a) a testre: 
Erősíti a törzs (oldalon tapadó izmok), to-
vábbá a karok és vállak izmait, szalagjait és 
csontjait. — Ügyesíti a gerincoszlop izületeit 
—Élénkíti a vérkeringést. — Neveli a törzs 
ruganyosságát és formál ja a test helyes tar-
tását és szép mozgását. — Neveli az ütemér-
zéket. 

b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és a cselekvőképességet. 
— Figyelemre és öntudatos, pontos, gondos 
mozgásra szoktat 

8. gyakorlat. 

A gyakorlat megnevezése. 
Óriás, törpe. 

A gyakorlat leírása: 
Lábu j j állás és páros kar-
lendítés előre magastar-
tásba (óriás) és abban 
négyszer (le-fel) bokarú-
gózás, — majd jelre gug-
golóállás, karok a két 
térd között, u j j ak a ta la j t 

érintik ( törpe) és abban négyszer (le-fel) 
térdrúgózás négy, összesen nyolc ütemben. 

Vezényszavak: 
Csapat — vigyázz! — Öriás rúgózás egyszer 
végig — ra j t a ! — Törpe rúgózás egyszer vé-
gig — ra j t a ! — A gyakorlat többször végig 
—rajta. — Elég! — Pihenj ! 

Előfordulható hibák: 
Nem emelkedünk lábujjállásban eléggé fel! 
— A guggoló állásban nem mély a térdhaj-
lítás és a törzzsel előre görnyedünk. — 
Nem kiadósak a boka- és térdrúgózások. 
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A gyakorlat hatása: 
a) a testre: 

Erősíti a lábak izmait, szalagjait és csontjait . 
— Ugyesíti a boka- és térdizületet. — Élén-
kíti a vérkeringést a lábakban. — Formál ja 
a lábak izomzatát. — Neveli az ütemérzéket. 
b) a lélekre: 
Neveli az akaratot és a cselekvőképességet. 
— Figyelemre szoktat. 

Jegyzet: 
Emeli a tanuló elképzelőerejét és utánzó-
képességét és így felüdíti a testet és lelket is 
egyaránt . 

Csapat — vigyázz! — Köszöntés! — Oszolj! — 
(Vagy: Helyre!) 

Jegyzet! Az összes gyakorlatok: kielégítik 
az egész szervezet mozgásra éhségét; előmoz-
dít ják az egészséges fejlődést; mindenolda-
lúan és arányosan fejlesztik az egész testet, 
nemcsak az izmokat, hanem a szalagokat, 
izületeket és csontokat is; széppé formálják 
a test tar tását és mozgását; nevelik az aka-
raterőt és a cselekvőképességet; örömmel 
töltik meg a lelket; a hazafias tar ta lmú ma-
gyar dalok a haza, a szülőföld és a magyar 
nép szeretésére nevelnek. 

Az Eötvös-alap ülése. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja 

március 30-án tartotta meg szokásos húsvéti 
választmányi ülését a tagok élénk részvétele 
mellett. 

Háros Antal elnöki megnyitójában megem-
lékezett a magyarság újabb hősi küzdelmeiről. 
Vázolta az egyesület tagjaira háruló köteles-
ségtöbbletet. Bizakodó szavakkal emlékezett 
meg a Kormányzóhelyettes TJr megválasztá-
sáról. 

Lengyel Ferenc főtitkár beszámolt a tagok 
számának rohamos emelkedéséről. Különösen a 
visszacsatolt területekről mutatkozik nagy ér-
deklődés. Ezzel kapcsolatban a választmány a 
jelentkező tagok adatainak igazoltatását t a r t j a 
szükségesnek, örömmel értesült a választmány 
arról, hogy a belügyminisztérium 1500 P se-
gélyt utaltf ki. Foglalkozott a kolozsvári Taní-
tók Hunyadi Háza ügyével. Utasította az el-
nökséget, hogy az épület birtokbavételét szor-
galmazza az illetékes hatóságok előtt. Tudomá-
sul vette a felsőcsatári Üdülőház kibővítési 
munkálatainak haladását. Felhívta az elnöksé-
get, hogy a töredékalapítványok összevonását 
szorgalmazza. Tudomásul vette, hogy Rákos 

István síremlékére eddig 4788 P folyt be. Leg-
nagyobb tétellel, 1000—1000 P-vel a Békésmegyei 
Alt. Tanítóegyesület és a Budapesti Tanítótes-
tület szerepelt a gyűjtésben. A síremlék bizott-
sága a síremléket megrendelte és az ünnepélyes 
leleplezését a nyári közgyűléssel kapcsolatban 
tervezi. 

Örömmel értesült a választmány, hogy a 
Kormányzó Ür Ö Főméltósága Háros Antal el-
nököt, dr. Pogány Frigyes tb. elnököt, Kindlo-
vits Pál tb. tagot és Darányi István választ-
mányi tagot Nemzetvédelmi Kereszttel tün-
tette ki. 

Jóleső érzéssel vette tudomásul a választ-
mány, hogy a Kalász Könyvkiadó és Nyomda 
rt. jutalékából és részesedéséből az Eötvös-alap-
nak 19.648 P jutott. 

Az Eötvös-alap pályázati hirdetése megje-
lent a Néptanítók Lapja március 15-i számá-
ban. A pályázók saját érdekükben pontosan te-
gyenek eleget az abban közölt feltételeknek. 

Gundy Károly számtartó jelentette, hogy a 
mai nehéz idők ellenére is, eddig sikerült biz-
tosítani az Eötvös-alap vagyoni helyzetének 
egyensúlyát. 

A Tanítók Ferenc József Háza, a Pé te r fy 
Sándor Leányotthon és a keszthelyi Rákos 
István Fiúinternátus működéséről Péterhidi 
József, Gergely Istvánné és Sakrak Mihály 
igazgatók számoltak be. Jelentéseik szerint az 
intézetekben 260 tanítógyermek kap változat-
lan fizetési feltételek mellett kedvezményes el-
látást. 

Csontai Győző tanügyi t i tkár a Családjóléti 
Osztály működéséről tett jelentést. 

Felvétel a váci siketnéma intézetbe. 

A váci kir. orsz. siketnéma (internátusos) in-
tézetben az 1942—43. iskolai évre szeptemberre 
felvételt nyerhetnek 6—10—12 éves siketnéma 
vagy később megsiketült gyermekek (vagyon-
talanok ingyenes, a többiek havi 48.—, 24.—, 
12.—, 6.—, 3.— pengő tartásdíjhozzájárulás, il-
letve a gyermek élvezett (családi pótlékának be-
fizetése mellett), akiknek a siketségen kívül 
más testi vagy szellemi fogyatékozásuk nin-
csen. Felvételi tájékoztatóval és a felvételhez 
szükséges nyomtatványokkal (28 filléres posta-
bélyeg beküldése mellett) készséggel szolgál az 
intézet igazgatósága, Vác, Konstantin-tél* 6. 
szám. Telefon: Vác 16-
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

írásbeli kivonás. 
I r ta : FEJES M. KORNÉLIA szatmári Irg. Nővér. 

Székesfehérvár, Ferenc József Nőnevelőintézet . 

— Számolás, mérés a III. osztályban. — 
A tanítás tárgya: Számtan az el. III. o. t. 
A tanítás anyaga: Kivonás írásban (I—II. 

fok.) 
A tanítás tárgyi célja: Az írásbeli kivonás 

ismertetése. 
A tanítás alaki célja: Rendszeres logikus 

gondolkodásra szoktatás. Értelemfejlesztés. 
Nevelői cél: Hálaérzés mélyítése. Mások 

megörvendeztetésére nevelés. 
Szemléltető eszköz: Papírkorong. 

A tanítás menete. 
I. Előkészítés. 
• Érdeklődés keltés: az idő kerekének forga-
tásával. (Fejbeli.) Köralakú egyszeregy-lábla. 

1 i 10 
3 
4 

Szóbeli műveletek 500-as körben. 
500 P — 100 P 
500 „ — 250 „ 

Athajlás: 499 „ — 245 „ Ez így már nehéz. 
Célkitűzés: Próbál juk meg írásban! 

II. Tárgyalás. 
a) Tárgyszámolás a szövegestáblai papír-

pénzzel, ténylegesen elvégezve az elvevés mű-
veletét. (Rajztáblán 3, 3, 3 szög 1—1 sorban erre 
jön a játékpénz.) 

I. 4sz. 9t. 9c — P II. 2sz. 5t. 4e — P 
2 4 5 , , 1 2 2 
2sz. 5t. 4e P 1 3 2 P 

b) Nevezett számokkal. (Nem rak juk fel, csak 
írjuk.) 

468 P — 334 P — 
138 „ (ruhára.) 222 „ (bundára.) 

cj Kipótlással- A pótlás fogalma, különbség 
a pótló és elvonó kivonás között. 
264 — 454 — P — 
122 2e + 2 = 4 s t b . . . 142 — „ pótoljuk ki. 

d) Elvont számokkal: 
254 — 397 
122 132 

228 — 
116 

III. Befejezés. 
a) összefoglalása a tanult anyagnak. 
b) Házi feladat a „Példatár" 37. oldalán. 

Részletes kidolgozás-
I. Előkészítés. 

Érdeklődéskeltés. Ma reggel az utcán á t jövet 
egy gyermekkel találkoztam, aki kereket haj-
tott a kovácshoz. Rátok gondoltam. Haj t sunk 
mi is. (Az egyszeregy kerékrajza.) 

Az idő kerekét is hajtsuk, — először vissza-
Megállunk 1941. okt. 31-énél. Milyen emléknap 
volt? Miről beszélgettünk 12—l-ig azon a napon? 
(Takarékosság.) Miért érdemes kisórtékű pénzt 
is összegyüjtögetni? Kinek van megtakarí tot t 
pénzecskéje? Mi a terved vele? -— S. N-nek a 
tiéden mit fogsz venni? — Miért? Most meg jó 
nagyot fordítunk az idő kerekén. Tegyük fel, 
hogy már felnőttek vagytok. Szüleitek is idő-
sebbek, nem tudnak már kenyeret keresni. í gy 
ÍMikulás meg karácsony) ünnepek közeledtén, 
mire fogjátok pénzetek egy részét félretenni? 
(örömszerzésre.) Miért? (hálával t a r t ) . 

Ha 499 P-ből elköltünk 245 P-t 
Ha 500 P-ből elköltünk 365 P-t Mennyi 
Ha 500 P-ből elköltünk 250 P-t marad? 
Ha 500 P-ből elköltünk 100 P-t 
499—200—299—50—249—6—243 P 
Elég lassan ment. Nehéz ilyen sok számot 

fejben megjegyezni. Hogy lehetne gyorsabban 
elvégezni? Összeadni hogyan szoktunk sok és 
nehezebb számot? (írva.) 

Célkitűzés: Ma a kivonást is megpróbáljuk 
írásban! 
II. Tárgyalás. 

a) N. a táblához megy, írni fog! Ki lesz a 
felnőtt? — Én leszek a takarékpénztári hivatal-
nok, s a szögestábla lesz a takarékpénztár. 499 
P van bent. (N. í r j a a nagy táblára.) 

N. helyezd el a felső sorra a szöges-táblán* 

4sz 9t 9e 

Sz. T F> 0) 0 0 ) 
4 II y 

• 

2 4 5 o 0 0 
2 5 4 

papir korongok. 
( írásra is van 

hely a szögek 
alatt.) 

Mi a terved vele? (Kivenni.) Mennyit akarsz 
elvenni belőle? 2sz. 4 t 5e. Ezt mindketten ír já-
tok. Aláhúzzuk, hogy jobban lássuk meg, hogy 
mennyi pénzünk marad bent. 

(Fejben.) Szóval 499 — 245 = 254 P marad. Az 
írásbeli összeadást milyen értékű számoknál 
kezdtük? (Egyeseknél.) I t t is ott kezdhetjük. 
Vedd el N. a 9e-ből a 4e-t. Marad 5e. (Mondja 

* A szöges tábla gondolata: dr. Simonyi Józseíiié 
őméltóságától, a Damjanich-u. gyak. isk. tnőjétől. 
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s a maradékot az egyes szögre rak ja I I I . sorba. 
(Amit elvettél, tedd félre, mert azt elviszed 
magaddal, i—i Hány egyesből vettünk el 4e-t? 
Hány egyes marad t ! Miért? (Mert 4e + 5e = í)e.) 
Az egyesektől balra, milyen értékű szám áll? 
(tizes). Hány van a takarékban? (9t.). Mennyit 
akarsz elvenni belőle? (4t) Vedd el! 9 tízesből 
elveszek l t + l t + 1 t + l = 4 t marad bent 5 tízesem. 
(4 tizest félretesz.) A nagytáblás í r ja . Még a 
százasból nem vettél ki. 4 sz-ból 2 sz-t, marad 
2 százas. Mennyi volt a pénzed! 499 P. Mennyit 
vettünk el belőle? (245 P-t.) Mennyi maradt a 
takarékban? 

4sz 
2 

9t 
4 

9e P 
5 P 

2sz 5t 4e. P 
Ha N-nek esak 254 P lenne a takarékban s 

örömszerzésre kivenne belőle 122 P-t, mennyi 
maradna bent? (Szóval: 254 — 122!) Vegyük 
el belőle a szöges táblán. N. u. mint az előbb. 
(1 gy. elveszi és 1 gy. írja.) — Mennyi volt N-
pénze? — Mennyit vett ki belőle? — Mennyi 
maradt? A fejszámoláskor? — S írásban? (U. 
a.) Jól dolgoztunk. 

b) (Nevezett sz.) Most majd én írok, ti be-
széltek. Jó? 

468 P — 8e - 4e = 4e ) 
134 P (ruhára) 
334 P 

s z . t . e . 

__ 3 

6t — 3t = 3t > = 
4sz — lsz = 3sz ) 

4 P \ 
e I s z l e l Amit mondanak. 

334 P — 
222 „ (kabátra.) Ti írtok mind és ki is szá-
mítjátok. (Padban.) Meglátom, ki lesz az első. 

N. a táblánál, többi a padban. 
212 P 
12 „ 

200 P 
(papucsra.) 

476 P — 
352 „ 
124 P 

Mely számból vettük el a 352 P-t? Amikor 
elveszünk valamiből akkor mi történik vele? 
(Kevesebb lesz.) Megkisebbedik. Mely sorban 
lévő számokat kisebbítettük mindig! (I. sor ) 
Mivel megkisebbednek, mi lehet a nevük? (Ki-
sebbítendő.) Mely sorban levő számot vontuk 
ki a kisebbítendőből? (II. sor.) Mi a neve? (Ki-
vonandó.) S. a I I I . sor száma mit mutat meg? 
(Hogy mennyi maradt.) Ez tehát mi lesz? (Ma-
radék.) Hány mennyiség szerepelt az össze-
adásnál? S a kivonásnál? N. melyik a kisebbí-
tendő? N. a maradék? S a kivonandó? 

c) Amikor 254 P — 
122 „ kabátra költöttünk 
132 P mennyi maradt? 

Miért? (Mert 4e — 2e = marad 2e . . . stb. 

Én máskép is tudom: 2e + 2e = 4e, mert 4e-
ből 2e-t, marad 2e. 2 tizes, meg mennyi az 5 ti-
zes? 2 t + 3 e = 5t, mert 5t —2t = 3t. 1 százas meg 
1 százas az 2 százas, mert 2sz — lsz = marad 1 
százas. Mit tettem a 2e-sel, hogy 4 egyes legyen? 
(Hozzáadtam, hozzápótoltam 2e.) Mennyi ma-
radt? 254 P — 

122 „ 
132 P U. a. mint amikor elvettük. Hisz 

máskép beszéltem. Mi a két kivonás között a kü-
lönbség? Első esetben hogy vontunk ki? 
4 — 2=2. S most? 2e + 2e = 4e. A 2e-hez hány 
egyest kell pótolnom, hogy 4e legyen? Miért? 
(Mert 2e + 2e = 4e.) 

2t + ' •« = 5t 2t + 3t — 5t 
lsz + .sz = 2sz lsz + lsz —2sz 

Az egyeseket mire pótoltam ki? — A tízessel 
mit tettem? S az 1 százast hogyan pótoltam ki 
2 százasra? 

Így jobban szeretek kivonni. Ki hol hallott 
már így kivonni? (Kereskedő így ad vissza.) 
454 P — 
112 P-t ruhára költ édesapjának N. hány pengő 
342 P-je marad. Lmarad ? 
(Még írom s velük mondom 2e 4- 2e = 4e stb •) 

342 P -
31 „ (blúz.) 

311 P 1 gyermek a táblánál hangosan. 
476 P — 
253 „ Minden gyermek a kis tábláknál 

csendben. (Utánna megkérdezve, hogy ki-ki 
hogyan végezte el?) N. hangosan utána számol 
úgy, amint csendben elvégezte. — Ki dolgozott 
így? — Ki máskép? — Hogyan? Helyesebb, ha 
kipótoltok. 

d) (Elvont sz) Most nem mondjuk a nevét, 
csak elvégezzük a kivonást. 

365 — 228 — 468 — 254 — 397 — 
233 116 134 122 132 

III . Befejezés. 
a) Begyakorlás. Miről tanultunk? Miért volt 

érdemes megtanulni? Hányféle mennyiség sze-
repel a kivonásnál? Hányfélekép lehet kivonni? 
Melyiket fogjuk használni? 

b) Otthon a 37. oldalon levő példákat kidol-
gozzátok! 

H A Z A I É S 
K Ü L F Ö L D I T A N Ü G Y I L A P O K B Ó L 

Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Szemle áprilisi száma vezető he-
lyén Bibó István érdekes és tanulságos cikkét 
közli a pénz társadalmi megítéléséről ós szere-
péről. Lovászy Péter a keletkaréliai kéidés 
történetét és a háború következtében előállott 
ú j helyzetet ismerteti, Újlaki Nagy Árpád a 
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tiszántúli öntözőgazdálkodás lehetőségeit és 
kilátásait fejtegeti, tíay Zoltán az atomfizika 
legújabb kérdéseit vizsgálja a kvantumelmélet 
megvilágításában. Kelemen Sándor egy maros-
menti falu magyarságának küzdelmes történe-
tét t á r j a elénk. Török Pál Baráth Tibor törté-
netírását bírálja. Fábián István a magyar ej-
tés szebbé tételére irányuló mozgalmat mél-
ta t ja Eckhardt Sándor könyvével kapcsolat-
ban. Lovass Gyula a stílusvirágok beteges túl-
tengése, a ,,metaforitisz" veszélyeire mutat rá. 
<Jogolák Lajos érdekes külpolitikai szemléje 
napjaink világeseményeiről számol be. Számos 
könyvkritika egészíti ki a Magyar Szemle tar-
talmas áprilisi számát. 

A Külügyi Szemle legújabb számában vitéz 
Nagy Ivánnak Nagy-Finnország című érdekes 
közleménye kezdi meg a tanulmányok sorát. 
Rövid összefoglalását olvassuk hős rokonaink 
utolsó pár évi küzdelmeinek, s a cikkíró azt a 
reményét hangoztatja, hogy északi testvéreink 
megvalósítják jelszavukat: Mindent vissza és 
még valamit hozzá! Báró Wesselényi Miklós 
kiváló módon időszerű fejtegetéseket közöl Tö-
rökország a világpolitikában címen. Rámutat 
arra , hogy Törökország jelentőségét nemcsak 
gazdasági erőforrásai biztosítják, hanem az a 
körülmény is, hogy további hadműveletek ese-
tére értékes felvonuló területül szolgálhat. Fa-
zekas Jenő Észtország bolsevizálása című ta-
nulmánya megvilágítja, milyen szomorú követ-
kezményekkel já r t Észtországra a Szovjettel, 
az 1939. évben kötött lí. n. támaszpontszerző-
dés, az 1941. év nyarán elkövetkezett újabb fel-
szabadulásáig. Kertész Is tvánnak A rió de 
janeirói konferencia c. tanulmánya az amerikai 
államok, így a délamerikai köztársaságok hely-
zetét ismerteti napjaink világháborújában. 
Szende Zoltánnak A cscndesóceáni terület és a 
nagyhatalmak c. tanulmánya alapos ismerte-
tést ad a nagy küzdelmet okozó szigetvilágról, 
élesen rávilágítva az érdekellentétekre. Csonka 
Jánosnak Belpolitikai problémák Svájcban 
1941-ben című közleménye tulajdonképen annak 
ismertetése, milyen hatást tesz a háború Svájc 
politikai életének fejlődésére. A Japán gazda-
sági problémái c. cikk eleven magyarázata a 
most folyó nagyarányú, messze-keleti háború-
nak. Megtudjuk a közleményből, hogy Japán-
ban, az anyaországban, egy négyzetkilométerre 
188 lakos jut. (Hazánkban 84.) A lakosság, az 
utolsó 25 év alatt, 76 százalékkal emelkedett. 
Morlin Zoltán A kultúrpropaganda kérdését 
ismerteti; rávilágít, mily eszközökkel igyekez-
nek a nyugati államok művelődésük haladásá-
ról az érdeklődő külföldet tájékoztatni. A tar-
talmas állandó rovatok közül, a Nemzetközi 
jogi szemle rovatára hívjuk fel elsősorban a 
figyelmet. Itt olvashatjuk a Szentatya kará-
csonyi üzenetében ismertetett ú j nemzetközi 
rend alapelveit. Igen tanulságosak még a kül-
földdel való művelődési kapcsolatainkról szóló 
tájékoztató cikkek is, valamint a szlovákiai, 
romániai, horvátországi s bánsági magyarság-
nak fennmaradása érdekében folytatott küzdel-

méről szóló beszámoló is. Drucker György fo-
lyóirata, a Külügyi Szemle elismerésreméltó 
következetességgel és egyszersmind sikerrel tel-
jesíti a magyar közönség külpolitikai tájékoz-
tatásának súlyos ós felelősséges hivatását. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző-Intézeti 
Tanárok Országos liigyesületeiiek lolyóiiata. 
Szerkeszti: Molnár Oszkár. Tanai Anlamak 
,.Az eszményi gyakorlatiasság a mennyisegian 
taní tásaban' című cikke nyit ja meg a Magyar 
Tanítóképző apiilisi legutóbbi számát, ' laiiai 
Antal kitűnő cikkeben megállapít ja és kifejti, 
liogy a gyakorlatiasság szempontja nincs elien-
tetben az iskola eszményi céljaival, hanem azzal 
tágabb körű szerves egyseget átkot. A gyakor-
latiasság fogalmát ebből a magasabb szempont-
ból kell értelmeznünk. Az eszményi gyakor-
latiassag érvenyes nemcsak a líceumra, hanem 
a tanítóképzőre is. Mikor a mennyiségtan taní-
tásának az eszményi gyakorlatiasságot szolgáló 
szerepéről szól, megmagyarázza a szűkebb gya-
korlatiasságnak az értelmi (logikai), esztétikai 
és a valláserkölcsi (etikai) nevelésben való sze-
repét. Ezeket egyenként is és külön fejezetek-
ben magyarázza meg. Grész Leótól olvasunk 
még cikket a mennyiségtani iskolai írásbeli 
dolgozatok kijavításáról. Ebben a fontos és 
minden pedagógus számára nagy jelentőségű 
kérdésben az érdemes szakíró értékes tanácso-
kat ad. A „Kisebb Közlemények"-rovatban 
meleg nekrológot írt dr. Jelitainé, Lajos Mária 
dr.,"Czeke Marianneról, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum nyugalmazott főkönyvtárosáról, aki ez óv 
január hó 4-én halt meg. A Tanítóképző-Inté-
zeti Tanárok Országos Egyesületének januári 
és februári taggyűléséről olvasunk még tudó-
sítást, azonkívül az „liodalom"-rovatban érté-
kes ismertetéseket a szakirodalom legújabban 
megjelent könyveiről. A „Hirek"-rovatban pá-
lyázati hirdetményeket, kinevezésekről tudósí-
tást, személyi híreket és egyéb, a pedagógiai 
világot érdeklő időszerű közleményeket olva-
sunk-

Katolikus Kántor. Egyházzenei Szemle. Szer-
kesztik: Faludi Béla és Várhelyi Antal. A há-
rom évtizedes múltra visszatekintő értékes egy-
házzenei szemle áprilisi számában dr. Druhos 
János eszteigomi kanonok szép és költői sza-
vakkal méltatja a katolikus kántor hivatásá-
nak nagy jelentőségét. Különös megbecsüléssel 
ír a kántor munkájáról , feladatairól. Sajnála-
tos, hogy a tanító kántori tevékenységéért kü-
lön renumerációban vagy egyáltalán, vagy csak 
kismértékben részesül azért, mert a kántöri jö-
vedelem beszámítódik a tanítói jövedelembe. 
Ennek a sérelemnek az orvoslása folyamatban 
van. Reméli az egész kántortanítói kar, hogy 
rövid időn belül sor kerül ennek a fontos kér-
désnek a végleges megoldására is. Antal Zol-
tán. „A pozitív orgona" című cikkét közli még 
a lap. örömmel olvassuk még, hogy a főváros-
ban időnként összegyűjtik az együtt dolgozni 
akaró zenészeket és alkalmat adnak arra, hogy 
a vidékről feljövő kántorok itt a fővárosban 
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találkozhassanak a zenei élet centrumához 
közelálló és így sokkal kedvezőbb helyzetben 
lévő fővárosi kartársaikkal. Ebből a társaság-
ból nem rekesztik ki a másvallásuakat sem, 
hiszen az egyházi zene — különösen napjaink-
ban — Magyarországon olyan hatalmas ará-
nyúvá nőtt, hogy hatása alól senki sem von-
hat ja ki magát, akár előadóművész, akár zene-
szerző vagy énekkar vezető. Ennek a foníos cél-
nak az érdekében megvalósították a Zenei Kaszinó 
tervét, amely március 4-én tartotta első összejöve-
telét és amelyen nem várt számmal gyülekeztek 
az érdeklődők. Lapunk olvasóival is közöljük, 
hogy a Zenei Kaszinó összejövetelei a Központi 
Katolikus Kör klubhelyiségében lesznek Buda-
pesten, Molnár-utca 11- szám alatt. „Szövetségi 
Élet '-rovat fejezi be a lapot, amelyhez néhány 
értékes egyházi ének kottáját is mellékelték. 

Gyermekvilág. Az ú j képes gyermeklap első 
száma megkapó köntösben s gazdag tartalom-
mal jelent meg. A lapot Drozdy Gyula szer-
keszti. Költeményeit, elbeszéléseit, ismeretter-
jesztő közleményeit i f júsági irodalmunk leg-
kiválóbbjai írták. Drozdy Gyula beköszöntője 
után, Móra László megkapó költeményben kö-
szönti az ú j gyermeklapot. Kovács Dénes 
„Nyuszi és a Búbos húsvétja" című elbeszélése 
a kicsinyek képzeletét foglalkoztatja, kedélyét 
nemesíti- Rápolthy Viktor költeményével az 
anya iránti szeretetet mélyíti a gyermeklelkek-
bon. Móra Lászlónak „A cscdacsizma" c. gyö-
nyörű meséje nyugodt, kedves derűt visz a 
gyermeklelkekbe. Mészáros Ferenc „Készülődik 
a nyuszi" c. költeménye húsvéti hangulatot 
áraszt. Feszty Masa Jókai Mórról, mint nagy-
apáról cseveg a lapban kedvesen. P. Ábrahám 
Ernő „Pásztorcsillag" címen szövi bájos me-
sébe a csillagképeket. K. Tóth Lenke, gyermek-
irodalmunknak ez a kiválósága „Húsvéthétfő" 
című versével varázsol derűt a gyermekek szí-
vébe. Kw:ách Ferenc költeményével a hazafias 
érzést mélyítgeti a szívekben. „A búvárpók" 
kedves természetrajzi, a Hogyan készül a ve-
títőgép pedig hasznos ismeretet nyújt. A „Kis-
msgyarok tudománya" c. rovatban gyermekal-
kotások. a gyermekvilág rádiójában pedig ked-
ves. időszerű hírek jelenlek meg. Ady Máriának 
.Áldottak a munkáskezek" c- költeményének 
bájos hangja mellett nagy a nevelőértéke. „A 
gyermekvilág rajziskolája" meglepő könnyed 
eljárással taní t ja rajzolni a kicsinyeket. Tréfás 
képsorozat és rejtvények zárják a tartalmas és 
magasszínvonalú gyermeklapot. 

Német tanügyi lapokból. 

A mai tanító. 
Wilhelm Kircher bayreuthi tanító a fönti 

oímmel és evvel az alcímmel: Egy fontos hiva-
tásnik új arculata, érdekes cikket közöl a Der 
Deutsche Erzieher c. folyóirat 1941. évi utolsó 
füzetében- Alfréd Rosenbergnek, a nagy hír-
névre jutott nemzeti szocialista pártvezérnek 

abból a nyilatkozatából indul ki, hogy „a ta-
nítónak ina éppen olyan forradalmi küldetése 
van, mint az ál lamférfiúnak és az ú j tanító-
képzés megszervezése óta mind sűrűbben rá-
mutat az iskola és a tanítóság problémáira és 
nem mellőzi azt a tényállást sem, hogy a ta-
nítói pálya az emberhiányban szenvedő pályák 
közé tartozik, azok közé, melyekben csekély az 
utánpótlás. Ennek az utánpótlási kérdésnek 
megoldása elsőrendű néppolitikai szükséges-
ség, mely a pártot és az államot a legkülönfé-
lébb intézkedésekre készteti. 

A háború utáni Németországnak, az ú j rend-
nek rendkívüli feladatokat kell megoldania. 
Ehhez képesített emberekre lesz szükség. Kato-
náink — mondja a cikkíró — ellenséges földön, 
bárhol legyen is az, mindig ismételten megál-
lapítják, hogy a német ember fölötte áll a töb-
bieknek. Ügy érzi s azt tapasztalja, hogy ez a 
fölény a megfontolt, tudatos népnevelésnek kö-
vetkezménye, mely amaz országokban nincs 
meg. Minthogy megtanult politikailag gondol-
kozni, azt is belátja, hogy a háború után még 
többet kell tennünk e téren. A háborús élmé-
nyek a német nép teljesítményi törekvéseit és 
örömét fokozni fogja. Ebben komoly intelem 
foglaltatik azokhoz, akiknek feladata a telje-
sítőképességét fokozni. E r re hivatott a német 
tanító is; döntő jelentőségű alapfeladatot kell 
itt megoldania. 

Gyakran halljuk ma i f ja inkat lelkesen be-
szélni az iskoláról. Ez tisztázza és mélyíti el 
az ő közvetlen részvételüket napjaink nagy 
eseményeiben. A „tanulás" úgyszólván egyenes 
vonalban ragadja meg az élet kérdéseit s az 
élményből ösztönző, sürgető erőt meríti, mely 
nem elégszik meg avval, hogy úgy gyűjtsön 
észrevételeket és megismeréseket, mint levélbé-
lyeget szokás, hanem átvál t ja őket a néppoli-
tika szolgálatára- A világképnek, melyet a né-
met tanítók szívébe és lelkébe mintegy bele-
égetnek, ellenállhatatlan vonzóereje van. A köz-
vélemény nem mindig vette figyelembe, hogy 
mily belső átalakuláson kellett átmennie az is-
kolának, hogy ilyen eredményekre jusson. Szü-
lők, kik „nyilvános iskolai napokat" látogat-
tak, vagyis egy-egy iskolai osztály tanításán 
mint vendégek részt vehettek, egyértelműen 
lígy nyilatkoztak, hogy ma szívesen járnának 
mégegyszer az iskolába.* Legtöbb esetben is-
merik a tanítót politikai iskolázottságuk révén 
vagy a politikai vezető hivatalából. Tapasztal-
ják aztán az iskolában, hogyr valami győzel-
mes erő árad ki a tanítóból, aki a gyermekek 
bizalmát élvezi, megdobogtatja szívüket és az 
iskolai élet szürke alkalmaiban is elérte náluk 
a kötelességteljesítésnek tökéletes, örömteljes 
érzetét. A mai német tanító tudja, mi célból 
tanul s hogy a nem tanulás azt jelenti, hogy 
nem tudja megállni helyét a népközösségben. 

Az ú j német iskola nem a német nép életé-
től és a mi nagy korszakunktól távoleső sziget. 

* Ez egyébként az eltűnt ifjúkorunk utáni vágyódás 
nak ősi alakja idősebb korunkban. (Szerk.) 
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Egy transzformátorral hasonlították össze, 
melynek a nemzeti élet energiáit úgy kell át-
alakítania, hogy a fejlődő gyermeknek segítsé-
gére lehessenek. A tanítónak magának teljes 
mértékben, hő lélekkel korunk dinamikájában 
kell élnie. Egyetlen hivatásnak sem kell oly 
mélységesen átélnie a jelennek gazdagságát, 
mint a tanítóságnak. „A jó tanító — mondja 
Nietzsche —mindent csak tanítványainak szem-
pontjából néz, még önmagát is." 

Fontos, amit Nietzsche mond, hogy „tanít-
ványai szempontjából", és nem valamely tudo-
mányos rendszer szempontjából. A tanító tuda-
tosan alakít ja a birodalom jövőjét, szobrásza a 
nemzet arculatának, amint egy jeles író kife-
jezte magát. A tanítás és nevelés munkájára 
nem könyvekből készül, hanem a népi és nem-
zeti feladatok egész sokaságába való tevékeny 
részvétel útján, a népi és gyermeki lélek leg-
finomabb megmozdulásai i ránti folytonos ké-
szenlét által. 

Azért a tanító hivatás a nemzeti szocialista 
államban kiválasztott hivatássá lett• Az értelmi 
képesség nem elegendő arra, hogy tanítóvá le-
gyen valaki: csak törhetetlen akarat, élénk 
szellem, nemes lelkület, magától érthetően ál-
dozatkész emberség állhat meg az i f júság sorai 
előtt. A birodalomnak a győzelem után nagy 
számban lesz szüksége tevékeny, alkotó és 
bölcs emberekre. Ezernyi bizonyíték van, me-
lyekből kitűnik, hogy egy-egy tanítónak élete 
mily elhatározó fiatal emberek életének alaku-
lására. Falusi tanítók egésjz nemzedékekre rá-
nyomták a maguk bélyegét és mindenütt isme-
retesek azok a nagyszerű szavak, melyeket a 
„Mein Kampf'-ban a Fiihrer maga mondott az 
ő történelemtanáráról. 

A tanítói életnek jellemző belső gazdagsága 
hozza magával, hogy a tanítói rendből nagy 
kutatók és apostolok, költők és zeneművészek, 
szervezők és politikai vezérek váltak ki. A ta-
nítói hivatás a nép teljességéből ered s törté-
nelme olyan felelősségre neveli azokat, akik 
hozzátartoznak, aminőt kevés hivatás igényel-
het magának. A Führernek, mint minden idők 
legnagyobb népnevelőjének, példaképe nem is 
6ejtett energiákat fog kiváltani azokból, akik 
teljes hittel szegődnek annak a feladatnak szol-
gálatába, hogy a tanuló if júságot Hitler Adolf 
föltétlen híveivé neveljék. Harcos és apostol, 
harcos a csatamezőn és a birodalom belső 
nagyságáért való küzdelemben, hősi jellegű, 
önzetlen áldozatkészségű, bensőséges érzésű 
apostol: ez -a mai tanító és nevelő. Döntő je-
lentőségű őrhelyen áll a nemzet életében. 

A cikkíró avval az óhajtással fejezi be fej-
tegetéseit, hogy az i f júság legjobbjainak kel-
lene e pályára szentelni magukat. 
(Der Deutsche Erzieher. 1941. 12. szám.) 

Az a tudós, aki semmit sem alkot, hasonlít 
, arra a felhőre, amely nem ad esőt. (Keleti bölcs 

mondás.) 

Amerikai tanügyi lapokból. 

A csiga. 
I r t a : Maribei Edviu. 

(Természetrajzi csevegés.) 

A legtöbb ember azt hiszi, hogy a csiga a 
sa já t nyaian csúszik tovább; peaig a nyálat 
csupán azért engedi ki, hogy átsegítse a külön-
böző felületű tárgyakon. Ha egy üveg felü-
leten mászó csiga alól az üveget az egyik ol-
dalán felemeljük, a csiga csak akkor fog le-
esni az üvegről, ha a talpa nedves. A száraz-
talpú csiga az üvegkorsón is felmászik a visz-
szaesés veszélye nélkül. A nyálnyom megmu-
tatja, hol jár t az éjjel a csiga és elvezet ben-
nünket az otthonához. 

A csigának megvan az a csodálatos ösztöne, 
hogy nagy távolságról is visszatalál otthonául 
kiválasztott helyéhez, erről meggyőződhetünk, 
ha egy általunk megjelölt csiga út ja i t figyel-
jük meg. 

A csiga testén a csigaház jobboldalán egy 
kinjTíló és záródó nyílás látható, ez a csiga 
légzőszerve. Négy csápja van, amit népiesen a 
csiga szarvának szoktak nevezni. A két hosz-
szabbikon vannak a szemei, míg a két rövi-
debb a szaglószerve. A csiga teste igen érzé-
keny és a legcsekélyebb érintésre összehú-
zódik. 

A csiga szarukeménységű ajkaival fogja 
meg táplálékát és a lapos fogakból álló szalag-
szerű nyelvén morzsolja szét azt. A nyelve ál-
landóan kopik, de állandóan nő is. Mindegyik 
csigafajtának jellegzetes nyelve van. Van 
olyan csiga, amelynek a nyelvén 40.000 fog van. 
Másik faj tánál pedig mindössze 40, de czjk 
nagyobbak és élesebbek. A közönséges kerti-
csigának 145 sor foga van, mindegyik sorban 
107 foggal. A csiga nyelve a felső szájpadlás-
hoz van hozzánőve és megfelelő izmok segít-
ségével nyú j t j a ki azt tápláléka után. 

A csiga kb. 5. évig él. Az első két évben 
gyorsabban nő, mint a későbbiekben. 3 éves 
korában kezdi gyöngyszem nagyságú tojásait 
lerakni. Egy évben háromszor 30—40 drb tojást 
rak le, lágy, nedves, árnyékos gödröcskékbe. 
Rendszerint 6 drb-t egy sorban. Nemsokára ki-
nyílik az első héj és kibújik belőle a pici kis 
csiga, amely a tél beköszöntéig háromszoro-
sára nő. 

A csiga éjjel szokta táplálékát megkeresni 
és reggelre ismét rendesen állandó búvóhelyén 
egy kő védelme alatt van. Ősszel a kőfal mellé 
telepszik le, behúzza magát házába, a nyílást 
pedig a levegőt átbocsátó gyorsan megkemé-
nyedő meszes nyállal zár ja be. Októbertől áp-
rilisig marad benn a házában, közben csupán 
lélekzik, de nem táplálkozik. 

(Child Education, 
1939 október.) 
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T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E I 

Dezső Lipót: Népiskolai példatár. A magyar 
helyesírás és nyelvismeretek tanításához. (Csen-
desfoglalkozási anyag.) 

Állandó és jogosan hangoztatott panasz, 
hogy az osztatlan és a részben osztott iskolák 
tanítóinak nagyon nehéz a helyzete, a csendes-
foglalkozásokkal kapcsolatban, holott mindany-
nyian tudjuk, hogy a csendesfoglalkozások kö-
rültekintő kiaknázása mennyire fontos a rész-
ben osztott és osztatlan iskolában. Dezső Lipót 
könyvét azért kell örömmel üdvözölnünk, mert 
ezen a bajon akar segíteni. 

A szerző könyvének első részében a helyes-
írás és a nyelvi ismeretek tanításával általá-
nosságban foglalkozik. A második részben, a 
II. osztálytól a VlII-ig végighalad minden 
egyes nyelvtényen s bőséges csendesfoglalko-
zási anyagot ad azoknak begyakorlásához. 

A szerző világosan látja, hol, mikor, mit és 
hogyan kell a nyelvi jelenségekből a csendes-
foglalkozás keretében gyakoroltatni s erre jó 
és hasznos tanácsokat ad. 

A könyv ára: 3 P 40 fillér posta és csoma-
golásdíj. A pénz előzetes megküldésével, eset-
leg a 38.7,r)0. sz. csekklapon rendelhető meg, a 
szerzőnél. Budapest, XII., Böszörményi-út 5/b. 

Hollóné Hutos Kornélia: A kéziinunkaokta-
tás vezérkönyve. (A Gyakorló Polgári Iskolai 
Könyvtár XXVII . kötete. Leánygimnáziumok, 
leánylíceumok és polgáii leányiskolák számára. 
114 ábrával. Szeged.) 

Ez a szép, 240 oldalra terjedő könyv közok-
tatásügyünk területének úgyszólván legelhanya-
goltabb ágával, a női kézimunkaoktatás taní-
tásával foglalkozik. A kiváló szerző az első 
részben a kézimunkaoktatás módszerét ismer-
teti igen kimerítően és meggyőző erővel. 

A második rész a népművészeti alkotások 
jellemző vonásait vidékenként tárgyalja s ezzel 
rendet kíván teremteni abban a bizonytalan-
ságban, amely ezen a területen uralkodik. 
Nagy élvezettel olvassuk a szerzőnek azokat a 
világos magyarázatait, amelyek az egyes vidé-
kek népművészetének jellemzésére vonatkoz-
nak. 

A III . fejezetben az anyagismerettel foglal-
kozik a szerző. Ebből is olyan részletes és vilá-
gos ismereteket, útmutatásokat ad, amely a 
legalkalmasabb és leghasznosabb lehet a kézi-
munka tanítójának. A szerzőt ezért a fejezetért 
külön elismerés illeti. 

A IV. fejezetben művészi mintatanítások 
keretében mutat ja be a szerző a kézimunka ta-
nításának gyakorlati módját. 

Teljessé teszik a könyvet a nagy szakérte-
lemmel és műgonddal összeválogatott illusztrá-
ciók és a magyarázórajzoknak egész hosszú 
sora. 

Ezt a nagyon értékes könyvet melegen ajánl-
juk kartársaink szíves figyelmébe. (Ára: 13'50P. 
Megrendelhető a szerző címén: Szeged, Áll. 
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.) 

Pálosy Éva; Boszorkányvár. Fiatal leányok 
számra íródott ez az üde, tisztalevegőjű re-
gény. A „Boszorkányvár'" nem valami omla-
dozó várkastély, hanem egy barátságos kis ház 
Buda szívében. Itt, Eszter néni kedves hajléká-
ban második otthonra talál Márta, aki olaszor-
szági otthonát apja második házassága felett 
érzett elkeseredésében elhagyta. Egyetemi hall-
gatónők élnek itt együtt és tréfásan „boszor-
kányvár"-nak nevezik a házat. 

Vidám, derűs környezetbe kerül a szomorú 
fiatal leány, az ú j otthon révén ú j munkakört 
talál Eszter néni gyermekotthonában. 

Lassan visszanyeri lelke nyugalmát, derűjét 
és ez visszavezeti elhagyott családjához. 

A kedves, szép írás a Szent István-Társulat 
kiadásában jelent meg. Komáromi Kacz Rózsi 
jól sikerült rajzai díszítik. 

Vályi Nagy Géza: Damjanich, a hősök hőse, 
Vályi Nagy Géza, a neves katonaköltő, a 

„Petőfi Társaság" tagja Damjanichról, az 1848-as 
szabadságharc leghívebb, legáldozatosabb tá-
bornokáról katonai szellemet sugárzó és hősi 
életformára nevelő kisregényt írt. A megjele-
nítő erejű, lebilincselő hőstörténet a vértanú 
tábornok csodálatos lelki átváltozásának, izzó 
magyarrá válásának, valamint nemzetünk gi-
gantikus önvédelmi harcának is hű tükre. Tör-
téneti hűség, hősi szellem, szemléltető csata-
képek, ízes magyarság, nemesen zengő tiszta 
magyar nyelv teszik vonzó olvasmánnyá a ka-
tonaeszmény szolgálatába álló és a mai vérző, 
küzdő, nagy feladat elé állított nemzedékhez 
szóló kisregényt. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Az újvidéki tanítók III . pedagógiai szemináriuma. 
Március hó 27-én tar to t ta az újvidéki tanítóság III . pe-
dagógiai szemináriumát Újvidéken, a Belső Katolikus. 
Kör nagytermében. A szemináriumot dr. Fekete Tibor L 
fokú tanügyi kirendeltség vezetője lelkes szavak kíséreté-
ben nyitotta meg. Megállapította, bogy a szemináriumi 
előadások eddigi munkájának következményei máris mu-
tatkoznak. A tanítóság szívvel és lélekkel siet a szeminá-
riumokon szerzett ismeretek értékesítésével az egységes 
magyar közoktatási szellem átélésével a magyar tanító-
ság munkájába bekapcsolódni. Amikor a szeminárium ve-
zetősége programmját összeállította, tudta, hogy ez a 
programm nem marad csak terv, hanem annak dinamikus 
ereje átmegy az életbe, az iskolába, és ot t valóra váltva 
a magyar nép lelki kincseinek gazdagítását fogja szol-
gálni. Munkánk értékes gyümölcsei már mutatkoznak, 
amiről az iskolalátogatók örömmel számolnak be. 

A jövőben ez a munka csak nyer értékében azzal, 
hogy az újvidéki állami tanítóképző intézet tanári kara 
és gyakorló iskolai tanítói is tevékenyen részt fognak 
venni úgy a gyakorlati tanításokban, valamint a mód-
szeres ismertetésekben. 
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Megnyitója után az elnök meleg szavakkal köszön-
tö t t e a szemináriumon megjelent Mattai Imre kormány-
tanácsost, aki országos körútja alkalmából tartózkodik 
Újvidéken. 

Dr. Fekete Tibor tanügyi t i tkár megnyitója után 
Schmidt József igazgató-tanító olvasta fel dolgozatát; 
A rendtartási naplók helyes felfektetése és vezetése cí-
men. Felolvasásában részletesn és kimerítően szólt a föl-
vételi, haladási és anyakönyvi naplók vezetéséről. Ki-
emelte az anyakönyvi napló fontosságát, amely okirat 
jellegével bír és megőrzendő. 

Szűcs Vilmos, újvidéki tanító gyakorlati tanításában 
(Olvasmánytárgyalás a IV. osztályban.), Tóth Kálmán: 
Előre című versét tárgyalta. A tanítás tevékenységre ser-
kentő volt. A gyermekek lelkét megrázták, megindították 
a költemény fölemelő gondolatai. 

Halász Károly alapos és minden részletre kiterjedő 
módszeres ismertetése különösen a lélektani rugókra mu-
ta to t t rá, amelyekre az egész tanítás fel volt építve. A 
tanításhoz és a módszeres eljárás ismertetéséhez hozzá-
szóltak: Kelemen Ferenc, Polácsi János, Mártonné Tő-
kés Julianna. Birinyi József összefoglalójában rámuta to t t 
a tanításban elért eredményre ós abból megállapította, 
hogy az elérte célját. Dr. Judik Ferenc, tanügyi fogal-
mazó a tanügyi vezérkonyvekben alkalmazott lélektani 
és dialektikai elvekről és a gyakorlati pályán i t t -ot t föl-
merülő pedagógiai lehetőségek mesteri kihasználásáról be-
szélt. Kiemelte Halász Károly alapos módszeres ismerr 
tetését 

Dr. Fekete Tibor elnök zárószavában hangsúlyozta, 
hogy a tanításban és a nevelésben a lélektan csak esz-
köz. A tanító egyénisége szabja meg, hogy a módszer-
tani eljárások közül melyeket válassza. A fontos az, hogy 
a költemény-tárgyalás kitörölhetetlen élménnyé váljék, 
melynek utórezgése végig kísérje a tanulót egész életében. 
Megköszönte Szűcs Vilmosnak és Halász Károlynak ered-
ményes, szép munkáját. 

Szünet után dr Flojhár Tivadar tanügyi fogalmazó 
\e t te á t a szeminárium vezetését. 

Dr. Hesz Ágostonná Széchenyi Istiánról taní tot t a 
szerb tagozat V—VI. osztályában. Tanításában rámu-
t a to t t Széchenyi István szabadságharcunkat megelőző 
munkásságára. Kiem?lte mindazokat az alkotásait, ame-
lyek alapján őt Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak 
nevezte. A tanítás alapos és mindvégig a történelem ta-
nításának módszertani elvein felépített volt. Dr. Hesz 
Agostonné Kátyon, ahol működik, áldásos kultúrmunkát 
végez a nemzetiségi iskolában. Szépen sikerült tanítása 
maradandó nyomokat hagyott a gyermekek lelkében. 

Fülöp Katalin, kátyi tanítónő módszeres ismerteté-
sében szólt a történelem tanításában követendő módsze-
res eljárásokról, majd kiemelte a bemutatot t tanításban 
követendő eljárásokat. Tanulmányszámba menő felolva-
sása mély nyomokat hagyot t a hallgatóság lelkében. 

Polácsi János, Halász Károly, Biczó Ferenc hozzá-
szólása után Birinyi József, a szeminárium vezetője 
összefoglalójában megállapította, hogy dr. Hesz Agos-
tonné tanításában elérte célját. A gyermekek megértették, 
hogy miért nevezzük Széchenyi Is tvánt a legnagyobb ma-
gyarnak. 

Dr. Flojhár Tivadar elnök zárószavában rámuta to t t 
a történelemtanítás nemzetnevelő fontosságára. Mi ma-
gyar történelmet ós magyar földrajzot tanítunk. A ma-
gyar szellem ereje hat ja á t tankönyveinket is, de az hassa 
á t a magyar tanítóságot is. Megköszöni a szép előadást 
és az alapos módszeres ismertetést. 

Szabó József újvidéki tanító, Tanterv é3 Utasítások 
ismertetése: A tananyagbeosztás. Helyi tanmenet össze-
állításának helyes módja címmel ismertette az új tan-
terv elgondolásait a tantervre és helyi tanmenetre vonat-
kozólag. A, tanítóság nagy hasznát fogja venni az ú j 
tanterv összeállításánál. Ugyanis május hó 31-ig el kell 

készíteni az ú j tananyagbeosztást és azt föl is kell ter-
jeszteni jóváhagyásra. Szabó József alapos ismertetése 
nagy segítségére lesz a tanítóságnak ebben a munká-
jában. 

Dr. Flojhár Tivadar tanügyi fogalmazó, elnök záró-
szavában megköszönte Szabó Józsefnek körültekintő, ala-
pos előadását. A tanítóságot felhívta a további lelkea 
munkára. 

A Szózat eléneklésével, lelkes hangulatban, ér t véget 
az újvidéki tanítók III. pedagógiai szemináriuma. 

—i —s. 

Pedagógiai szeminárium Topolyán. A topolyai járás 
I. számú körzete 1942. március hó 27-én t a r to t t a I. peda-
gógiai szemináriumát. A gyűlést dr. Juhász János Bács-
Bodrog vármegye kir. Főtanfelügyelője nyi tot ta meg. 

Üdvözölte a megjelenteket. Megnyitó beszédében hálát, 
adott a jó Istennek, hogy Bácskában is magyar peda-
gógiai szemináriumot tarthatunk. A komoly figyelemniel 
hallgatott beszéd után felkérte Fodor Irén csantavéri 
tanítónőt előadásának megtartására. Előadó tanítónő 
.,A tanterv és útmutatások a nyolcosztályos népiskola 
számára" címén t a r to t t tar talmas előadást. Molnár 
Ernő csantavéri igazgató-tanító „Beszéd- és értelemgya-
korlat a népiskolában" című előadást ta r to t t . Előadásá-
ban kimerítette mindazon problémákat, melyek a tárggyal 
kapcsolatosak a népiskolában. Igen tanulságos előadást 
a hallgatóság élénk figyelemmel hallgatta végig. Elméleti 
előadások után Kovács Rózsa topolyai tanítónő „Az ott-
hon szeretete" című mintatanítása következett. Beszéd-
es értelemgyakorlat a II. o.-ban. Hangulatos, szép taní-
tás volt. Dr. Juhász János kir. főtanfelügyelő úr „A nép-
iskola igazgatása. Ügyirat és formai kellékei. A tanköte-
lesek beiskolázásával kapcsolatos tennivalók. Rendtartási 
naplók helyes felfektetéso és vezetése" címen t a r to t t elő-
adás i 

H K 

A tehetségesek kiválasztása. 
A minisztérium V/2. ügyosztálya közli, hogy 

a magyar falusi szegény tehetséges fiúgyerme-
kek gimnáziumi iskoláztatása rövidesen orszá-
gos szervezetet kap. A képesség megállapító 
versenyvizsgák május utolsó hetében lesznek. 
A magyar tehetségmentő intézmény a tanítók-
tól várja a kiváló képességű tanulók bejelenté-
sét- Versenyvizsgára javaslatla hozhatók a ma-
gyarajkú községek népiskolájának V. és VI. 
osztályát látogató és f . évi szeptember 15-ia 
13-ik életévüket még be nem töltött, egészséges, 
az átlagot meghaladó szellemi képességekkel 
rendelkező szegény fiútanulók. Az ilyen gyer-
mekről a tanító az illetékes kir. tanfelügyelőtől 
levelezőlapon kért nyomtatványok kitöltésével 
jelentést tesz a tankerületi kir. főigazgatónakv 
A bejelentést május 10-ig kell beküldeni. To-
vábbi tájékoztatást a tanfelügyelő a nyomtat-
ványok megküldésével adja meg. 

A falusi tehetségmentő intézmény a gimná-
ziummal bíró városok tanyai iskoláinak tehet-, 
séges tanulóira is vonatkozik. 

Pályázat. A hódmezővásárhelyi m. kir. 
mezőgazdasági szakiskola folyó évi szeptember 
hó 1-én kezdődő kétéves tanfolyamára pályáza-
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tol hirdet. Az iskola célja gazdák és bérlők 
fiainak, valamint uradalmak részére altisztek 
kiképzése. Ezenkívül az iskola sikeres elvég-
zése kistejipari üzemek vezetésére is képesít. 
Egy évre fizetendő díjak összege 340 P, mely 
összegért az iskola tanulóotthonában teljes el-
látást kap. Az összeg több részletben is fizet-
hető. Sokgyermekes családból származó és sze-
génysorsú szülők gyermekei féldíjas és kedvez-
ményes helyeket kaphatnak. Felvehetők 17. 
életévüket betöltött, legalább 4 elemi osztályt 
végzett i f jak . Személyes, vagy írásbeli megke-
resésre bárkinek szívesen nyúj t felvilágosítást 
az Igazgatóság. 

Nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett tanító. 
A Kormányzó Ür Ö Főméltósága Zsigmond 
Ödön kolozsvári tanítót a nemzetvédelmi ke-
reszttel tüntette ki. 

A nyírbátori ref. énekkar szépen sikerült 
dalos estélyt rendezett az ottani Gazdakör 
nagytermében. Dr. Balla János elnöki megnyi-
tója után több klasszikus szerző műve szere-
pelt a műsoron. A magas színvonalú estélyen 
megjelentek mindazok, akik szeretettel figye-
lik ennek az énekkarnak nagy lépésekben való 
fejlődését. Különösen nagy sikere volt a gyer-
mekkórusnak, mely Kodály-kórus művekkel és 
gyönyörű kánonokkal szerepelt, rendkívül 
nagy képzettségű és fegyelmezett együttesnek 
bizonyult. Gazdagli Mária, Nagy Lenke, Tóth 
Aranka, Nagy Lajos szép szavalatokkal gazda-
gították az estély műsorát. A hangverseny 
fénypontja Váczy Károly zeneszerző, karnagy 
énekszáma volt, aki rádió műsorából és saját 
szerzeményű dalaiból adott elő. 

Várpalotai ifjúság a Vöröskeresztért. A 
nemzeti összefogásnak szép példáját adta a vár-
palotai katolikus, evangélikus és református 
tantestület, amikor a történelmi időkhöz illően 
elhatározta, hogy az eddig szokásban volt kö-
zös tornaünnepélyen kívül ezentúl a szabad-
ságünnep műsorát is közösen áll í t ja össze. 
Március 14-én 800 főnyi népiskolai tanulósereg, 
március 15-én pedig közel 1200 főnyi lelkes kö-
zönség gyönyörködött a kedvesebbnél kedve-
sebb műsorszámokban. A fényesen sikerült ün-
nepély tiszta jövedelmét, majdnem 500 P-t a 
Magyar Vöröskereszt j avára fordították. 

Murgács nótaest Mélykúton. Murgács Kál-
mán a kiváló dalköltő és zeneszerző március 
hónapban a nemzeti ünnep alkalmával két este 
is szerepelt Mélykút lelkes, hazafias felnőtt 
közönsége előtt. Harmadik nap délelőttjén el-
látogatott a róm. kat. elemi iskolába és ott 
százhuszas létszámú összevont osztályban fél 
óra alatt 6 Murgács-nótát meglepő könnyed-
séggel és nagy hozzáértéssel betanított. A 21 
tagból álló Tantestület is jelen volt ezen az ér-
tékes niintatanításon és a látottak felett teljes 
elismerését és igaz köszönetét fejezte ki, hisz 
Murgács Kálmán, a kitüntetett zeneszerző ez 
alkalommal is a magyar gyermekek nagyon 

szeretett nevelője és jó tanítójaként mutatko-
zott be. Azóta Murgács-nótáktól hangos az 
egész falu. 

Harmincéves (anítói jubileum Madarason. 
Madaras község róm. kat. tantestülete március 
hó 25-én ünnepelte az egész község részvétele 
mellett Sebestyén Jenő igazgató-tanító és Futó 
Ilona tanítónő 30 éves érdemekben gazdag ta-
nítói működését. Dr. Schopper Antal esperes-
plébános isk. elnök meleg szavakban emléke-
zett meg és behatóan ismertette, a két jubiláns 
30 éves odaadó fáradhatat lan munkásságát. 
Felolvasta dr. Zichy Gyula gróf kalocsai érsek 
és dr. Juhász János vm. kir. tanfelügyelő le-
iratát, melyet ez alkalomra küldtek le a jubi-
lánsoknak. Tantestület nevében Gracza János 
beszédet mondott, Lendiai József tanító pedig 
— Gárdonyi: „Kezdő tanítónak" — c- versét 
énekelte. A műsoron levő alkalmi kedves sza-
valatok után, következett Nádasi Erzsébet ta-
nítónő: „A becsület győz" c. — külön erre az 
alkalomra írt — tanítói munkát megbecsülő 
négyfelvonásos színdarabja. Végül Szemző An-
tal hétmonostori ig.-tanító. körz. isk. felügy. 
B—B. vm. róm. kat- tanítóegyesület világi el-
nöke mondott beszédet. A két ünnepelt külön-
kiilön köszönte meg a tantestület és község há-
lájának ilyen megható és felejthetetlen meg-
nyilatkozását. Az ünnepségen a környék szá-
mos lelkipásztora és tanítókara jelent meg. 
Igen sokan távirati lag és üdvözlő sorokkal fe-
jezték ki jókívánságukat. 

Pályázat. Az Országos Magyar Cecília Egye-
sület pályázatot hirdet egy kis népszerű egy-
házzenei zsebkönyvre Kántorok Kiskátéja cím-
mel. Kérdés-felelet alakjában tartalmaznia kell 
a füzetkének a kántori működéssel kapcsola-
tos tudni- és tennivalókat a szertartástan és 
egyházzenei előírások köréből. Pályadíj 200 
pengő, határidő 1942. szeptember 15. A jeligés 
pályázatokat az OMCE igazgatóságához kell 
küldeni (Budapest, XII . Fer ry Oszkár-u. 55.). 
A pályanyertes mű az OMCE kiadói tulajdo-
nába megy át, a többit visszaadja az egyesület. 
Bírálóbizottság: az OMCE művész bizottsága. 

Előjegyzés a Győri M. Kir. Áll. Révai Mik-
lós-Gimnázium I. osztályába 1942/43-ra. Az elő-
jegyzések a húsvéti szünet befejeztével kez-
dődnek- A jelentkezőknek a tanuló okmányain 
(szül. anyakönyvi kivonat, csecsemőkori oltási 
bizonylat, az elemi iskola összes osztályairól 
nyert bizonyítványok) kívül be kell mutatniok 
a szülők, mindkét ági nagyszülők születési 
anyakönyvi kivonatát, illetőleg keresztlevelét, 
valamint a szülők és mindkét ági nagyszülők 
házassági anyakönyvi kivonatát. Ezek nélkül 
az okmányok nélkül senkit sem jegyzünk elő. 
Az okmányokat megtekintés után visszaadjuk. 
Az előjegyzéseket június hó 15-én lezárjuk. 

Találkozó. Felkérem az 1902. évben Eszter-
gomban végzett tanító testvéreimet, hogy a 40 
évi találkozó előkészítése végett címüket közöl-
jék Sziklavári Gyula igazgató-tanítóval, Üj-
kécske. 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Tudnivalók a gyermekágyi segélyekről. 

Az OTBA szolgáltatásaira igényjogosult 
családfő, ha gyermeke születik, gyermekágyi 
segélyben itsíesül. Amennyiben mindkét szülő 
alkalmaztatása után igényjogosult az O'IBA 
szolgáltatásaira, a gyermekágyi segély annak 
a szülőnek igényjogosultsága alapján állapí-
tandó meg, akinek a magasabb összegű segélyre 
Vi.n igénye. Például az apa IX. f. o_ban, az 
anya X. f. o.-ban van, vagy az apa XI. f. o.-ban, 
az anya IX. f. o.-ban van. Az első esetten az 
apa, a második esetben az anya OTBA járulék 
levonásának alapjául szolgáló havi járandóság 
figyelembevételével kell a gyermekágyi segélyr, 
megállapítani. 

Gyermekágyi segély csak törvényes gyer-
mek születése esetén jár. Ikerszülés esetén 
mindegyik újszülött után j á r gyermekágyi se-
gély. Halvaszületés esetén, valamint akkor is 
jár gyermekágyi segély, ha a gyermek az atyá-
nak elhalálozása után született (utószülött). 
Gyermekágyi segély olyan 6 hónapos elvetélés 
folytán világra hozott gyermek után is jár, aki 
az elvetélés időpontjában életben volt és azután 
halt meg. 

A gyermekágyi segélyt az igényjogosult csa-
ládfőnek (utószülötteknél az ellátásban része-
sülő özvegynek) kezeihez kell kifizetni. 

Gyermekágyi segély fejében a gyeimek szü-
letése hónapjában az OTBA-járulék levonásá-
nak alapjául szolgáló havi járandóság 75%-át 
kell kifizetni. A segély összegének megállapí-
tásánál az újszülött után járó családi pótlékot 
is figyelembe kell venni abban az esetben, ha 
a családfő családi pótléka folyósítását a gyer-
mek születését követő 30 napon belül kérte. Az 
egy gyermek után kifizetendő gyermekágyi se-
gély csszege azonban 300 P-nél több nem lehet. 

A gyermekágyi segély kifizetése iránti ké-
relmet közvetlenül annál a számfejtő hivatal-
nál kell előterjeszteni, amely az igényjogosult 
családfő illetményeit (ellátási díjait.) szám-
fejti. 

A gyermekágyi segély folyósítása iránti 
kérelmet írásban kell előterjeszteni s a kér-
vényhez a születést tanúsító lurtósági igazol-
ványt — „Értesítés a születésről' — vagy a 
születési anyakönyvi kivonatot kell csatolni. 
A gyermek születésével kapcsolatban esetleg 
igényelhető más szolgáltatásnak (pl. műtéti se-
gély stb.) engedélyezése iránti kérelmet az 
igazgató-főorvos útján a pénzügyminisztérium-
hoz kell elküldeni. 

Az illetékes számfejtőhivatal — amennyi-
ben megállapítja, hogy a kérelmező a gyermek-
ágyi segély felvételére jogosult és hogy az új-
szülött után gyermekágyi segély já r — a gyer-
mekágyi segélynek postatakarékpénztári csekk 
ú t ján leendő kifizetése iránt intézkedik. 

A népiskolai napibéres szolgák béremelése. 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadá-
sában most megjelent és a Népiskolai Számvi-
teli Utasítást magyarázó Tájékoztató nyomása 
közben történt intézkedés a miniszté.ium részé-
ről az állami népiskolai napibéres és szegőd-
ményes szolgák 1941. évi december hó 1. napjá-
tól járó béi emelése tárgyában. (Lásd a lb.484— 
1942. VI/5. ü. o. sz r.) 

Az állami népiskolai gondnokságok, vagy 
ahol azok még nem alakultak meg, az igizgató-
tanítók, egytanerős iskolánál a gondnokok, 
igazgatók, tanítók tájékoztatása céljából közöl-
jük a napibéres és szegőmnényes szolgáknak az 
1841. évi 8500 M. E. számú rendelettel megálla-
pított magasaLb béreit. 

Amint az egyik legutóbbi számunkban már 
közzétettük, a napibéres és szegődményes szol-
gák bérét 1941. évi december hó 1. napjától 
kezdve az 1940. évi november hó 1. napját meg-
előző időben já r t díjazás újabb 15%-ával kell 
felemelni. Ehhez képest az 1Í41. évi december 
hó 1. napjától kezdve további intézkedésig az 
állami népiskolai napibéres szolgák: 

az I. lakáspénz-osztályhoz tartozó állomás-
helyen az eddigi évi 12^2 P helyett, évi 1404 P. 

a II . lakáspénz-osztályhoz tartozó állemás-
helyen az eddigi évi 1200 P helyett évi 1357 P, 

a III . lakáspénz-osztályhoz tartozó állomás-
helyen az eddigi évi 1159 P helyett évi 1310 P, 

a IV. lakáspénz-osztályhoz tartozó állomás-
helyen az eddigi évi 1117 P helyett évi 1263 P, 

az V. lakáspénz-osztályhoz tartozó állomás-
helyen az eddigi évi 10'<6 P helyett évi 1216 P, 

a VI. lakáspénz-osztályhoz taitozó állomás-
helyen az eddigi évi 1035 P helyett évi 1170 P 
bért kapnak. 

A szegődményes szolgák részére 1941. évi de-
cember hó 1. napjától kezdődőleg a szorgalmi 
idő 10 hónapjára tantermenként as eddigi 92 P 
helyett 1C4 P bér jár. 

A már említett miniszteri rendelettel az ál-
lami népiskolákban a fűtési idényre a minisz-
térium előzetes engedélyével alkalmazott fűtő-
szolgák bére is felemeltetett- 1941. évi december 
hó 1. napjától kezdődőleg a fűtőszolgák bére 
30%-al nyert felemelést. Az 1940. évi neven ber 
hó 1. óta adott béremelést a most engedélyezett 
30% béi emelésbe be kell számítani. 

A fent hivatkozott számú miniszteri rende 
let úgy intézkedik, hegy mindazok az állami 
népisl olai gonelnokságok, ahol az iskola költ-
ségvetésében jövedelmi fölösleg van megálla-
pítva, a fenti számú ícndelettel 1941. évi di,cem-
ber hó 1. napjától kezdődőleg járó magasaLb 
napibéres szolgai, szegődményes szolgai vagy 
fűtőszolgai bért annak terhére azonnal ki kell 
fizetni és az iskola rovatos pénznaplójában el-
számolni. Azoknak az iskoláknak, amelyek jöve-
delmj fölösleggel nem lendelkeí'nek vagy év-
közi megtakarítás nem remélhető, a miniszté-
rium a vármegyei kir. tanfelügyelőtől bekért 
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kimutatás beérkezte után a bértöbbletet ki fogja 
utalványozni. 

A rendelet intézkedik arról is, hogy azok az 
állami népiskolák, amelyek összes dolcgi szük-
ségletéről, tehát a napi tisztcgatási költségek-
ről (szolgai bérekről) is a politikai községek 
saját háztartási költségvetése terhére kötelesek 
gondoskodni, a kir. tanfelügjelő által készí-
tendő kimutatásba nem vehetők fel, me:t ezek 
a községek és városok kötelesek az iskolaszolgák 
magasabb bélösszegét saját háztartási költség-
vetésük terhére haladéktalanul kifizetni. 

Végül még megemlítendő, hogy 1942. évi 
január hó 1. napjától esedékes felemelt szolga-
bérek fedezetéről az anyaországi, a visszacsa-
tolt felvidéki, a kárpátaljai, valamint a vissza-
foglalt délvidéki állami népiskolák 1142. évtől 
további é: vénnyel megállapított költségvetésé-
ben a minisztérium már gondoskodott. 

H I VATA LO S R É S Z 

Nyári testnevelési továbbképző tan-
folyam tanítók és tanítónők részére. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr en-

gedélyével a m. ki:. Testnevelési Főiskola folyó 
évi június 30 tói július 18-ig tanítók és tanító-
nők részére testnevelési továbbképző tanfolya-
mot rendez. 

A tanfolyan anyagát a népiskolai testneve-
lési anyag gyakorlati és elméleti módszeres fel-
adásokat közösen hallgatják, mí? a gyakorlati 
tanítás nemenként külön-külön csoportban 
folyik. 

A tanfolyam díja 50— P. Ezt az összeget a 
személyes jelentkezéskor kell befizetni. 

A résztvevők elhelyezése és ellátása a tan-
folyam tartama alat t : 

a) féi fi résztvevők a főiskola férfi interná-
tusában 25.— P lefizetése ellenében lakás, napi 
3. — pengőért pedig teljes ellátást (naponta 
3 szeri étkezést) nyerhetnek. 

b) női résztvevők ugyancsak 25.— P lefize-
tése ellenében penzióban elhelyezést, n"pi 150 
pengőért pedig a főiskolán ebédet kaphatnak. 
Méltányos árú reggeliről és vacsoráról a nők 
részére a főiskola a penzió út ján gondoskodik. 

Ellátásban csak az részesülhet, aki élelmi-
szerjegyeit a személyes jelentkezéskor leadja. 

A tanfolyamén résztvenni ó vaj tók legkésőbb 
június 15-ig jelentkezzenek a főiskola igazgató-
ságánál (Budapest, XII., Győri-ilt 13.) annak 
feltüntetésével, hogy lakás- és ellátásra igényt 
tartanak-e? A felvételi kérelemben fegyelmi 
felelősség terhe mellett a kérelmező köteles 
ar ra vonatkozóan nyilatkozni, hogy hány nagy-
szüleje volt keresztény. 

Budapest, 1942. március hó. 
Dr. Misángyi Ottó 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr. Vargha Dámján egyetemi ny. r. tanár-
nak, a pécsi m. kir. Eizséle t tudenunyegyetem 
e. i. rektorának, továbtá dr. Entz Béla és Te-
kár Mihály egyetemi ny. r. tanároknak az 1941. 
évben, a pccsi m. kir. Erzsébet tudományegye-
temen rendezett tanítói továbbképző tanfolyam 
sikerének előmozdítása érdekében végzett ér-
tékes és e:edményes munkásságukért elisme-
rését és köszönetét fejezte ki. 

A m.-kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 
dr. Lux Gyula tanügyi főtanácsodnak, a buda-
pesti m. kir. állami németnyelvű tanítóképző-
líceum igazgatójának a német tanítási nyelvű , 
népiskolák tanítói részére rendezett taniolya-
mok 14 éven át történt eredményes vezetéseért 
elismeiését fejezte ki-

Pályázati hirdetmeny. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

térium külső kezelési szakának létszámába 
(227. sz. státus) a komáromi kir. tanfelügyelői 
hivatalhoz egy díjnoki állásra pályázatot hir-
detek. 

Az állás betöltésénél az 19Í9 : II . t.-c. ren-
delkezéseinek megfelelően egyenlő feltételek 
mellett a hadirokkant, vitéz, vagy tűzharcos 
pályázók (csakis 45. életévükön alul): ezek hiá-
nyában a tanügy igazgatási (tanker. kir. főigaz-
gatói és kir. tanfelügyelői) hivataloknál jelen-
leg szolgálatban álló kisegítő munkaerők szol-
gálati idejük arányában más pályázókkal szem-
Len elsőbbségi igénnyel bí: nalc. 

A kinevezés ideiglenes minőségű és egyévi 
kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. 
Az állással az 1941. évi 85C0/M. E. sz. rendelet-
hez csatolt 12. sz. kimutatásban a díjnokok ré-
szére megállapított havi díj és szabályszerű 
lakáspénz jár. Az állás elnyerésének feltétele 
a négy középiskolai végzettségen felül a kifo-
gástalan gépírás, jó gyorsírás tudás és lehe-
tőleg irattári kezelésben való jártasság. 

A pályázók kellően felbélyegzett és saját-
kezűleg írott kérvényüket, pontos lakáscímük 
feltüntetésével 1942. május hó 1 ig nyújtsák be 
a komáromi tankerületi kir. főigazgatói hiva-
talhoz (Komárom 4. Postafiók 48). Az igény-
jogosult pályázók illetékmentességet élveznek. 

A pályázók tartoznak a-komáromi tankerü-
leti kir. főigazgatói hivatalban (Horthy Milc-
lós-út 25) bemutatkozás és jártassági vizsga 
végett meghívásra személyesen megjelenni. 
Meg nem jelenés lemondásnak számít. 

A kérvényhez a következő okmányokat kell 
csatolni: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. Nős pályázóknál (férjezetteknél) házas-

sági anyakönyvi kivonat és az ellátatlan gyer-
mekek számának hatósági igazolása. 

3. Iskolai végzettséget igazoló osztálybizo-
nyítvány. 

4. Gép- és gyorsírástudást igazoló hatósági 
vagy szolgálati bizonyítvány. 
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5. Magyar állampolgárságot igazoló vagy 
valósz'nűsítő hatósági bizonyítvány. 

6. Egészségi állapot (az állami szolgálatra 
alkalmas testi és szellemi épséget) igazoló új-
keletű hatósági tisztio:vosi bizonyítvány. 

7. Hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
8. A pályázó eddigi alkalmaztatási viszo-

nyait igazoló okmányok. 
9. Katonaviselteknél az erről tanúskodó ira-

tok. 
10. Az igényjogot igazoló hadirokkantsági 

bizonyítvány vagy a vitézi vagy a tűzliarcosi 
igazolvány. 

11. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 
tartozik a zsidók közéleti és gazdasági térfcg-
lalásának korlátozásá: ól szóló 19S9 : IV. t.-c- 1. 
és 5. §-ában meghatározott korlátozások alá, 
amelyet felhívásra eredeti okmányokkal tarto-
zik igazolni. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
kellőkép fel nem szerelt vagy késve érkezett fo-
lyamodványokat nem veszem figyelembe. 

Komárom, 1942. évi április hó 1-én. 
Csaplovics József s. k. 

tankerületi kir. főigazgató. 

Pályázat i hirdetmény. 
A „Kutassy János-féle iskolai ösztöndíj ala-

p í tvány iná l felszabadult, jelenleg évi 65 pengő 
93 fillér élvezetével járó egy ösztöndíjra nyil-
vános pályázatot hirdetek. 

Az ösztöndíjra bármely budapesti közép-
iskolába járó, szegénysorsú, jeles előmenetelű 
és kifogástalan magaviseletű tanuló pályázhat. 

A pályázati kérelmeket Budapest székesfő-
váios polgármesteréhez címezve folyó évi má-
jus hó l-ig kell annál az iskolánál, vagy tanító-
intézetnél benyújtani, melyet a pályázó mint 
rendes tanuló látogat. 

A pályázati kérvényekhez a következő ira-
tokat kell mellékelni: 

1. a pályázó születési anyakönyvi kivonatát; 
2. a pályázónak, illetőleg szüleinek vagyoni 

helyzetét és családi köiülményeit feltüntető 
hatósági bizonyítványt; 

3. a tanuló jeles előmenetelét és kifogástalan 
magaviseletét igazoló, a legutóbbi tanévről ki-
állított iskolai bizonyítványát; 

4. a pályázó kérelmét támogató esetleges 
egyéb mellékleteket. 

Az illető iskola igazgatósága a hozzá beér-
kezett pályázatokat a tanári testület vélemé-
nyével és ajánlatával ellátva, az összes folya-
modókról készített minősítési táblázat kísére-
tében folyó évi n.ájus ló 15-ig köteles a székes-
fővárosi központi segédhivatalba (Váiosháza, 
földszint 6- sz.) beküldeni. 

Ezen határidőn túl beérkezett kérvényeket 
nem fogom figyelembe venni. 

Az ösztöndíjat elnyert tanuló az ösztöndíjat 
mind középiskolai, mind pedig egyetemi tanul-
mányainak bevégzéséig megtartja, ha ar ra ta-
nulmányi eredménye és magaviselete alapján 
érdemes. Ellenkező esetben tőle az ösztöndíjat 
megvonom 

Az ösztöndíj a középiskolai, illetve egyetemi 
tanulmányok szabályszerű befejezése utáni 
időben leteendő vizsgák, vagy szigorlatok ide-
jére nem terjed ki. 

Az ösztöndíjat minden év február hónap-
jában az ösztöndíjas benyújtott kérelmére utal-
ványozom ki, ha a kérelmező előmenetelét és 
magaviseletét kellőképen igazolja. 

(87.717/942—VII. 1942. márc. 18) 
Budapest Székesfőváros 

Polgármestere. 

Pályázat i hirdetmény. 
A m. kir. Ferenc József Nevelőintézetben be-

töltendő ösztöndíjas helyekre. 
A budapesti II . ker. kir. egyetemi kat. gim-

náziummal kapcsolatos m. kir. Ferenc József 
Nevelőintézetben (Budapest, II., Ilona-u. 4. sz.) 
az 1942—43. tanévre betöltésre kerül a Budai 
Mária Te:ézia ösztöndíj alapból létesített egy 
egész (évi 1600 P) és egy fél (évi 800 P) ösztön-
díjas hely. Az egész ösztöndíjas hely az évi 
1600 P-s ellátási díjnak, a 800 P s fél ösztöndíj 
pedig az ellátási díj felének felel meg. Ennél-
fogva a félösztöndíjat élvező tanuló utón az el-
látási díj másik fele (800 P) a megl atározott 
részletekben az intézet pénztárába befizetendő. 

Az ösztöndíjas helyeket elnyert tanulók az 
ösztöndíjakat gimnáziumi tanulmányaik befe-
jezéséig élvezik, amennyiben a követelmények-
nek mindenben megfelelnek-

Az ösztöndíjas helyek elnyeréséért a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszteihez címzett 
folyamodványok legkésőbb f . évi május hó l-ig 
a m. kir• Ferenc József Nevelőintézet Főigaz-
gatójánál (Budapest, II., Ilona-u. 4. sz.) nyúj-
tandók be. 

A szabályszerű és okmánybélyeggel ellátott 
folyamodványokhoz az alábbi mellékletek csa-
tolandók: 

a) A gimnáziumi „Tanulmányi Értesítő" hi-
teles másolata az eddigi gimnáziumi tanulmá-
nyok eredményéről. 

b) Születési anyakönyvi kivonat úgy a ta-
nuló, mint a szülei részéről. 

c) Üjraoltási és egészségi bizonyítvány, mely 
utóbbi azt igazolja, hogy az illető növendék az 
internátusi neveltetésre alkalmas. Az a folya-
modó, akinek tanulmányaiban megszakítás 
van, köteles azt is igazolni, hogy a megszakítás 
milyen okból történt és az alatt mivel foglal-
kozott. 

d) A szülők vagyoni helyzetét, ellátatlan 
gyeimekeinek számát és az előnyben részesítés 
alapjául szolgáló alább felsorolt körülménye-
ket igazoló hatósági bizonyítvány. 

e) Két (2) tanú előttemezésével kiállított 
nyilatkozat,arról, hogy a szülő (gyám) az egész, 
illetve a fél alapítványi helyen felül a még 
fizetendő összes díjak slb.-vel kapcsolatos fize-
tési feltételeknek pontosan eleget fog tenni és 
az internátusi rendtartási szabályok és az inté-
zet alapszabályai kötelező erejét elismeri. 

Az ösztöndíjas helyek elnyeréséért csak 
olyan kat. vallású tanulók pályázhatnak, akik 
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a gimnázium I—II. osztályát kitűnő, vagy je-
les eredménnyel és péid^s magaviseletlel vé-
gezték és jelenleg a gimnázium ill— VII. osztá-
lyába járnak, és semmiféle mas ösztöndíjat 
nem élveznek. 

Az ösztöndíjas helyek adományozásánál 
előnyben részesíltetnek a hadiárvák, vitézek, 
hadirokkantak, tűzharcosok gyermekei, akik-
nek jövedelme nem elegendő aria, hogy gyer-
mekeik részére az iskoláztatást, illetőleg a ta-
nulmányok zavaitalan folytatását biztos.thas-
sák és legalább három gyermek neveltetéséről 
gondoskodnak. 

A Feienc József nevelőintézet a budapesti 
II. kir. kat. egyetemi gimnázium mellett mű-
ködik és célja gondcs házi felügyelettel és ta-
nítással minden tekintetben kiváló nevelésben 
részesíteni olyan gin náziumi taulókat, akik 
nagyobb általános műveltségre törekszenek. 

A gimnáziumban fizetendő beiratási tandíj 
és egyéb díjakon kívül az ösztöndíjat elnyert 
tanulók az intézetben a következő díjakat kö-
telesek megfizetni: 

1. Felvételi díj címén 40 P-
2. A zenéért, vívásért, lovaglásért, táncért a 

megállapított külön díjakat. 
3. A német, angol és francia nyelv gyakor-

lásáért havi 6 P-t. 
Betegség esetén a gyógyszerek és mas kész-

kiadások, járványos és ragályos betegség ese-
tén pedig külön orvosi és ápolási költségek a 
szülőt vagy a növendék gyámját terhelik. 

Az ösztöndíjas helyet elpyert növendék a be-
vonulás alkalmával a következő felszer élést 
tartozik magával vinni: 8 nappali inget, 4 háló-
inget, 24 zsebkendőt, 8 alsónadrágot, 12 pár 
fekete harisnyát, 4 asztalkendőt, 6 gallért, 5 pár 
kézelőt, 1 íuhazsákot (60X70 cm), 1 tornatrikót, 
2 teniszinget, 1 pár tornacipőt, 1 tornanadrá-
got, 4 lepedőt, 4 paplanlepedőt, 6 fehér párna-
héjat, 6 törülközőt, 1 párnát, 1 paplant, 1 gyap-
jútakarót, 2 fürdőlepedőt vagy fürdőköpenyt. 

Amennyiben a jelenlegi nehéz beszerzési vi-
szonyok akadályt gördítenének az előírt fel-
szerelési cikkek megszerzésében, a hivatkozott 
intézet főigazgatósága adhat saját hatáskörben 
méltányos felmentést. 

Budapest, 1942. évi március hó 23-án. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Szike Zc lton s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Pályázat i hirdetés. 
A ,„dr. Mosdóssy Imre-alapítvány"-nál az 

1941. évről rendelkezésre álló kamatösszegből 
egy 40 pengős jutalomdíjat alakítok, melyre 
nyilvános pályázatot hirdetek. 

A jutalomdíjra az alapító oklevél értelmé-
ben oly székesfővárosi községi népiskolai férfi-
tanító vagy fé: fiigazgató árvája pályázhat, aki 
a közvetlenül megelőző tanévben a gimnázium, 
polgári, kereskedelmi középiskola, tanító vagy 
tanitónőképzó-intézet tármely osztályát jeles 
eredménnyel végezte és kifogástalan erkölcsi 
és hazafias magatartást tanúsított. 

A jutalcmdíjat megismételt kérvényezés ese-
tén ugyanaz a tanuló többízben, sőt iskolai 
tanulmányainak egész ideje alatt is elnye.heli, 
ha ar ra szorgalmával, jeles tanulmányi előme-
netelével, toválbá kifogástalan eikölcsi maga-
viseletével érdemesnek bizonyul. 

A jutalomdíjra pályázók közül egyenlő mi-
nősítés esetén a hadviselt székesfővárosi tanító 
vagy igazgató árvája előnyben részesítendő. 

A jutalomdíj odaítéléséle a Budapesti Ta-
nítótestület elnöksége esetenként három tanu-
lót ajánl, akik közül Budapest székesfőváros 
polgármestere jelöli ki a jutalomdíjra legin-
kább éidemes pályázót. 

A pályázati kérelmekhez csatolni kell a ta-
nulmányi előmenetelt igazoló legutolsó iskolai 
bizonyítványt. A pályázati kérelmeket a láto-
gatott tanintézet igazgatójával láttamoztatni 
kell. 

A pályázati kérelmeket legkésőbb 1942. évi 
szeptember hó 15-ig kell a Budapesti Tanító-
testület elnökségénél (VIII., Máiia Terézia-tér 
8. sz.) benyújtani. 

(86X98/1942. — VII. — 1942. márc. 5.) 
Budapest Szikesfőváros 

Polgármestere. 

Hirdetmény. 
(1) A m. kir. pénzügyminisztérium kezelése 

alatt álló „Nyugdíjjárulék Alap ' hévízfürdői 
„Tisztviselők Háza" az 1942. évben május hó 
14-én nyílik meg. 

(2) A „Tisztviselők Háza" elsősorban az olyan 
állami tényleges és nyugdíjazott tisztviselők, 
kezelők, díjnokok, altisztek (ezeknek feleségei, 
özvegyei és árvái) részére áll rendelkezésre, 
akik az 1912 : LXV. t.-c. alapján létesített és a 
m. kir. pénzügyminiszter által kezelt „Nyug-
díjjárulék Alap" javára nyugdíjjárulékot fi-
zetnek, vagy tényleges szolgálatuk alatt ilyen 
nyugdíjjárulékot fizettek. 

(3) Az 1942. évi füidőidény hat időszakra 
oszlik. Az egyes időszakokban a lakáséit és tel-
jes ellátásért összesen fizetendő árakat az 
alábbi kimutatás tünteti fel. Ezeket az árakat 
a (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő 
alkalmazottak fizetik s e kedvezmény kiterjed 
azokra a gyermekekre is, akik után a családfő 
családi pótlékban (nevelési járulékban) része-
sül. 

(4) A kimutatásban feltüntetett ár ak maguk-
ban foglalják a szoba árát, a napi háromszori 
étkezésből álló ellátást és az orvos díjazását. 

(5) Az I. és VL időszakban a kimutatásban 
feltüntetett árak — a fentieken feliil — maguk-
ban foglalják a Tisztviselők Házában napon-
kint és személyenkint igénjbe vehető egy ther-
mál kádfürdő árának 50%-át is. 

(6) Azok a tényleges vagy nyugdíjas tiszt-
viselők, kezelők és díjnokok, valamint ezeknek 
özvegyei és árvái, akiknél az OTBA-járulék, 
illetve a postatakarékpénztári betegségi bizto-
sító intézeti tagjárulék levonásának alapjául 
Szolgáló járandóság havi összege a családi pót-
lék figyelmen kívül hagyásával havi 120 P. 
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az 1942. évben az egyes gyógyidőszakokban fizetendő árakról, amelyek magukban foglalják a szoba árát, a napi háromszori étkezést, 
az orvos díjazását, továbbá az I. és VI. időszakokban a napi egyszeri thermál-kádfürdő 50%-os kedvezményét. 

A gyógyidőszak 
tartama 

A lifttel felszerelt 
I. épület A II. épület Az előre 

beküls 
dendő 
foglaló 
összeae 
szemé' 

lyenkint 

Átvonulok, látogatók 
napi pensio=díja 

A gyógyidőszak 
tartama 

földszintjén, I. vagy 
II. emeletén 

földszintién, vagy 
I. emeletén 11. emeletén 2 ágyas manzard 

személyenkint 

Az előre 
beküls 
dendő 
foglaló 
összeae 
szemé' 

lyenkint 

bármilyen emeles 
ten v. földszinten II. sz 

épület 
man= 
zard 

A gyógyidőszak 
tartama egy két póts 

ágy 

egy két pÓts 
ágy 

egy két 
pÓts 
ágy 

rendes kedv. 

Az előre 
beküls 
dendő 
foglaló 
összeae 
szemé' 

lyenkint 
külön 

szobában 
póts 

ágyon 

II. sz 
épület 
man= 
zard 

A gyógyidőszak 
tartama 

ágyas szoba 

póts 
ágy ágyas szoba 

pÓts 
ágy ágyas szoba 

pÓts 
ágy ár 

Az előre 
beküls 
dendő 
foglaló 
összeae 
szemé' 

lyenkint 
külön 

szobában 
póts 

ágyon 

II. sz 
épület 
man= 
zard 

A gyógyidőszak 
tartama 

p e n g ő 

, május hó 14.-től 
a- • - • L • 1 • junius no 3.sig 92—98 1 7 8 - 1 9 0 76 9 2 - 9 8 178—190 76 8 0 - 8 6 155—160 66 58 46 30 6 — 5 — 4 — 

j k május hó 21.<tól 
június hó 3 «ig 75—80 1 4 4 - 1 5 5 60 

Az I. b. időszakra jelentkezők csak az I. számú épületben 
nyerhetnek elhelyezést. - .30 6 — 5"— — 

jj június h ó 5.stől 
június hó 25.«ig 115—120 2 1 8 - 2 3 0 100 115—120 218—230 100 9 8 - 1 0 8 190—200 82 80 58 40 7 — 5'— 5 — 

Ül június hó 27.»től 
július hó 17.-ig 138—144 2 6 5 - 2 7 6 122 138—144 2 6 5 - 2 7 6 122 126—132 242—252 112 98 40 7'50 6 - 5 — 

j y július hó 19 'tői 
augusztus hó 8.='g 150—155 2 9 2 - 3 0 5 135 1 5 0 - 1 5 5 292—305 135 1 3 8 - 1 4 4 2 7 0 - 2 7 6 122 108 40 9 — 7 " - 6-50 

y augusztus hó 10.=től 
augusztus hó 30.sig 138—144 2 6 5 - 2 7 6 122 138—144 2 6 5 - 2 7 6 122 1 2 6 - 1 3 2 242—252 112 98 40 7-50 6 — 5 " -

Yj a szeptember hó l.'től 
szeptember hó 14 =ig 8 0 - 8 6 1 6 0 - 1 7 2 66 

A VI. a. időszakra jelentkezők csak az I. számú épületben 
nyerhetnek elhelyezést. 30 

t' 
6 — 5 — 

Yj k szeptember hó l.«től 
szeptember hó 21.-ig 1 0 4 - 1 0 8 200—212 88 104—1 OS 200—212 88 9 2 - 9 8 1 7 8 - 1 9 0 76 68 58 30 6 — 51— 4-— 

Jegyzet: A pénzügyminisztérium kezelése alatt álló „Nyugdíjjárulék Alap" kötelékébe nem tartozó közszolgálati alkalmazottak (nyugdíjasok 
özvegyek) a fenti árakon felül 25°/o önköltségi á[-megtérítést fize'nek. A kedvezményes árakra nem jogosult kísérő személyek után 
pedig a fenti árakon felül 50% önköltségi ármegtéritést kell fizetni. 
A nigyobb összeg a keleti fekvésű, a kisebb ös»zeg a többi szoba igénybevétele esetén fizetendő. 
Az előszobás vagy erkélyes szobáknál 10% pótdíj fizetendő. 



426 1942 : 8. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

vagy ennél kevesebb, a II., I II . vagy V. idő-
. szakra kért beutalás esetében a „Nyugdíjjá, u-

lék Alap' terhére 70 P, amennyiben az említett 
járandóság havi 120 P-nél több, de havi 170 P-
nél kevesebb, 50 P segélyben, illelő.eg árenged-
ményben részesíthető. E ké: elmet a beutalás 
iránti kérvényben kell előterjeszteni. Utókgos 
kérelemnek helye nincs. 

(7) Tényleges szolgálatban álló, vagy nyug-
díjas altisztek és hascnló állásúak, valamint 
ezeknek feleségei (özvegyei) a II . számú épü-
letben levő kétágyas manzárd szobákban kér-
hetik elhelyezésüket. Részükre a pénzügymi-
nisztérium a (6), illetve (9) bekezdésben foglalt 
feltételek fennforgása s megfelelő igazolása 
esetén és a rendelkezésre álló férőhelyek szá-
mához képest kedvezményes árat engedélyez-
het. Ezt a kérelmet a beutalás iránti kérvény-
ben kell előterjeszteni. 

(8) A „Tisztviselők Házá"-ban való elhelye-
zést a m. kir. pénzügy minisztériumhoz benyúj-
tandó bélyegmentes kérvényben kell kérni. A 
kérvényeket, ha a .kérvényező az I. vagy a II. 
időszakra kér elhelyezést, az 1942. évi április 
hó 15-éig, amennyiben pedig a III., IV., V. vagy 
VI. időszak valamelyikére kér elhelyezést, az 
1942. évi május hó 15-éig kell a m. kir. pénz-
ügyminisztérium II I . b) főosztályának megkül-
deni. 

(9) A kérvényben meg kell jelölni, hogy a 
kéi vényező melyik időszakban kíván a „Tiszt-
viselők Iíázá"-ban lakni, továbbá, hogy az ott 
tartózkodást csak saját szen élyé:e vagy esetleg 
még egy vagy tötb a kérvényben megneve-
zendő családtagjára is kéri és melyik épület-
ben kíván földszinti, emeleti vagy manzárd 
szobát igénybevenni. A fenti (6) bekezdésben 
említett segély kérelmezése eseten az OTBA 
igényjogosultsági igazolvány száma is beje-
lentendő, továbbá az OTBA illetékes ellenőrző 
orvosának, illetve a postatakarékpénztári be-
tegségi biztosító intézet illetékes orvosának bi-
zonyítványával igazolandó, hogy a hévízi fürdő 
használata szükséges, helyi atósági bizonyít-
vánnyal pedig az igazolandó, hogy a család-
főnek a (6) bekezdésben említett járandóságo-
kon kívül egycb jövedelme (keresete) nincsen.-

(10) Elsőbbséggel bírnak azok, akik a kér-
vényhez csatolt orvosi bizonyítvánnyal igazol-
ják, hogy a hévízi gyógyfürdő használatára 
szükségük van és ezenfelül a hévízfürdői 
„Tisztviselők Házá'-ban az előző években egyál-
talában nem, vagy csak egy-két esetben nyer-
tek elhelyezést. 

(11) Az igényjogosultságot, vagyis azt, hogy 
kérvényező az 1912 : LXV. t.-c. alapján létesített, 
a pénzügyminisztérium által kezelt „Nyugdíj-
já! ulék Alap" javára nyugdíjjárulékot fizet 
vagy fizetett, a tényleges szolgálatban állók-
nak közvetlen hivatali főnökük részéről a kér-
vényre vezetett záradékkal, a nyugdíjasoknak 
és özvegyeknek pedig a nyugdíjról szóló utolsó 
postatakarékpénztári utalványszelvénynek a 
kérvényhez csatolásával kell igazolni. 

(12) A „Tisztviselők Házá"-ban való elhelye-
zés engedélyezéséről a kérvényezők a „Tiszt-

viselők Háza" igazgatói irodájától idejekorán 
értesítést kapnak. 

(13) Az értesítésben megjelölt időpontig a 
kimutatásban feltüntetett árnak ugyancsak a 
kimutatásben feltüntetett részét foglaló címen 
postautalvánnyal el kell küldeni a „Tisztvise-
lők Háza" igazgató iredájának Hévízfürdőre. 

(14) A foglaló leszámítása után fizetendő 
összeget a „Tisztviselők Házá'-ba történt meg-
érkezés után, a számla kézbesítésének napját 
követő napon délelőtt 8—12 óra között kell le-
fizetni. 

(15) Amennyiben a kérvényező a foglalót az 
értesítésben megjelölt időpontig be nem fizeti, 
a kérvényező részére kiadott engedély hatályát 
veszti és a részére fenntartott szobát másnak 
adják ki. 

(16) A foglalót semmiesetre, tehát még akkor 
sem téiítik vissza, ha a kérvényező a „Tiszt-
viselők Bázá"-t egyáltalán nem veszi igénybe 

Budapest, 1942. évi március hó. 
M. kir. pénzügyminisztérium. 

Pályázat i h irdetmény. 

A pécsi tanker. kir. főigazgatói hivatalban 
megüresedett díjnoki állásra nyilvános pályá-
zatot hirdetek. 

Az állás az 1941. évi 8500. M. E. sz. rendelet-
hez csatolt 12. számú kimutatásban a díjnokok 
részére megállapított havidíj jal és szabályszerű 
lakáspénzzel van egybekötve. 

A meghirdetett díjnoki állás betöltésénél 
csak olyan pályázók folyamodása vétetik figye-
lembe, aki a gyors- és gépírásban, továbbá az 
irat tári , lehetőleg a tanügyigazgatási kezelés-
ben való kifogástalan jár tasságát közérvényes 
bizonyítvánnyal igazolja. 

Az állás betöltésénél az 1931: I I I . t.-c. alap-
ján kiállított B) mintá jú igazolvánnyal ren-
delkezők és az 19C8. évi IV. t.-c. rendelkezései-
hez képest a vitézek, tűzharcosok, hadirokkan-
tak, feltéve, hogy 45. életévüket még nem töl-
tötték be, ilyen, a feltételeknek meg nem felelő 
igényjogosultak hiányában, pedig a tanügy-
igazgatási hivatalokban (tanker. kir. főigaz-
gatói, kir. tanfelügyelői) már szolgálatot telje-
sítő kisegítő munkaerők elsőbbségi igénnyel 
bírnak. 

A pályázók sajátkezűleg írt, két pengő ér-
tékű okmánybélyeggel ellátott és a pécsi tan-
ker. kir. főigazgatóhoz címzett folyamodványu-
kat a jelen pályázati hirdetmény megjelenésé-
től számított 15. napon belül a pécsi tanker. 
kir. főigazgatói hivatalhoz (Pécs, Zólyom-utca 
2.) nyúj tsák be. A fent említett elsőbbségi 
igénnyel bíró pályázók kérvényei illetékmen-
tesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t ján tartoz-
nak kérvényüket benyújtani. 

A pályázati kérvényhez eredetiben, vagy hi-
teles másolatban a következő okmányok csato-
landók: 
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1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatai, illetve ke-
resztlevelei és esketési bizonyítványai. 

2. Nős pályázóknál (férjezetteknél) sa já t há-
zassági anyakönyvi kivonat és az ellátatlan 
gyermekek számát tanúsító igazolvány. 

3. Iskolai végzettséget igazoló utolsó osztály-
bizonyítvány. 

4. Gép- és gyorsírásbeli végzettséget igazoló 
bizonyítvány. 

5. Magyar honosságot igazoló, vagy való-
színűsítő hatósági bizonyítvány. 

6. Egészségi állapotot igazoló újkeletű ható-
sági orvosi bizonyítvány. 

7. Eddigi alkalmazásokat, elsősorban a tan-
ügyigazgatási kezelésben való gyakorlatot iga-
zoló okmányok. 

8. Hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
9. Katonaviselt egyéneknél az erről tanús-

kodó iratok. 
10. Igazolványos pályázóknál a törvényszerű 

„igazolvány". 
11. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 

esik a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalá-
sának korlátozásáról szóló 1939 : IV. t.-c. 1. és 
5. §-aiban meghatározott korlátozások alá. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt, vagy elkésve érkezett fo-
lyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

Pécs, 1942. évi április hó 9. 
Pécsi tankerületi kir. főigazgató. 

Pályázat i hirdetmény. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

térium külső kezelési szakának létszámában a 
vezetésem alatt álló tankerületien betöltésre 
kerülő két díjnoki állásra pályázatot hirdetek. 

A betöltésre kerülő állások után az é: vény-
ben levő jogszabályokban megállapított illet-
mények jáinak. 

A meghirdetett állások egyike az 1938. évi 
IV. t--c. 6. § ának (4) bekezdésében meghatáro-
zott első harmadába tartozik, ennélfogva betöl-
tésénél az 1931 : I I I . t.-c. alapján kiállított ,,B'' 
mintájú igazolvánnyal rendelkezők elsőbbségi 
igénnyel bírnak. A másik állás a fent idézett 
törvénjben meghatározott második ha: n.adba 
tartozik, s így a hadirokkantak, vitézek és tűz-
harcosok bírnak elsőbbségi igénnyel, feltéve, 
hogy 45. életévüket még nem töltötték be. Az 
I. harmadbeli állás a tankerületi kir. főigaz-
gatói, a II. harmadbeli állás a kir. tanfelügyelői 
hivatalban töltetik be. 

A kinevezés ideiglenes minőségű, s egyévi 
kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. 
Az állás elnye:ésének feltétele a kifogástalan 
gépírás- és gyorsírástudás s lehetőleg irat tár i 
kezelésben való jártasság. Igényjogosultak 
hiányában minden más pályázóval szen ben 
előnyben részesülnek a külső igazgatási hiva-
talokban (tankerületi kir. főigazgatói és kir. 
tanfelügyelői hivataloknál) már szolgálatot tel-
jesítő munkaerők. 

A pályázók kellően felbélyegzett és saját-

kezűleg Írott kérvényüket pontos lakáscímük 
feltüntetésével 1942. évi május hó 15-ig nyújt-
sák be a szegedi tankei ületi kir. főigazgatói 
hivatalhoz. (Szeged, Kazinczy-u. 3.) Az igény-
jogosult pályázók illetékmentességet élveznek. 

A pályázók tartoznak a szegedi tankerületi 
kir. főigazgatói hivatalban bemutatkozás és 
jártassági vizsga végett meghívásra személye-
sen megjelenni. Meg nem jelenés lemondásnak 
számít 

A kérvényhez a következő okmányok csato-
landók: 

1. születési anyakönyvi kivonat; 
2. nos pályázóknál házassági anyakönyvi 

kivonat és az ellátatlan gyermekek számának 
hatósági igazolása; 

3. iskolai végzettséget igazoló utolsó osz-
tálybizonyítvány; 

4. gép- és gyo: sírástudást igazoló hatósági 
vagy szolgálati bizonyítvány; 

5. magyar állampolgárságot igazoló vagy 
valószínűsítő hatósági bizonyítvány; 

6. az állami szolgalatban megkívánt testi és 
szellemi épséget igazoló újkeletű hatósági 
tisztiorvosi bizonyítvány; 

7. újkeletű hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
8. a pályázó eddigi alkalmaztatási viszo-

nyait igazoló okmányok; 
9. nőm igényjogosultaknál a teljesített ka-

tonai szolgalatra vonatkozó iratok; 
10. az igényjogosultaknál az igény jogosult-

ságot igazoló okmányok; mégpedig: 
aj az igazoivanyosoknál az 19ál : I I I . t--c. 

alapján kiállított igazolvány; 
b) a Vitézi Kend tagjainál a Vitézi Rend 

Főszéktartósága által kiálLtott igazo.vány; 
c) a tűzharcosoknál a Károly csapatkereszt 

viselésére való jogosultságot tanúsító igazol-
vány; 

d) a teljesített aicvonalbeli katonai szolgá-
latból kifolyólag rokkanttá vált, nem hivatásos 
katonai egyéneknél a rokkantjáradék élveze-
tét, il.etóleg az ellátásra való igény nélkül 
hadirokkanttá történt nyilvánítást tanúsító 
lap; 

e) a hivatásos katonai állományból származó 
rokkantaknál a hadigondozási bizonyítvány; 

11. nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
— amennyiben nős —, felesége sem ta:tozik a 
zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939 : IV. t.-c. ben megha-
tározott korlátozások alá, melyet felhívásra 
eredeti okmányokkal tartozik igazolni. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a tényleges katonai 
szolgálatban nem álló igazolványosok közvet-
lenül, az egyéb közszolgálatban álló pályázók 
felettes hatóságuk, a szolgálatban nem állók 
pedig közvetlenül tartoznak kérvényüket be-
nyújtani. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
kellőképen fel nem szerelt vagy késve é:kezett 
folyamodványokat nem veszem figyelembe. 

Szeged, 1942. évi április hó 7-én. 
Dr. Balogh Ányos s. k. 

fankerületi kir. főigazgató. 
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Kinevezés-

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Pintér János főiskolai képesítésű gya-
kornokot a tanügyi fogalmazási személyzet lét-
számába tanügyi segéufogalmazóvá kinevezte, 
egyben az ÉMÜK^nél, jelenlegi szolgáli ti he-
lyén további intézkedésig meghagyta. (103.492— 
1942, V/l. ü. o. sz.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

A balatonkenesei országos népművelési érte-
kezlet. — Hóman Bálint m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter beszéde a balatonkenesei 
népművelési t i tkái i értekezleten. — Pusztai Já-
nos: A leventeintézmény szabályairól. — 
Reininger József: A tudatos nemzetnevelés 
út ján. — Gergely Ilcna: Gcdolatok. a fcgaln a-
zístanííáshoz. — Vágó Elemér: Írásbeli csen-
des foglalkoztatási feladatok. — Kmety' ó Já-
nos: Szabadgyakorlatok a néhányperces min-
dennapos népiskclai testnevelés vezetésére. — 
Az Eötvös-alap ülése. — Felvétel a váci siket-
n?ma intézetbe. — Gyakorlati per'ag 'gia: Fe-
jet' Kcrnélia. l iásbeli kivonás. — Hazai és kül-
földi lapokból. — Tudomány, iroda'om. művé-
szet. — Pedcgóg'ai szeminárium. — Hírek. — 
Tc.nítók tanácsadója. — Hírek. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 
A PÁLYÁZATI HIRDETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, • 
mindazokat, akik a NéptanítóL Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket ai 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
ból. Ha a pályázati hirdetések a Jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, ágy azok már nem jelenhetnek meg az l-én, 
illetve a 15-én megjelenő gzámban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket ne a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
• Kir. Magv. Kgyetemi Nyomda 87.473. ez. csekkszámlá-
jára vagy pnstmitiilvínvon kell hpWM»nI \ e«ekldn"on 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
klldött összes mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

BAZITA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet. 
II. számú tanítónői állásra. Határidő három hét. 10% 
helyi, többi államsegély Pályázatokat Plébánia, Nagy-
lengyel (Zala vm.) címre. (769.) 

ABA községben, a belsőbárándi birtokon levő magyar 
kat. vallásalapi népisko'ájánál megüresedett tanítói 
állápra pályázatot hirdetek. A követelményeknek meg-
fele'ő pályázót mint helyettes tanítót fogom alkalmazni, 
lakást természetben kap. Az említett birtok haszonbérlet-
jével kötött szerződés a taníló természetbeni járandó-
ságaira nézve a következő rendelkezéseket tartalmazza: 
„Köteles a haszonbérlő — és pedig minden megtérítési 
igénv nélkül — a tanító, illetve az iskola részére az 
alábbi évi terményjárandóságokat kiszolgáltatni és ren-
de'tetési helyére (tanító lakására, illetve iskola udva-
rára) szállítani: a) 4 (négy) métermáz-a tiszta búza; 
b) 4 (négy) métermázsa rozs; c) 2 (kettő) métermázsa 
árpa. Az a), c) alattiak naptári negyedévi e'őleges résa 
letekben esedékesek. Köteles végi'l a haszonbérlő ugyan-
csak minden megtérítési igény nélkiil. a tanító részére 
még az alábbi természetben való egyéb szo'gálirányokat 
is teljesíteni: a) a belsőbárándi birtokrészen 1200 négy-
szögöles szántóföldet, kétszer megszántva s a haszonbér-
leti időtartam alatt a szerződés 14. pontjában előírt- mó-
don trágyázva a tanítónak egy tagban, rendelkezésére 
bocsátani, továbhá erről a földről a terményeket ingyen 
a taníló 'akására szállítani; b) egy tehén és egy borjú 
(ez utóbbi egyéves koráig), továbbá két öreg sertés éa 
nyolc maíac (hathónapos koráig) legeltetését meg'eleiő 
helyen ingvenesen megengedni, a tehén és borjú részére 
pedig ezenfelül megfelelő minőségű és mennyiségű téli 
takarmányt is szolgá'tatni; c) a tanító jószágai részére 
az iskola melletti kis istálíóban helyet adni és azokat 
megtelelő alommal ellátni. A pá'yázatokat 1942. évi 
április hó 10-ig kell hozzám (Budapest, V., Báthorv-utca 
12. szám III . emelet 16. ajtószám, a m. kir. vallá=- és 
közoktatásügyi minisztérium VIII/1. ügyosztálya irodáia) 
benyújtani. Budapest, 1942. évi március hó 20-án. M. kir. 
Va'íás- és Közoktatásügyi Minisztérium. (755.) 

ALMÁSKERESZTUR róm. kat. egyházközsége 21 
napi határidővel pályázatot hirdet egvtanerős iskolájához 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Javadalmazása: 3 szobás lakás gazdasági épületekkel, 16 
kataszteri hold szántóföld, kert, 24 ürméter tűzi hasábfa 
27 érték-egységben. Köte'essége díilevél szerint. A kato-
likus akció munkájában tartozik résztvenni. Tanítás 
nyelve magyar, a német nyelv tudása kántoriakhoz szük-
séges. Válaszbélyeggel felszerelt pályázatok Plébánia, 
Moz.sgó (Pomogv m.) küldendők. (766.) 

BÖHÖNYE-—-DÁVOD pusztai róm. kat. érdekeltsági 
egvtanerős iskola megüresedett á'lására férfi vagy nő-
tanító részére pályázatot hirdetek. Határidő 21 nap. Fi-
zetés törvényes. Fel-zerelt kérvények nagyméltóságú gr. 
Festetics í-'ándor nagybirtokoshoz címzendők és Vörös 
József plébánosnak, Böhönye küldendők. (767.) 

BÁNOS (Baranya megye) róm. kat. egyházközsége 
magyar kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Kérvé-
nyek küldendők: plébániahivatal, Aba'iget, Baranya 
megve. Fizetés törvényszerű. Pályázati határidő: április 
10. (763.) 

DOBRA (Szilágy megye) ref. egyházközsége pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett IV. tanítói 
állásra. Fizetés: lakás kerttel, 140 pengő helyi javada-
lommal, többi államsegély. Kötelesség: a presbitérium 
által reábízott osztályok vezetése, belmissziói munkában 
való segédkezés. Pályázati határidő 15 nap. Pályázatok 
lelVé=zi hivatalhoz küldendők. (770.) 

DUNAJÁNOSHÁZA községi iskolaszéke a lemondás 
fo'ytán megüresedett községi osztatlan elemi népiskolai 
tanítói ái'ásra, 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalom: természetbeni lakás, évi 174-28 P helyi java-
dalom ós államsegély. A lakosság róm. katolikus. Az ál-
lás választás után azonnal elfoglalandó. Kellően fel-szerelt 
kérvények Községi Iskolaszék, Dunajánosháza, u. p.: 
Királyía küldendők. (771.) 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 10. SZÁM. 429 

fnjZtvf wíoZtt/fzi 
az ifjú p á r ! . . . Olyan marasztalóan intim az új Divat-
csarnok hálószoba, hogy a tervbevett utazásról — 
könnyű szívvel lemondtak. Az ifiasszony most egész nap 
a tükör előtt szépíti magát s a férj nem tud betelni az 
új otthon szépségével. Ilyennek képzelte a házasságot. 
Hiába: a Divatcsarnok háló jó kabala! 

Ezeregy éjszaka édes nyugalmát s a dolgos nappalok okos 
kényelmét a jól megválasztott bútor adja. De nálunk 
nemcsak bútort, hanem egyúttal hangulatot és kényel-
met vásárol — s ezzel, csakis ezzel varázsoljuk a „négy 
falat" hivogató fészekké. Ezt vegye fontolóra, mielőtt 
berendezkedik. 

A Divatcsarnok bútort — egy életre veszi! 

| • A r B U D A P E S T . V I I . K E K . , R Á K Ó C Z I - É J T 7 0 — 7 6 . 

-v-s - l . - . ' i ^ -r ^ - u w w w i 
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R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaráló, darál: 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P. 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P. utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t , VI., F e l s ő e r d ő s o r 6 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmóninmskészítS mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

^ ^ r | Orgonajavhisok Urgonak Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910. k t d v « 6 fizc,ési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék dí j ta lan. 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSASZÁR.ÚT 66. 

I t t csalódás 
sohasem é r h e t i ! 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK, ISKOLA-
P A D O K . SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

ÉRKESERÜ (Bihar vm.) református egyházközsége 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett II. sz. 
nőtanítói állásra. Helyi javadalom: természetbeni lakás, 
évi 698 pengő; államsegély. Kötelessége: reábíziott osz-
tályok vezetése, belmissziói munkában segédkezés. Pályá-
zati határidő 21 nap. Törvényszerűen felszerelt kérvé-
nyek, válaszbélyeggel, Református Lelkipásztori Hivatal 
címre küldendők. (772.) 

HIRICS ref. presbitériuma pályázatot hirdet rendes 
tanítói állásra. Az állás államsegélyes. Tanításon kívül 
kötelessége a templomi szolgálat eddigi módon. Pályázati 
határidő 21 nap. Kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, Hirics, 
u.p. Vajsziló, (Baranya m.) küldendők. (773.) 

KISKUNFÉLEGYHAZA róm. kat. egyházközsége a 
lemondás folytán megüresedett Körösi-úti belső külterü-
leti tanítói állásra három heti határidővel — a betöltési 
engedély elnyerésétől feltételezetten — pályázatot hirdet. 
Amennyiben ezen állásra helyben más iskolánál működő 
tanító választatna meg, úgy ennek helyére is pályázatot 
hirdet. Javadalom törvényszerű. A szabályszerűen felsze-
relt kérvényeket a róm. kat. iskolaszék elnökségéhez kell 
benyújtani. (774.) 

KISOROSZI rém. k a t egyházközsége 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet az üresedésben levő II . sorszámú 
tanítói állásra. Javadalom: törvényes lakás, 20% helyi 
járandóság és államsegély. Szabályszerűen felszerelt kér-
vények Plébániahivatal, Kisoroszi (Pest m.) címre kül-
dendők. (775.) 

MEGYEHÍD róm. kat. egyházközsége a jóváhagyástól 
föltételezetten megszervezett II. számú tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet 21 napi határidővel. Fizetése: 10% helyi 
járulék, többi államsegély, lakbér. Csak nők pályázhatnak. 
Kérvények Plébániahivatal, Pecöl (Vas m.) küldendők. 
(776.) 

ÓBAST róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II . tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom törvény szerint, kötelesség díjlevél szerint. Csak 
kezdők pályázhatnak. Pályázati határidő 21 nap. Róm. 
kat. Plébánia, Egyházasbást, u. p. Ajnácskő. (779.) 

NAGYKEREKI ref. egyháza (Nagyvárad mellett) pá-
lyázatot hirdet IV. sz. tanítónői állására. Fizetés és kö-
telességek törvény szerint. Állás azonnal elfoglalandó. 
Határidő 21 nap. (777.) 

NAGYBANHEGYES község iskolaszéke a lemondás 
folytán megüresedett belterületi II. szániú rendes tanítói 
állásra a lap megjelenésétől számított 21 napig pályáza-
tot hirdet. Javadalom törvényszerű. Köteleseégek díjlevél 
szerint. Az állásra csak férfi tanerők pályázzanak. Válasz-
bélyeges és szabályszerűen okmányolt pályázatok községi 
isikolaszék címére küldendők. Az állás római katolikus 
vallású férfitanítóval lesz betöltve. (778.) 

Párád róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
katonai szolgálatot teljesítő PARADÓHUTAI tanító he-
lyettesítésére. Pályázhatnak tanítónők és nyugdíjas taní-
tók is. Javadalmazás törvény szerint Tanítás a folyó tan-
évben még nem volt, így helyettes a vakáció alatt is ta-
níthat. Állás azonnal elfoglalandó. Határidő 10 nap. Rk. 
plébánia, Bodony. (780.) 

PERE (Abaúj-Torna m.) gör. kat. tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik a megjelenéstől számított 21 napi határ-
idővel. Helyi javadalom 1 értékegység és kezdőfizetés 
10%-a. Iskolaszéki elnök, Abaújszántón. (781.) 

PERE (Abaúj-Torna vármegye) róm. kat. egyház-
községe lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lására 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: 3 
értékegység, államsegély, természetbeni lakás, kert, pár-
bér, stóla. Harmóniumon játszó nőtanítók is pályázhatnak. 
Kérvények Róm. kat. plébániahivatal, Abaújszántó címre 
küldendők. (782.) 

TISZADOB község iskolaszéke lemondással megüre-
sedett I. számú tanítói állására 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Fizetés 30% helyi hozzájárulás, törvényes 
államsegély, természetbeni lakás kerttel. Nők is pályáz-
hatnak. Reformátusok előnyben. Állás azonnal elfogla-
landó. Pályázatok községi Lskolaszéki elnökhöz küldendők. 
(788.) 
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Egyetlen pedagógus som nélkülözheti nemzet-
nevelő munkájában L A K A T O S E M I L I A : 

B Á B S Z Í N H Á Z 
c . könyvét.Pályadíjnyertes, és a Rádióban 
közvetített színdarabok gyűjteménye. A sok 
képpel és kétszínnyomással készült könyv 

P á p a i K e r e s z t é n y N e m z e t i N y o m d a - á r a 4 . 2 0 P . 
v á l l a l a t k i a d á s a . C s e k k s z á m l . 19.329. 

N E V E L Ö H A T Á S U gyermekeink kezébe ! 

Ilyen Farkas Éva: C s i n t a l a n C s ö p p i és P a j k o s P a l k ó c. 
könyve, mely f iúk és leányok számára 30 
érdekes és nevelőhatásu mesét tartalmaz. 

K A P H A T Ó : 

KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 
BUDAPEST V I I I , Mikszáth Kálmán-tér 4. Telefon: 136—185. 

I s k o l a i f a l i 

térképek 
legújabb határokkal. 
l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet fllizományosa. 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. - Te l . ; 189-464 és 189-444. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 

PÖUDEFÖLDE (Zala m.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megürült tanítói 
állásra. Nők is pályázhatnak. Javadalom 13 értékegység, 
természetbeni kifogástalan lakás, mellette 600 D-öl kert 
és államsegély. Határidő 21 nap. Pályádat Plébánia, 
Páka küldendő. (783.) 

SAMOD ref. egyházközsége pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Fizetés: 
természetbeni 3 szobás lakás megfelelő kerttel, 16 érték-
egységü helyi javadalom, 20% készpénzhozzájárulás; 11 
hold, 183 • - ö l szántó, valamint a közös erdőből 112/144-ed 
rész haszonélvezete. Fizetéskiegészítő államsegély. Köte-
lessége: a mindennapi ós vasárnapi iskolai tanítás. A 
templomi istentiszteleti ének vezetése. Állás a választás 
jogerőre emelkedése után elfoglalandó. Pályázati határ-
idő: ezen hirdetés megjelenésétől számított 2.1 nap. Kér-
vények törvényszerűen felszerelt mellékletekkel Ref. lel-
készi hivatal, Sámod (Baranva vm.) címre küldendők. 
(784.) 

SZENTES ref. egyháza lemondás folytán megüresedett 
IV. sz. férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
Törvényes készpénzfizetés és természetbeni lakás. Köte-
lessége a reábízott osztály vezetése s a kántori szolgála-
tokban és a belmissziói munkákban való eegédkezés. 
Olyan férfi tanerők pályázhatnak, akik az orgonázásban és 
az éneklés vezetésében teljes jártassággal bírnak. Pályá-
zati határidő a megjelenéstől számított 21 nap. Állás a 
VKM. megerősítése után azonnal elfoglalandó. Pályázatok 
Sebestyén Béla iskolaszéki elnök címére, Szentes, Kiss 
Bálint-u. 1. sz. alá küldendők válaszbélyeggel ellátott, 
megcímzett borítékkal. (785.) 

SZŐGYE (Győr) róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet megüresedett kántortanítói állásra. Határidő 21 
nap. Javadalma díjlevél szerint s törvényes államsegély. 
Kérvények válaszbélyeggel Plébánia, Nagybajcs külden-
dők. Pályázhatnak nők is. (786.) 

TÓFEJ róm. kat. egyházközsége 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Fizetése törvényes. Helyi javadalom 15 
értékegység, többi államsegély. Lakás természetben. Kato-
likus Akcióban köteles résztvenni, egyéb kötelességek díj-
levélben. Előírásszerinti okmányokkal, válaszbélyeggel fel-
szerelt kérvények Plébániahivatal, Tófej (Zala megye) 
küldendők. (789.) 

ŰJCSANALOS (Miskolc közelében) evangélikus egy-
háza pályázatot hirdet részben osztott iskolájához lemon-
dás folytán megüresedett, férfitanerővel betöltendő kán-
tortanítói állására. Javadalma: jókarban levő, egészséges, 
csinos lakás, kert, 10% készpénz, államsegély, stóla. (Van 
mellékjövedelem is.) Kötelessége a kijelölt osztályok taní-
tása, belmissziói munkában segédkezés. Származás igazo-
lással kérvények a tanítóválasztási szabályrendelet 21. §-a 
szerint felszerelvo válaszbélyeggel, a megjelenéstől szá-
mított 21 napon belül az újceanálosi evang. lelkésai hiva-
talba küldendők. (790.) 

SZENTMARTONKATA — alséegreskátai róm kai. is-
kolaszéke 8 napos határidővel pályázatot hirdet az újon-
nan s'zervezett tanítói állásra. Fizetés törvényes. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Róm. kat. Plébániahivatal, Szent-
mártonkáta. (787.) 

UNGVÁR orth. izr. hitközség iskolaszéke pályázatot 
hirdet iskolájánál betöltendő XI. számú tanítónői állásra. 
Illetmény: évi 240-— P a hitközség pénztárából és ál-
lamsegély. Határidő 21 nap, a pályázat megjelenésétől 
számítva. Kérvények Büchler Lajos iskolaszéki elnök cí-
mére (Ungvár, Széchenyi-tér) küldendők. (791.) 

VECSEKLŐ róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett I. tanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom: természetbeni lakás, 12 m3 fa, 120-— P helyi hozzá-
járulás, többi államsegély. Pályázati határidő 21 nap. Róm. 
ka t Plébánia, Egyházasbást, u. p. Ajnácskö. (792.) 

ZSITVABESENYÖ róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítéi 
állásra. Javadalom: 24 m hold, törvényes lakás kerttel, 
stóla és államsegély. Pályázati határidő 21 nap. Kérvé-
nyek Plébániahivatal, Zsitvabesenyő címre küldendők 
(793.) 

ZALANÉMETFALU róm. kat. egyházközség gond-
noksága a lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra háromheti határidővel pályázatot hirdet. Helyi 
javadalom 22 értékegység 4- 60 P készpénz, a többi ál-
lamsegély. Kérvények a plébánia hivatalba Kehida 
(Zala m<) címre küldendők. (813.) 

BATASZÉK község iskolaszéke pályázatot hirdet 
Bátaszék—Dolina-pusztai községi iskolai tanítói állására. 
Javadalom: törvényes lakbér és fizetés. Férfiak és nők 
pályázhatnak. Pályázati határidő a hirdetés megjelené-
sétől kezdve 21 nap. Községi Iskolaszék, Bátaszék. (794.) 
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magyar királyi udvar i szállítók 

Ha l i ak l e g r é g i b b , több mint 125 év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefen l 66. — Alapítva t 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
S O P R O N 
Legelső tfizoltószer.kútszivatty ú- és 
gépgyár , harang*, fém- és vasöntöde 

HARANGOK 
VASÁLLVÁNYOK 
tűzoltófecskertdőlc 
úgy kocsi, mint motorfecskendők, 
továbbá : harangátöntés , féroöntés, 
ku t ak , s tb . s tb . beszerzéseknél for-
dul jon bizalommal minden tekin-
tetben teljes garanciát nyú j tó meg-
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel a d u n k díj-
mentesen költségvetést , kívánságra 
dí jmentesen kiszál lunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótál lás mellet t . 

Gyártmányaink a párizsi világkiállí-
táson az aranyéremmel, azonkívül 
sokasok a r a n y * és e z ü s t é r e H U 
m e l és díszoklevéllel kitüntetve. 

Kleger Ottó orgonagyár 
Bwlapest XIV, Füredi a . 41. 

TeJefesexám l 2 9 4 3 . 4 5 . 
( R > | i é p f l t t , < | be lá ra t l . 

Új orgonákat, 
homlokza t , Ipok k é a d t U M , min . 

bennem* orgonajavl tásokat m l i -

. lékel t i r o n , ( l a k i i e r t i i n eWll la l . 

BALMAZŰJVAROS község iskolaszéke <v Néptanítók 
Lapja 1942. évi február hó 15-i számában meghirdetett 
Nagyhát-tanyai I—VI. vegyesosztályú tanítói állásra a 
pályázat hirdetését megismétli azzal, hogyha ez az állás 
átválasztással töltetnék be, akkor az ekként megürese-
dett görögtanyai tanyai állásra is vonatkozik a pályázat. 
Illetmény mindkét álláson törvényszerű, az Illetmény-
hivatal útján és természetben lakás. Határidő 21 nap. 
Községi iskolaszék. (795.) 

B15RBALTAVAR I. ker. r. k. egyházközsége a Nép-
tanítók Lapja 5. számában megjelent pályázati hirdetést 
15 nappal meghosszabbítja azzal, hogy az állás betöltése 
engedélyezve van. (796.) 

DÖMSÖD római katolikus egyházközsége pályázatot 
hirdet a megüresedett I. számú férfitanítói és a II. számú 
tanítónői állásra. Fizetés, lakbér törvényes. Az I. számú 
állásra megválasztott tanító megbízatás esetén külön 
díjazásért köteles a kántori teendőket is végezni. Tanító-
pár előnyben. Választás után az állás azonnal elfogla-
landó. Pályázati határidő 21 nap. Szabályszerűen felszí' 
relt kérvények Római katolikus egyházközség, Dömsöd, 
Pest megye címre küldendők. (797.) 

DIIKA evangélikus egyházközsége pályázatot hirdet 
az iskolájánál megüresedett tanítói állásra. A fizetés tör 
vényszerű. Határidő 21 ' nap. Cím: Evangélikus lelkészi 
hivatal. Kissomlyó.. Vas m. (798.) 

FELSŐSZÖLLŐS róm. kat. egyházközsége a megbízás 
megszűnése következtében megüresedett II . számú tanítói 
állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Tannyeiv 
szlovák, fizetés törvényes. Pályázatok Róm. kat. plébánia-
hivatal, Felsőszöllős, up. Komját, Nyitra vm. küldendők. 
(799.) 

JASZKARAJENÖ róm. kat. egyházközsége a márc. 
15-i számban megjelent pályázati hirdetményt 21 napi 
határidővel meghosszabbítja. Kántori oklevél melléklendő 
a pályázathoz. Amennyiben kántori oklevél nincs, de a 
kántori teendőkben jártas, illetékes plébánosával igazo-
landó. (801.) 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a s a r o k ) 
T e l . : 141—10.1. — E g y e t e m i é s i s k o l a i k ö n y v t á r a k s z á l l í t ó j a . 

A tanítóság régi, kedvelt L U K Á C S 
bevásárlóhelye , 
Szolid árak. Jó minőség. D l I T ^ ^ D 
H á l ó k , e b é d l ő k D U I V l l 
é s k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII, Dohánya. 30. Sj V I E T E 
Telefon: 223.261. U l i L B I í 

KABA református egyháza pályázatot hirdet lemon-
dás folytán megüresedett X. számú tanítói állásra. Ja-
vadalom: törvényes lakbér és készpénzfizetés. Köteles-
ség: a rábízott osztály vagy osztályok vezetése. Az állást 
a vonatkozó rendeletek értelmében nőtanítóval töltjük 
be. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől számí-
tott 21 nap. Állás június 1-én foglalandó el. Pályázatok 
a Szolgálati Pragmatika 136. §-a szerint szerelendők fel 
s mellékelni kell tisztiorvosi bizonyítványt, hogy fertőző 
gümőkórban nem szenved. Református lelkipásztori hi\a 
tal, Kaba. (802.) 

HETE református egyháza pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Fizetés: 
1. Természetbeni lakás kerttel. 2. 7 kat. hoJd föld ha-
szonélvezete. 3.. 23-50 q búza. 4. 11-50 q rozs. 5. 5 öl fa 
váltságára az államtól. Értékegység: 38. Államsegély. 
Kötelesség: az I—VI. osztály vezetése, mindenféle bel-
miissziói munkában segédkezén, presb. jzkönyv vezetése, 
lelkész helyettesítése szükség e.«tén, ha leányegyházában 
van. Férfitanítók hiányában nők is pályázhatnák. Pályá-
zati határidő: 21 nap. A pályázati kérvények a követ-
kező címre küldendők: Ref. Lelkészi Hivatal, Hete, u. p. 
Tarpa, Bereg m. (800.) 

KÖKÖSI (Háromszék m.) református egyházközsége 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: La-
kás gazdasági épületekkel, 6 hold föld haszonélvezete, mi 
a javadalmas kívánsága szerint megváltható 320 pengő-
vel. Szolgálati idő szerinti államsegély. Kötelességek: A 
törvényben szabott összes kántortanítói teendők végzése. 
Pályázatok 30 nap alatt nt. Tőkési József esperes úrhoz 
küldendők Málnásra (Háromszék megye). (803.) 

KIRALYFIAKARCSA róm. kat. iskolaszéke pályá-
zatot hirdet az I. sz. véglegesen megürült tanítói állásra 
3 heti határidővel. Természetbeni lakás, 2 szoba, konyha, 
kamra, helyi járandóság ós államsegély. Pályázhatnak 
férfiak és n&k. Okmányok plébánia hivatalnak, Egyház-
karcsa (Komárom vm.) küldendők. (804.) 
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LADÁNYBENE község iskolaszéke lemondás folytán 
megüresedett belterületi IV. számú tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom: törvényes fizetési és lakbér, A 
fizetés 20 százaléka helyi javadalom, a többi államsegély. 
Kötelességek díjlevél szerimt. Szabályszerűen felszerelt 
kérvényeket a lap megjelenésétől számított 21 napon 
belül Községi Iskolaszék, Ladánybene (Pest m.) címre 
kell küldeni. Pályázhatnak férfiak, nők, (805.) 

MOZSGÓ község iskolaszéke pályázatot hirdet a ' I I I . 
sorszámú tanítói állásra. Javadalma: természetbeni lakás, 
10% helyi hozzájárulás, többi államsegély. Kötelessége a 
rábízott osztály tanítása, szükség esetében kántor helyet-
tesítése, leventeoktatás vállalása megfelelő díjért, nép-
művelési munkában való részvétel. Pályázati határidő 21 
nap. Cím: Iskolaszéki Elnök, Mozsgó. (806.) 

MA RÁZ A (Baranya m.) róm. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet a kántortanítói állás végleges betöltésére. 
Pályázati határidő 21 nap. Javadalma és kötelessége díj-
levél szerint. Értékegyeég -62 (13 magyar hold föld) és 
183 P készpénz, államsegély. Választás' egyházmegyei 
hármas jelölés alapján. Megjelenés és bárminemű kortes-
kedés a jelölésből kizáró ok. Tanítási nyelv német, isten-
tiszteleti fnyelv német, horvát és magyar. Az állás vá-
lasztás után azonnal elfoglalandó. Kellően felszerelt kér-
-ények megcímzett és válaszbélyeggel ellátott borítékkal 
Róm. Kat. Plébánia Hivatal, Püspöklak (Baranya vm.) 
küldendők. (807.) 

PAKS Református Iskolaszéke pályázatot hirdet II . 
sz. tanítói állásra. Javadalom egyháztól kezdő tanítói 
fizetés 40%-a, a többi államsegély. Tisztes lakás. Köte-
lesség a kéttanerős iskolában a ráeső osztályok tanítása, 
lelkipásztornak egyházi munkában segítés, esetleges kán-
torhelyettesítés. Pályázhatnak nők is. Határidő három 
hét. Felszerelt pályázatok Paks, Református Lelkészi hi-
vatalnak küldendők. Állás azonnal elfoglalandó. ((808.) 

VISS róm. kat. iskolaszéke ismételten pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett II. számú tanítói 
állásra. Javadalom 80% államsegély. Pályázati határidő 
21 nap. Kötelesség díjlevél szerint. Választás hármas je-
lölés alapján. Nők is pályázhatnak. Válaszbélyeggel el-
látott kérvénvek Zalkod, Plébániahivatal címre külden-
dők. (811.) 

Bl'DAöRS róm. kat. iskolaszéke a VKM. engedélyezé-
sétől feltételezetten pályázatot hirdet a távozás folytán 
megüresedett V. sorszámú állásra. Fizetés 30% helyi ja-
vadalom, lakbér ós államsegély. Német nyelv tudása és a 
kántoriakban segédkezés kötelező. Határidő 21 na.p. Kel-
lően felszerelt kérvények válaszbélyeges borítékkal a 
róm. kat. Plébániára, Budaörs küldendők. (815.) 

BUJ község iskolaszéke a megüresedett kóborló-dülői 
tanyai községi elemi iskola tanítói állására pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak okleveles tanítók. Fizetée állam-
segéllyel törvény szerint. Lakás kertihasználattal termé-
szetben. Pályázati kérvények Buj község isikolaszékéhez 
ezen hirdetménynek a Néptanítók Lapjában történt meg-
jelenése után 21 nap alatt adandók be. Később beérke-
zett kérvények figyelembe nem vétetnek. Választásnál a 
VKM. 69.030/1941. VI. sz. körrendelet az irányadó. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó. (816.) 

VILYVITANY róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet tanítói állásra. Javadalom.: törvényes fizetés, 10% 
javadalomkiegészítés, természetbeni lakás, 3 szoba, 
konyha, kamra stb., 937 négyszögöles konyhakert fiatal 
gyümölcsfákkal. Kötelességek: kántori teendők végzen-
dők, eziért szép párbér jár terményben és pénzben. Egyéb 
kötelességek díjlevél szerint. Határidő a lap megjelené-
sétől 21 nap. Róm. kat. Plébánia, Vilwitány (Zemplén 
m.). (812.) 

ZSITVAFÖDÉMES róm. kat. iskolaszéke a megüre-
sedett II . számú tanítói állásra a végleges betöltésig (leg-
később 1942. június 30.) 21 napi határidővel kisegítő 
tanítót vagy tanítónőt keres. Fizetés: laikás vagy lakbér, 
20 q tűzifa, 14-28 P községi fizetés, a többi államsegély. 
Ha a II. állás helyi jelölttel lenne betöltve, úgy a pályázó 
a IV. állásra lesz megválasztva. A IV. állás javadalma: 
törvényes lakbér, 171-42 P községi fizetée, a többi állam-
segély. Tanítási nyelv szlovák. Kellően felszerelt és r á 
laszbélyeggel ellátott kérvények Plébániahivatal, özdöge. 
up. Zsitvafödémes, Nvitra vm. címre küldendők. ((820.) 
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengi 1 Biztonsági alapok : 
37 millió pengői Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök i vitéz gróf kisjókai, nagykürt i és köpösdi Takdch 
Tolvay József m. kir. t i tkos tanácsos, ny. m . kir. a l tábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosltásunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól i 

BUDAPEST. V., SAS-UTCA 10-12. 

BÖKÖNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett I. számú férfitanítói állásra, 
osztott iskolához. Szép, ú j természetbeni lakás mellék-
helyiségekkel, kerttel, a község közepén. Törvényes fize-
tés teljesen az államtól. Pályázhatnak gör. k a i és róm. 
kat. vallású tanerők. Pályázati határidő 21 nap a hirdetés 
megjelenésétől számítva. Pályázatok vitéz Csorba Ferenc 
iskolaszéki elnök címére küldendők. Bököny, Szabolcs vm. 
(8170 

MOZSGÖ község iskolaszéke pályázatot hirdet a I I I 
sorszámú tanítói állásra. Javadalma: természetbeni lakás, 
10% helyi hozzájárulás, többi államsegély. Kötelessége a 
rábízott osztály tanítása, szükség esetében kántor helyet-
tesítése, leventeoktatás vállalása megfelelő díjért, nép-
művelési munkában vaW részvétel. Pályázati határidő 21 
nap. Nők is pályázhatnak. Cím: iskolaszéki elnök, Mozsgó. 
(818.) 

D Ű R E N BÉLA Alapítva: 1891. 

iskolabútor gyára Bpest VI, Dévényi.út 20-22, 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is -
kolapadok törhete t -
len kovácsolt vasból 

Te le fon : 290-767 

Árjegyzék és költség-
vetés ingyen ég bér-

LEGNAGYOBB KERESZTÉNY CÉGI 
E O N G O R A K , P I A N I N Ó K 

h a r m ó n l u m o k pá ra t l anu l olcsón. 
Rész le t f ize tésre 10 évi jótállás. 

•)27-598- EHALL 
BfMst, A n d r á u y - ú l I S . 

4 

BARAKOVITS JÁNOS 
M Ü O R G O N A É P Í T Ő 
Rákospalota, Pázmány-u. 72. 

ÚJ ORGONÁT á t é p í t é s t , homlok-
U J u n u u i w i , j a t i sípokat, minden-
nemű jav í tás t a legmérsékeltebb áron vál la l 

z o n g o r a t e r e m 
VII. Erzsébet-krt 1 5 

Világmárkás zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelmes 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

FENYÓNÉ ZONGORATERME 
R a d a p e s t , V I I . , E r i s é b e t .k S r • t 2 6 . 
V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-től. Vidékre díjtalan 
Bakcsomagolás. 

APÁTFALVA község óvoda felügyelőbizottsága a ki-
nevezés folytán megüresedett II. ez. államsegélyes köz-
ségi óvónői állásra pályázatot hirdet. A pályázati kór-
vényhez csatolni kell; születési anyakönyvi kivonatot; 
hatósági erkölcsi bizonyítványt, hatósági orvosi bizonyít-
ványt, óvónői oklevelet, vagy annak hiteles másolatát, az 
1939 : IV. t.-c. alapján a származás igazolását, esetleges 
működési bizonyítványt. Kizárólag róm kat. óvónők pá-
lyázhatnak. Az óvónő javadalma: törvényesen megállapí-
tott fizetés, természetbeni lakás. Az óvónőt az óvoda fel-
ügyelőbizottság jelölése és a vármegyei m. kir. tiszti fő-
orvos úr javaslata alapján a belügyminiszter úr kinevezi. 
A pályázat határ ideje: a meghirdetés" napjától számított-
30 nap. A pályázati kérvényt az óvoda felügyelőbizottsá-
gának, Apátfalva (Csanád vm.) kell megküldeni. (814.) 

NYIRGYULAJ ref. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fi-
zetése 13 kat. hold föld, 6 m3 tűzifa, 15 véka búza, 35 
véka rozs, lakás természetben, államsegély. Értékegysóg 
33. Eltávozott tanító beruházási költsége megtérítését 
presbitérium nem fogadta el. Kötelesség: törvényszerű. 
Pályázati határidő három hét. Kérvények: ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (819.) 

H a r m ó n i n m o t , z o n g o r á t , h a n g s z e r t 
n e m v á s á r o l h a t , a m í g n e m l á t t a a j á n l a t o m a t 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L 
A z e n e m ű v é s z e t i F ő i s k o l a s z á l l í t ó j a 

K é r j e l e g ú j a b b 32. s z á m ú á r j e g y z é k e m e t ! 

H i r a c h A . J a k a b flnombflr gyára Ü J P B S T 
K ö z p o n t i Budapes t IV . Károly-körút a*. 

ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
- ^ j O H n a g y v á l a s z t é k b a n , f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

y & W T I P O L D N Á L Rákócziját 61. 
• 1 V J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 
Divatcsarnokkal nemben. Keresztény cég 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 10. SZÁM. 435 

MEGJELENT 
a VKM. 105.50 111942. V/1. számmal engedélyezett 

BATÓ-CSUKÁS: HARMÓNIU M-l SKOLA 
a líceumok és leányllceumok I I I . és IV. o s z t á l y a számára. 

ÁRA: 6— P. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST VIII., MÚZEUM-KORÚT 6. SZ. 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal 

Megjelent a CSENDESFOGLALKOZTATÁS MUNKA-
KÖNYVÉ-nek I. része. Tartalmazza a népiskola I—IV. 
osztályának teljes és részletes csendesfoglalkoztatási fel-
adatanyagát. Az osztatlan ée részben osztott iskola taní-
tója nem nélkülözheti, általa munkája eredményesebb, 
könnyebb lesz. A 172 oldal terjedelmű könyv ára 4 P. 
Megrendelhető a pénz előzetes beküldésével, Vágó Elemér 

• gyak. isk. tan. címén, Jászberény, Tanítóképző. (367.) 

ANYÁKNAPJAI záróünnepélyi iskolai színjátékokat, 
jeleneteket, tavaszi előadásokra vidám dalos népszín-
műveket küld Csite Károly Rákospalotáról annak, aki 3 
pengő értékűt megtart. (720.) 

ANYÁKNAPJÁRA nevelő gyermekszíndarab egy 
pengő. Schülergebetbuch ötven fillér, Alleluja Orgelbuch-
ból ismertető ingyen. Babócsay, Bátaszék. (724.) 

ZONGORAHANGOLAST, javítást, bőrözést stb., har-
mónium- és orgonajavítást vállalok. Bármely vidékre is. 
Levelezőlaphívásra jövök. Bíró József képesített zon-
gorakészítő és hangolómester, Budapest, VII. ker., 
Cserhát-u. 3. szám. (719.) 

NYUGDÍJAS kántortanítónak ingyen lakást, jövedel-
met biztosítók kevés kántorságért. Babócsay, Bátaszék. 
(725.) 

ZONGORÁRA, pianinóra, harmóniumra kölcsönt fo-
lyósít vagy készpénzért megvásárolja Kernács-cég. Ár, 
gyártmány megírandó. Budapest, VIII. , Rákóczi-út 13. 
Telefon: 349—911. 

VILÁGMÁRKÁS zongorák, pianinók, harmóniumok 
legolcsóbban. Tanulózongora 400—600-ért. Kernács-cég 
zongoraterme. Budapest, VIII., Rákóczi-út 13. Telefon: 
349—911. 

KARTÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 

HARMÓNIUMOK egy és több hangsorral és koffer-
harmónium raktáron. Kérjen árjegyzéket. Szüle harmó-
niumos, Cegléd. (768.) 

OKLEVELES ref. tanítónő elhelyezkedne Dunántúlon. 
Jelige „Dunántúl". (764.) 

CSERÉLNE r. k. tanítópár héttanerős államitól Kassa 
mellől lehetőleg kéttanerőshöz, Kisalföldre vagy Dunán-
túlra. Jelige „Hazafelé". (765.) 

Katolikus kántoroknak nélkülözhetetlen a Barabás-
féle országosan elismert és egyházfőhatéeágilag engedé-
lyezett TEMETÖKÖNYV. Tartalmaz a pontos egyházi 
szertartáson kívül búcsúztatókat, kísérőénekeket, sírba-
tételi énekeket, gyászmiséket és a „Libera" szertartását, 
valamint koporsóbatételre való énekeket és a halotti litá-
niát. Kapható fűzve, utánvéttel: Bendefy Lászlónál, 
Szombathely, Borsics-utca 14. Ára.8 P. Ugyanitt kapható: 
Dallamos Praeludiumok, ára (kötve) 3 P. A kettő együtt 
rendelve 10 P és a postabér. 

TANÍTÓ HÁZASPÁR egy helyre szeretne kerülni 
Gömiörből államitól bárhová államihoz. Férfi ref. kántor, 
leventeoktató. Cserélünk is esetleg. „Egyhelyre" jeligére. 
(809.) 

BŰCSÚ AZ ISKOLÁTÓL, Leventeinduló, Repülőinduló, 
Országzászlóinduló, összetartásinduló, Szamoscsárdás, 
Huszárcsárdás, Honvédcsárdás, Cserkészinduló, Hősök 
emlékművénél, Magyar zászló, két szólamra tizenhárom 
dalt tartalmazó új könyve Murgáca Kálmánnak, 2 pengő 
helyett a tanítói karnak 1-50 pengő. Budapest, VIII., 
József-utca 27. (821.) 

C ^ o t í L o h o / z ^ é J k a 

ÍMXÍQIJCiK 

d C ő j ^ & ü Q K é J t o k 

J d f o x á A o s z , 

Részletes tájékoztatással készséggel szolgál a 

c / f i . í ^ e t e m i N y o j n d a 
KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18 
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közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K orgonahanggal 

ház-, iskolák», dalárdák > különösen iemplomoknakl 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL N Á N D O R Budapest II, Torok-utca 8. 
A budai Margit-hldfótöl a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - Sürgönyeim: „BARMOMíCRL"- Telefon: 151-652. 

MEGJELENT 
az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos 
népiskoláról szóló 1940 : XX. t.íC. végrehajtása tár* 
gyában a 26.000/1941. V.K. M. sz. rendelettel kiadott 

NÉPISKOLAI UTASÍTÁS 
Á R A 1-60 P 

Beszerzendő az iskolai pénztár terhére 3 példányban. 
(A gondnoksági, illetve iskolaszéki elnök, az iskola 
igazgatója és a tantestület részére 1—1 példány.) 
Vonatkozó V. K. M. rendelet a Néptanítók Lapja 
1941. 23. számában. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KRT. 6. 

K Ö Z I S M E R T 

K I T Ü N Ő H A N G Ú 

R E M E K K I V I T E L Ű HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona* és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázár-u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
PEDALOS HARMÓNIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — TA8KAHAB-

MÖNIÜMOK. VILLAMOS FUJTATÓBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍTÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I U M K É 8 Z I T 0 S Z A K C É G 

40.373 — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum»körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapes t , V., Klebelsberg-u . 17. (Magyar királyi A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
° vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) T e l : 123-271 — 136-818. V I I I . , M ú z e u m - k ö r ű t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145. 

j ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

• p L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P , negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
' ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium 

820—4—106/1930. V I I I . d . sz. alatt e lrendelte , hogy az előfizetési dí j az 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal c ímére előzetesen kü ldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

I J I R D E T É S hivatalos pályázat 
* * 10 fü l . , magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzle t i h i rdetés : 1 oldal 
160 P. V. oldal 85 P . ' / . oldal 50 P . 
' / , oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki-
adóhivatal elmére előre f izetendők. 

A K Ö Z Ö S S É & I É R Z É S E K Ö S í T É N E 
í r t a : G A L I . O P Á L 

[OPPANT erők küzdelméből egy 
új világ készül megszületni. Eb-
ben az ú j világban ki kell építe-
nünk és meg kell állanunk a he-

lyünket — mondotta 1942. évi újévi köszöntő-
jében Bárdossy László miniszterelnök. Minden 
öntudatos, hazájáért aggódó magyarnak érez-
nie kell, hogy a megnagyobbodott hazában 
ránk váró kötelességek teljesíthetésére a nem-
zet életerejét a lehető legmagasabbra kell fo-
koznunk. Ez csak úgy lehetséges, ha erényein-
ket féltve őrizzük s erősítjük, hibáink kiküszö-
böléséhez pedig sietve, kérlelhetetlenül hozzá-
látunk. Fogyatékosságaink felismerésében se-
gítségünkre vannak legnagyobb magyarjaink, 
akik a magyarság jövőjéért aggódó lelkiálla-
potukban a nemzeti önismeret nehéz munkáját 
nagyrészt elvégezték. Csak tanításukból keve-
set váltottunk valóra. Mily keveset okultunk 
például Széchenyi István tanításaiból — szem-
betűnően akkor érezzük, ha felidézzük, miket 
ajánlott legnagyobb nemzetnevelőnk már egy 
évszázaddal ezelőtt, a közösségi érzés tekinte-
tében szeretett nemzetének. Keserűen állapítja 
meg a legnagyobb magyar Hunnia című mű-
vében: „Nem mutathat fel a magyar nemzet 
igazi áldozatot." „Az áldozat nevet — szerinte 
— csak oly lelki tett érdemli meg, mely sanya-
rúságok, fájdalmak s veszélyek árába kerül s 
legkisebb földi jutalma sincs." Vajon nem ha-
sonló-e ehhez a megállapításhoz Prohászka 
Ottokár kiváló püspökünknek 90 évvel később, 
az 191í-ben kitört világháború idején tett kö-
vetkező kijelentése: ...„Keservesen kellett ta-
pasztalnom, mily kevés szociális érzés lakik a 
magyar népben" ... „Nem érti át kötelességét, 
mely embert emberhez, embert a közhöz fűz." 
„Az önzés utolsó porcikánkig át jár mindnyá-
junkat." Szemrehányással, felháborodással 
mondja egyik beszédében: „Nincs szociális ér-
zékünk, ha a közérdeket nem érezzük saját ér-
dekünknek, ha a közjón nem működünk közre 
oly lelkiismeretességgel, mint a magunk ja-

ván." — Nem ilyenféle tüneteket tapasztalha-
tunk-e napjainkban, 25 évvel később! Nemze-
tünk szélesebb rétegeiben ma sincs meg az a 
szíves, önzetlen áldozathozatal a nemzet nagy 
érdekeiért, mindenki boldogabb jövőjéért, mint 
más, egységesebb összetételű országok népé-
ben. Pedig a siker, a győzelem remélhetése te-
kintetében sem mellékes körülmény, hogy le-
mondások, áldozathozatalok formájában együtt 
éreznek-e a nemzet itthon maradott tagjai, 
azokkal, akik a keresztény eszmékkel való el-
kötelezettségünket vérükkel pecsételik meg s 
sokkal többet áldoznak, mint bárki a békés pol-
gári foglalkozását folytatók közül. A világ ja-
vaiban dúskálódó, legtöbb gyarmattal rendel-
kező európai nagyhatalom vezetője is nem ré-
gen jelentette ki az angol népnek: „Mindenki-
nek áldozattal kell hozzájárulni a sikerhez!' 
Mennyivel inkább kell éreznünk az áldozat-
hozatal szükségességét nekünk, ezeréves ha-
zánk drága kincseitől galádul megrabolt sze-
gény magyaroknak, kikre a keresztrefeszített 
Krisztus fájdalmával tekint az árva, kizsarolt 
haza. „A hazáért mindent kockáztatnunk kell" 
— harsog felénk a haza bölcsének szájából, 75 
év távlatából az aranyigazság. Mik ezek a „mi 
kis áldozataink azokhoz képest, amiket a ha-
zának tőlünk kívánni joga van ' — ír ja Köl-
csey egyik beszédében. 

A közösségi érzés tekintetében népünkben 
meglévő hiányosságokat legkézzelfoghatóbban, 
legmeggyőzőbben bizonyítja például az is, hogy 
az elmúlt esztendőben termett 10 milliónál 
több q búzatermés feleslegéből népünk 2 mil-
lió q-t szolgáltatott önként a kormány rendel-
kezésére. A legtöbben visszatartották felesle-
geiket s egyéni, önző érdekeikre akarták fel-
használni azt, amire a nemzetnek életbevágó, 
az egyetemes magyarság érdekei biztosítására 
irányuló céljainak elérésére szüksége lett 
volna. Ha a sorsközösségi érzés meg lett volna 
népünkben, nem kellett volna rekvirálásra 
annyi munkaerőt igénybe venni s az erre ál-
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dozott milliókat a nemzet életbevágóbb szükség-
leteire fordíthatta volna. így válik kerékkötő-
jévé a hiányosság, a fogyatékosság a nemzet 
magasabb célkitűzéseinek. 

„Változnak az idők" — az embereknek, a 
nemzeteknek is rugékonyan alkalmazkodniok 
kell a változott idők követelményeihez. Az 
1932-ben megjelent Tanterv és Utasítások óta 
is nagyot fordult az idő kereke. Nemcsak ör-
vendetes országgyarapodás történt s testvé-
reink és idegen nemzetiségűek visszatérése; 
még inkább érezteti a korszellemet a rettene-
tes világháború, mely mindenkitől bátor szín-
vallást s eszméiért való súlyos áldozathozatalt 
kíván. Mindezek szükségszerűen maguk után 
vonták az 1941 nyarán megjelent nyolcosztá-
lyos elemi iskolai Tanterv és Útmutatásoknak 
a kor kívánalmaihoz való alkalmazását. Nem-
csak a tananyag mennyisége bővült, a felvető-
dött ú j szükségleteknek megfelelően ú j szem-
pontok kerültek az egyes tantárgyak tanítási 
céljainak meghatározásába és anyagába is. Kü-
lönösen szembetűnő változás történt a polgári 
kötelességek és jogok erkölcsi céljának meg-
fogalmazásában. Az 1932-i Utasításban a polg. 
kötelességek és jogok erkölcsi célja, hogy „a 
magyar állani berendezésével kapcsolatos, is-
meretek alapján kialakuljon a tanulóban a sa-
ját élete és az államélet közti szoros összefüg-
gés érzése"; — ehhez kapcsolódik az 1941-i Út-
mutatás szerint a következő, közösségi érzés 
fejlesztésére utaló követelmény: „s ösztönzést 
kapjon arra, hogy a nemzeti közösségbe hasz-
nosan és önfeláldozóan beleilleszkedjék." Min-
den tantárgy alkalmas egységeit fel kell hasz-
nálni, ki kell aknázni abból a szempontból, 
hogy a tanulóifjúságot ráeszméltethessük a kö-
vetkező nagy igazságra: Csak az ezeréves vi-
szontagságokat kiáltott magyar állam keretei 
között találhatják meg az életben boldogulásu-
kat. Mindenkinek „rendületlenül" szolgálnia 
kell ezt az igazságot: életével s ha kell, halá-
lával. Csak ennek, a közösségi érzés erősítése 
szempontjából elengedhetetlen többletnek kö-
vetkezetes érvényesítésével történhetik a jö-
vendő nemzedékeknek a szentistváni állameszme 
szellemében történő nevelése. A nemzeti közös-
ségi érzés erősítésére a polgári kötelességek és 
jogok tanítási egységein kívül különösen a 
humán tárgyak megfelelő egységei használha-
tók fel. Csak az ilyenirányú nevelés terem-
heti meg gyümölcsét: a sokat hangoztatott 
ideális földrajzi egységű, ezeréves történeti 
múltú Magyarország mellé — a ma mindennél 
fontosabb — egységes szellemű, összetartó, ál-
dozatot vállaló, erősebb Magyarországot. 

Az előadottak alapján nyilvánvaló, hogy a 
közösségi érzés fejlesztését az iskolábakerülés 
pillanatától kezdve minden nevelőnek szolgál-
nia kell — amint ezt a Tanterv és Útmutatás 
(1941. évi) a polg. köt. és jogok anyagának rész-
letezése kapcsán kötelezőleg a következőkép-
pen előírja: „szemléleteket és tapasztalatokat 
nyerjen a tanuló az egyénnek a közösségben 
való kötelességeiről, cselekvő szerepéről s oly 
érzelmekkel gazdagodjék, amelyek embertár-

saihoz való viszonyát szabályozó erkölcsi belá-
tását fokozatosan növelik." 

Mivel a legújabb nyolcosztályos Tanterv és 
Útmutatás szerint a történelem az el. isk. 
V—VIII. o.-ban, a polg. köt. és jogok pedig a 
VII—VIII. o.-ban kerül sorra — a szükség és 
a nagyobb többség érdeke úgy hozza magával, 
hogy a közösségi érzés erősítésére főképpen a 
beszéd.-ért. gyak. I—IV. o. anyagát, a humán 
tárgyak közül pedig a magyar nyelvi tárgyak 
(olvasás, fogalmazás) és a földrajz IV. o. egy-
ségeit kell fokozottabb mértékben felhasznál-
nia. Messze vezetne a beszéd-ért. gyak. minden 
egységén bemutatni alkalmasságukat a közös-
ségi érzés valamilyenféle szolgálására. Keresni 
kell oly nevelői gondolatok felvetését, olyan 
érzelmek felkeltését, amelyek e cél szolgálatá-
ban állanak — bizonyos vagyok benne, nem 
lesz ez nehéz, sőt magától adódik sok esetben. 

Felvetődhet itt az a kérdés, lehet-e szó az 
el. iskolában a közösségi érzés fejlesztéséről? 
Imre Sándor szerint: „Az iskola, mint közös-
ség alkalmat ad minden olyan érzelem meg-
nyilvánulására, amely együttélő emberekben 
egymás iránt keletkezhet s az egyénnek mások-
kal való viszonyát meghatározza." Ar ra kell töre-
kedni tehát már az el. iskolában, hogy a gyermek-
től minden oly érzelmet távoltartsunk, amely 
az embereket egymástól eltávolíthatja s a kö-
zösségi munkát megakadályozza. A közösségi 
érzés sok apró szálból alakuló összetett érzés-
Tág fogalmába beletartozik: a kötelességérzet, 
áldozatvállalás, tekintélytisztelet, engedelmes-
ség, munkaszeretet, felelősségérzés, nemeslel-
kűség részvét, egymás megértése, a lemondás, 
a testvériség, az összetartás, egymásra utalt-
ság, hivatástudat, a tisztaság, takarékosság és 
igazságosság érzése. Az alkalmas tanítási egy-
ségek természetük szerint csak a közösségi ér-
zés egyik vagy másik ágának szolgálására al-
kalmasak; előzetes terv szerint úgy kell kivá-
logatni a szóbajöhető tantárgyak egészévi 
anyagát, hogy sorra kerülő tanítási egységek 
egyszer egyikféle, máskor másféle közösségi 
érzés fejlesztésére szolgáljanak. Ilyen szem-
pontból elsősorban a beszéd-ért. gyakorlatok 
I—IV. o. anyaga jöhet tekintetbe, amelynek 
sok egyéb célon kívül a polgári köt. és jogok 
alapvetését is szolgálnia kell. A közösségi ér-
zés elmélyítésére különös módon felhasznál-
ható pl. a IV. o. beszéd-ért. gyak. anyagában a 
Tüdővész c. egység. Kitűnően érzékeltethető 
i t t : mik az egyén kötelességei a közzel szem-
ben s mik a közösség kötelességei az egyénnel, 
a társadalommal szemben. A magyar katona 
a világháborúban c. egység pedig az áldozat-
vállalás, a hősiesség, kötelességteljesítés érzé-
sének erősítésére alkalmas. Az el. isk. I—IV-
o.-ban megalapozott közösségi érzés továbbfej-
lesztése folytatódik az V—VIII. o. magyar 
nemzet története tantárgy egységei során. A 
VI. o.-ban sorra kerülő Várháborúk (1552) c. 
egység nagyon alkalmas a hazafias érzés meg-
éreztetésére. Mire képes a rongyos, éhező ma-
gyar vitéz, mikor hazáját védi (Szondi, Dobó 
stb.) — ellenben az idegen, zsoldos katonaság, 
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mely mindennek bőségében feladja várainkat; 
mert nem hazájukat, testvéreiket védik, életü-
ket nem kockáztatják. A polg. kötelességek és 
jogok anyagából például A honvédelem a leg-
szentebb állampolgári kötelesség c. egység a 
levente- és honvédelmi kötelezettség megked-
veltetésére, az áldozatvállaláshoz való szokta-
tásra, az összetartásban rejlő erő megérezteté-
sére alkalmas. 

Nem lehetett célom a közösségi érzés fej-
lesztésre alkalmas egységek hiánytalan felso-
rolása. Külön munkában óhajtom kifejteni, 
mily nevelői célok megvalósítására mely egy-
ségek kínálkoznak. Addig is azonban figyel-
met kívántam ébreszteni e nemzeti létünk 
szempontjából is fontos kérdés iránt. 

A közösségi érzés fejlesztésére már évszáza-
dokkal ezelőtt szükség lett volna. Ezt idézi 
emlékezetünkbe a Máiia Terézia uralkodása ide-
jéből fennmaradt szállóige: „Vitám et san-
guinem, sed avenam non." (Életünket és vé-
rünket, de zabot nem adunk.) Ez is népünknik 
nemes dolgokért könnyen lelkesedő, de értük 
anyagi áldozatot már nem szívesen vállaló 
természetét igazolja. Egyébként az állcz' tvál-
lalás terén észlelhető hiányosság már a törvé-
nyes beavatkozást tették szükségessé a köz ér-
dekében meghozandó magasabb célok s egész 
nemzetünk erősségének biztosítására. A hadi-
adó bevezetése, az agglegényadó, a házasság 
előtti kötelező orvosi vizsgálat, az egyke, egyse-
rendszer — nem mind a közösségi érzés hiá-
nyosságait igazolják? 

A magyar olyan — mint Prohászka Ottokár 
mondotta: hogy „hazájáért évszázadokon át 
óriási erőfeszítésekre volt képes, tudott érte 
bátran meghalni, de nem tudott úgy, ahogy 
kellett volna — élni!" Most a háború különö-
sen megéreztette velünk, hogy csak egybe-
forrva, közös, nagy hittől áthatva, hnzánkért 
minden áldozatot meghozva — lehetünk csak 
erősek. A japán lovagi eszmény lebegjen min-
den magyar előtt elérendő célként. A mi ifjú-

ságunknak is legyen íratlan törvénye az, amit 
ők nemcsak vallanak, hanem élnek is: az ön-
zés helyett az áldozatkészség szelleme hasson 
ál mindnyájunkat, hogy mi is versengve, oly 
bámulatraméltó tettekre legyünk képesek, mint 
ők. De nem is áll tőlünk távol az áldozathoza-
tal érzése. Csak a mostoha körülmények és a 
nemtörődömség gátolhatta meg azt, hegy ilyen 
irányban is nem tettünk meg annyit, amennyit 
lehetett és kellett volna. Székely testvéreink 
között a kaláka szokássá vált s ez sem más, mint 
az egymásért önként, szeretetből való áldozat-
vállalás csodás kiviiágzása. Mily erőt kölcsönöz-
hetett nekik az elnyomatások keseives napjai-
ban a közös munkában való egymásratalálás 
— azt legigazabban erdélyi íróink alkotásaiból 
élezhetjük ki. Náluk a közösségi érzés erős 
megléte nem is vetett fel oly aggasztó, élet-
halál kérdéseket, mint a jólétben úszó dunán-
túli és alföldi vármegyékben. 

Nemzeti himnuszaink (Himnusz, Szózat, 
Hiszekegy) gyakori alapos tárgyalásán kívül 
a közösségi érzés erősítésének szolgálatába ál-
líthatók nemzeti és egyéb iskolai ünnepeink is. 

E rendkívüli fontosságú nemzetnevelő mun-
kának természetesen csak akkor lehet kellő 
eredménye, ha a tisztes magyar nevelőgárdá-
val kezet fog a magyar közigazgatás, az igaz-
ságszolgáltatás és minden szerv, amely szűk-
körű hivatali ügykörén kívül az egyetemes 
magyarság problémáit éppúgy a maga ügyé-
nek tekinti, mint tanítóságunk. 

A közérdek rendkívüli fontosságára utal a 
legnagyobb magyar, Széchenyi István gróf Vi-
lág című művében, melyben többek között a 
következőket í r j a : „A közös érdek az a nagy 
titok, amely mindent egyesít s a nemzetek 
hosszú életének egyedüli biztosítéka." A nagy 
vates igazságában rendületlenül bízva, telje-
sítse kiki azt, ami reá vár, hogy nemzeti eiő n-
ket a legnagyobb próbatételek előtt felfokoz-
hassuk s ezáltal további dicsőséges magyar 
évszázadok megalapozói lehessünk. 

A JÁTÉK ÉS A NEVELÉS 
Irta : Dr. KISS ZOLTÁN 

Z ú j tantervünk mindenütt tekin-
tetbe kívánja venni a gyermek 
testi és lelki fejlődését, alkatát 
és ehhez alkalmazza a nevelés 

módszerét, anyagát. Nem foglalkozik ugyan 
sehol kimondottan a játékkal, mint ilyennel, 
de viszont az egész nevelési elgondolás, ami a 
tantervből kisugárzik, azt bizonyítják, hogy 
biológiai, lélektani elgondolások irányították a 
tanterv készítőit s fontos helyet adtak a gyer-
meki lélek spontán megnyilatkozásának. 

Az ember minden komoly lelki tevékenysége 
ösztönös lelki tevékenységből születik meg. 
Szinte alig vehető észre az öntudat uralmának 
kiterjedése s az ösztönök szerepének lassú, 

, hullámszerű lecsillapulása. 

Nem is csodálkozunk, ha a modern lélektan 
még metafizikai szempontból is akkora jelen-
tőséget tulajdonít az ember magával hozott 
lelki képességének: az ösztönöknek. (Bergson.) 

Minél magasabb biológiai létrafokon van 
egy élőlény, annál inkább jelentkezik nála ez 
a különös jelenség, amit az ember valami nem 
komoly fogalmat jelentő szóval, a ..játék" el-
nevezéssel jelöl meg. Az ókori bölcsek: Sokra-
tes, Platón, Aristoteles s a görög bölcsek olvas-
gatása és gyermek iránti fokozott érdeklődés 
folytán az egyházatyák is felismerték a játék 
fontosságát. 

Módszeres oktatásnál először Comenius al-
kalmazta a játékot s elég tág helyet kap a Di-
dactica Magnában. Fröbel természettudomá-
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nyos elgondolásából kiindulva alapjává teszi a 
játékot a fejlődő gyermeki lélek formálásá-
nak. Fröbel benne él az evolúció erőszakolt 
sémájában, de észreveszi azt az óriási erőt, len-
dítő szerepet, amit a játék kellő értelmezése 
s alkalmazása a lélekformálásban jelent. 

A játék és komoly munka között a különb-
séget két pontban szokták megjelölni. A mun-
kának valami tudatos, gyakorlatilag felhasz-
nálható közvetlen célja van, ugyanakkor a 
gyermek játszása önmagában és önmagáért 
folyik. A másik különbség a kettő között az, 
hogy a munkát kötelességtudat parancsolja, 
viszont a játék valami belső szuggesztív erő 
hatására születik. Míg a munka elfáradást je-
lent, a játék kielégülést, lefolyása gyönyört 
eredményez. 

Érdekes talán a játék jellemzésénél még az, 
hogy ez minél több lelki és testi részvételt kö-
vetel a játszótól, annál nagyobb a vele járó 
gyönyör. Ezért szebb és kiadósabb falusi mé-
tázó, sokszor egész napot végig loholó, bújócs-
kát játszó falusi gyermekeink élete, mint a 
játékgyárak villamos mozdonyával, puha sző-
nyegeken játszó városi gyermekek időtöltése. 

A játéknak, mint lelki folyamatnak, fejlő-
désében két nagy csoport van. Az első csoport 
hároméves korig jellemzi a gyermeket- Ezt a 
játékkort az artikulátlan játék korának szok-
ták nevezni, a második játékkor a hároméves 
korhatárnál kezdődik s mondhatjuk, hogy a 
sírnál ér véget. 

Ezt a második kort is fel lehet osztani négy 
eléggé elkülönülő korszakra. Az első kor 3—6 
éves korhatár közé esik. I t t a gyermek csak 
néhány játék iránt érdeklődik. Játékát inkább 
apró utánzó mozgások jellemzik. A 6—14 éves 
korban megjelenik a gyermek játékában a fan-
tázia. Édessé, színessé teszi a gyermekszoba 
hangulatát s ri tmusával sokszor beragyogja a 
későbbi életkort. A harmadik korszakban ked-
veli már a gyermek az erős mozgással járó 
játékot. Szereti a futballt. Mintha érezné, hogy 
a rohamosan növő szervezetének szüksége van 
a nagyobb, erősebb szívre, fejlettebb tüdőre. 
A játékfejlődés ezen korhatára néha 18. élet-
évébe is belenyúlik. A harmadik és negyredik 
korszak a 16—20. év vagy mondjuk az egész 
élet. I t t a játék inkább pihenésre, le nem ve-
zetett energiák kiélésére van hivatva. A 16—18. 
életév között sokszor intellektuális fejlesztés a 
játék célja. 

A játék nemei. 

Érdekes, hogy a gyermek játéka nyomon 
követi a gyermek fejlődését. Amikor a test 
aránylagosan egy-két évet pihen, hogy lendü-
leti erőt gyűjtsön a növekvésre, akkor a lélek 
képességei fejlődnek rohamosan. Tizenkét éves 
korig a lélek társas képességei, a kollektív 
ösztönök fejlődnek, ezért van olyan nagy sze-
repe a 6—12 éves gyermek játékában a társas-
játéknak. A leányoknál meg különösen erős 
e mellett még az utánzó játékok vonzó ereje. 

Tizenkét éves koron túl a társasjátékok 

szeretete megmarad, de az individuális fejlő-
dés nyomul előtérbe s a gyermek sokat gondol 
magára; társaság helyett barátokat választ s 
öntudatlanul is olyan játékokat vesz elő, 
amellyel nem a kollektív céloknak, hanem 
elsősorban önmagának használ. Edzi a testét, 
versenyt rendez, sőt képességeit játék-; verseny-
formában fejleszti, — a másik játszótárséval 
hozza viszonylatba. 

A játék magyarázatát már sokan megkísé-
relték. Nem célom az itt elsorolandó elméletek 
mellé még úja t adni, sőt még egyeztetni sem 
akarok. De viszont az elsorolandó elméletek 
mind a r ra mutatnak, hogy a játék biológiai 
szükségszerűség s mint ilyen, teljesen nem 
magyarázható még meg, de talán nem is fon-
tos, hogy minden vonatkozásban magyaráza-
tot adjunk. Fogadjuk el, hogy van. Minthogy 
a játék biológiai szükségszerű valami, a szer-
vezet igyekszik játszáshoz megfelelő erőtarta-
lékot gyűjteni, aminek kiélése kellemes. A já-
téktól elvont gyermek búskomor lesz, mert 
ezek az erőkészletek, amiket a játék lefolyta-
tására a szervezet gyűjtött, a szervezetet, mint 
felesleges energiák izgatják s a lélek ezáltal 
önmaga ellen fordul, önmagát kínozza meg. 

A játékkal kapcsolatosan két fa j t a módon 
lehet az elméleteket csoportosítani. 

Játékelméletek. 
Az egyik csoportba tartozó tudósok inkább 

a játék eredetét kutatják, a másikba esők pe-
dig a játék célját akarják meghatározni. 

A játék eredete Schiller, majd az ő hatása 
alatt Spencer Herbert szerint nem más, mint 
az erőfelesleg levezetése. A szervezet minden 
erőtartaléka, e szerint az elmélet szerint a cél-
szerűen irányított munka által nincsen felhasz-
nálva és a felgyülemlett erőtartalék levezetése 
a játék ú t ján történik meg., 

Lazarus szerint bizonyos idő után elfogy 
az életfunkciónkat ellátó erőtartalék s ennek 
az erőtartaléknak a pótlása játék út ján törté-
nik úgy, hogy addig a játék más energiafor-
rásokból származó erőket vesz le, amíg a szer-
vezet elfogyott erőforrása pótlást nyer. 

A játék ezek szerint az elméletek szerint 
azért fontos, mert r a j t a keresztül levezetődik 
bizonyos energiafelesleg, amely a szervezetet 
feleslegesen izgatja. Míg ezek az elméletek a 
játék okát kutatták, az elméletek másik cso-
port ja a játék célját keresi. 

Groos a gyakorlás elméletét állította fel a 
játék magyarázatánál. 

Groos szerint, minthogy az ember biológiai 
fejlődése nem ér véget a születés pillanatá-
ban, hanem folytatódik, úgy az ösztönadottsá-
gok is fejlődnek. A fejlődés a kapott erővona-
lak irányTában a játék által történik meg. 

A játék által olyan testi és lelki tevékenye 
ségek begyakorlásáról van szó, amelyekre az 
élet kemény harcaiban majd feltétlen szükség 
lesz. 

Minél magasabb valamely emlős biológiai 
fejlettsége, annál inkább szüksége van ösztö-
nei kifejlesztésére és begyakorlására. 
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Ennek az elméletnek a tanítása szerint az 
ösztönök begyakorlásának előmozdítására két-
féle mozgás szolgál: 

1. Utánzó mozgások. 
2. Kezdeményező mozgások. 
Az utánzó mozgások a f a j már megegye-

zett képességeit erősítik, ezért konzervatív je-
lentőségűek, a kezdeményező mozgások előbbre 
viszik a fa j t fejlődés útján. Minél magasabb 
valamely f a j fejlődési foka, annál szükség-
szerűbb életében a kezdeményezés. 

A gyermek játéka kezdeményező és utánzó 
mozgásokból áll. 

Lange abból indul ki, hogy az élőlények bi-
zonyos ösztönszerű szükségletekkel jönnek a 
világra. Amelyek aztán kielégítésre várnak. 

Az emberi kultúra mai fokán azonban ezek 
az ösztönszerű szükségletek nem találnak ki-
elégülésre, s a valódi élet hiányainak pótlá-
sára szolgál a játék. A játék tehát eszköze a 
sokoldalú képesség megszervezésének-

A legyöngítési elméletet vallók úgy gon-
dolják, hogy a játékban az ataviztikus ösztö-
nök,- káros hajlamok találnak levezetésre, mi-
közben kifárad a szervezet. 

Ez a magyarázat összekeveri az esetlegest 
az okkal. Az megtörténhetik ugyanis, hogy a 
játék által káros ösztönök találnak kielégü-
lésre (pl. a harci fakír), de korai lenne azt ál-
lítani, hogy a játék semmi más, mint ezeknek 
az ösztönöknek a levezetésére való mozgás-
folyamat. 

Rokon a fenti elgondolással a katharzis 
(tisztulási) elmélet, amely szerint az embertől 
örökölt kultúraellenes ösztöneink a játékban 
nyernek kielégülést. 

Kant Immánuel a játékot az esztétikai ér-
zéssel rokon valaminek tar t ja . 

A fenti elméleteket csak felvázoltuk. Eze-
ken keresztül is már látni való, hogy a játé-
kot egy elv szerint nem lehet soha meg-
magyarázni. 

Sokkal egyszerűbb elfogadni azt, hogy a 
játék többcélú szükségszerűség. Segítségével 
fejlődik az emberi szervezet, az emberi lélek. 
Az érzelem, mint kísérő, bearanyozza azt a 
más körülmények között fáradsággal járó testi 
és lelki tevékenységet. Mondjuk úgy: rekom-
penzálja a fáradságot, az energia felhaszná-
lását. 

A fejletlen szervek gyakorlásainak, kiműve-
lésének ösztönadta eszköze talán a játék. 

Játékon keresztül ismeri meg legnagyobb 
érdeklődéssel a gyermek a környező világot; 
tehát a játszva való megismerésnél a termé-
szet nekünk, mint pedagógusoknak segítsé-
günkre siet. Innét van az, hogy az utazó gyer-
mek, a történetet eljátszó osztály ismeretszer-
zése olyan kedves, napsütéses hangulatot te-
remt a pedagógus számára is. Hányszor az tör-
ténik meg, hogy egy-egy nehezen megoldható 
problémát játék-formában szinte tüneményes 
gyorsasággal oldanak meg gyermekeink. Ilyen-
kor a természet bölcsesége segít a lélektani 
tudományok kezdetein járó pedagógusnak. 

Ma sokat beszélünk szociális nevelésről, 
vagy mondjuk így: a kollektív érzület kifej-
lesztéséről. A világnézeti elgondolások szerint 
irányított kollektív gondolat valósággá lesz 
a közös játékban, amikor az egynek a felelőt-
lensége, vigyázatlansága az egész kárát idézi 
elő s fordítva. 

Játék közben emelkedik az akarat, a kitar-
tás: az ember eme legértékesebb tulajdonsága. 

A cserkészet különösen eredményesen hasz-
nálta és használja fel a fejlődő szervezet játék-
ösztönét a szociális lelkület és az egyéni aka-
rat kifejlesztésére. 

A játékok megválasztásával az egyes ké-
pességek kifejlesztése történik meg-

Fröbel, de különösen a nyomában járó Mon-
tessori találtak fel sok olyan eredményes já-
tékszert, amelyek a gyermek érzelmeinek, 
lelki képességeinek kifejlesztésére legalkal-
masabbak. 

De a játék szerepe még nagyobbvonalú el-
gondolás körében kaphat helyet. Miért nem 
lehetne az egész nevelés, a szó nemes értelmé-
ben, egy nagy játék, ahol minden elgondolá-
sunkat, nevelői célkitűzésünket belevisszük a 
gyermek lelki világába s a játék délibábos me-
zején a természet segítségével belophatjuk a 
mai kor kul túrá já t a gyermek lelkében, felké-
szítjük lelkét és testét, hogy ' alkalmas legyen 
a létért való küzdelem megharcolására. 

Nem eredményesebb-e a spontán munka, 
mint az undorral, parancsra végzett lelki tény-
kedés1! Nincs-e így könnyebb munkája a ne-
velőnek is?! 

A játék célszerű megválasztásáról majd a 
legközelebb igyekszem beszámolni. 

Befejezőként hadd mondjak el egy történe-
tet: Volt egy rendkívüli gyengetehetségű ta-
nítványom, 12 éves létére két évvel volt hátra 
intelligencia-fejlődésben. A gyermek I. gim-
náziumba járt, elképzelhető, hogy milyen mun-
kát jelentett vele a valamire való eljutás. 

Minden eszközzel kísérletet tettem, hogy a 
gyermekbe kedvet öntsek. Már-már minden tü-
relmem kezdte felmondani a szolgálatot. 

Végre az az ötletem támadt, hogy gyer-
mekem játékát figyeljem meg. A végtelen kis-
intelligeneiájú fiú bámulatos formaérzékkel 
van megáldva s játékvilága eléggé színes. 
Kedvelt állataival azonosítottam nyelvténye-
ket, sőt az arányok fogalmát is egy játék for -
májában érzékeltettem. A játékot el-eljátszot-
tuk. Annyira jutottam vele, hogy a fiú, bár 
nehezen, de az intelligencia-fejlődésnek a ta-
nárai által is megcsodált fokát értem el és az 
első gimnáziumot sikerrel elvégezte. 

Az emberek szeretetből élnek: az önmagunk 
szeretete — a halál kezdete; Isten és az embe-
rek iránt való szeretetünk — az élet kezdete.-
(Tolsztoj.) 

• 

Okos ember nem azért szeret, mert az elő-
nyös rá nézve, hanem azért, mert a szeretet ön-
magában boldogít. (Pascal.) 
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MIT TAXÍTSUUTK A PESTI KERfLETEKBÖL?* 
W i i i Ir ta: Dr. HALTENBERGER MIHÁLY 

I V . k e r ü l e t Pest magja. (1. 
kép.) I t t Budapest city-jében lük-
tet legelevenebben a főváros élete. 
Ez az előkelő kereskedővilág, a 

társadalmi és tudományos élet központja. Zeg-
zugos keskeny utcáival elárulja, hogy várcs 
falak közé szorítva fejlődött. Mind a városfal-
nak, mind a városkapuknak 'már csak az em-
léke él. Egyes utcaelnevezések, mint amilyen 
a Bástya utca, egyes városfalmaradványok, 
mint amilyenek a Magyar-utca 12—14. számú 
ház udvarán, a Gróf Károlyi-utca 26. számú 
bérháznak külső, kiugró tűzfalához támasz-
kodva, valamint a Királyi Pál-utca 13/b. számú 
ház udvarán láthatók, nemkülönben emlék-
táblák az egykori Váci, Kecskeméti és Hatvani 
kapu helyén Tormay Cecil A régi ház című 
regényének régi Pestjét varázsolják elénk. 
A Belváros történelmi múlt ja sokat tudna be-
szélni, ha nem tűntek volna el a városfejlődés 
folyamán a mult emlékei. De így is nagy idők 
tanúi az eskiitéri rómaikori erődítmény rom-
jai, azután a beRárosi plébániatemplom, amely 
a rómaikori tábor parancsnokának szentélye 
romjain épült. A templomot aztán többször át-
építették, úgyhcgy a román stílusú végleges 
alakját elvesztve; gót elemeket is őriz, végül 
a homlokzatát a barokk korban kapta. Ennek 
az utóbbi kornak nyomát muta t ja a Belváros 
templomai közül még több is, így a szerviták, 
a fe: encrendiek, angolkisasszonyok temploma, 
az egyetemi templom, s ennek a kornak kedves 
emléke a piaristautcai Kriszt-ház is. Egyéb-
ként Pestnek ez a szíve a templomok városa 
is, mert itt körülbelül tizet számlálhatunk 
össze, beleértve természetesen a görög katolikus, 
görög keleti és evangélikus templomot is. 
A Belváros mai központja az Appcnyi-tér, fő 
útvonala pedig a Kossuth Lajos utca, amely elő-
kelőségéből sokat veszített, amikor a világ-
háboiú előtt belekerült a villamoshálózatba, s 
ezzel megszűnt itt a pesti korzó. Ma a váci-
utcai korzó vette át a régi Kossuth Lajos-utcai 
korzó szerepét, aminthogy az Apponyi-tér az 
egykori Városház-tér örökébe lépett, amely a 
lebontott régi Városháza előtt volt, a mai 
Erzsébet-hídtól kissé keletre. 

A pesti városfalon belül megismert Bel-
városon, a mai IV. kerületen kívül elterülő 
egykori Felső és Alsó külváros, valamint az 
Újváros csak a XVIII . század folyamán kelet-
keznek. Legújabb ezek közül az Újváros, amely 
csak a XVII I . század utolsó évtizedében indul 
fejlődésnek, s ezért először a VI-, VII., VIII . 
"és IX. kerülettel foglalkozunk, s csak azután 
téiiink rá az V. keiületre. 

A V I . k e r ü l e t az egykori Felső kül-
városnak Vilmos császár-út és Király-utca kö-

* Részlet a szerzőnek közeljövőben megjelenő Biula» 
pest városföldrajza c. könyvéből. 

zötti része. 1873-ig, vagyis Budapest egyesí-
téséig azonban a VII. kerület is még hozzá 
tartozott, s az egészet „Terézvárosának nevez-
ték. A VI. kerület fejlődésében legrégibb a déli 
rész, tehát a Vilmos császár-út és a Teréz-
körút közötti rész, azután következik a Batthyány 
József hercegprímás alapította Városliget déli 
környéke, s csak később épült be a belső és 
külső rész közötti terület. A belső rész ma kis-
kereskedőváros, a külsőrész villaváros, a kö-
zépső rész pedig, amely a Teréz-körút és a 
Körönd (mai nevén Hitler-tér) között terül el, 
inkább csak lakónegyed. Ez a közbülső része 
a VI- kerületnek azért maradt sokáig beépítek 
len, mert a talaja még mezőgazdasági célokra 
sem volt alkalmas. A Nagykörút helyén a Duna 
fat tyúága húzódott, s itt eredetileg hajózható 
csatornát akartak létesíteni, a terv azonban 
pénzügyi nehézségek miatt megbukott, s a fel-
töltött Duna-ég helyén a Nagykörút keletke-
zett. A V I . kerületnek két fő útvonala a nagy-
szerű sugárutunk, az Andi'ássy-út és a Teréz-
körút, valamint az V. kerülettel közös Vilmos 
császár-út. Kerületünknek egészen másjellegíi 
városrésze a Nyugati pályaudvar és ennek a 
gyárimunkások által lakott környéke. 

A Király-utca és folytatása, a Vilma ki-
rálynő-út, régi nevén Fasor, a VI. és VII. ke 
rület között megvont határvonal. A V11- k e -
r ü l e t csak a városegyesítéskor lett önálló, 
s kapta az „Erzsébetváros" nevet. Tehát attól 
a Király-utcától és Vilma királynő-úttól ke-
letre eső területen vagyunk, amelynek a belső 
része és a városligeti külső része között — az 
Andrássy-út megépítése előtt — ez volt az 
összekötőkajiocs. A VII. kerület városképében 
is hármas tagoltságra ismerhetünk, itt azonban 
a külső rész semmiképen sem hasonlítható 
össze az ottani villavárossal. Ez a kültelki ré 
sze az Erzsébetvárosnak Budapest Csikágója, 
ez munkásnegyed. A VII. kerületben eddigelé 
a forgalom a kerület határútvonalán, a Károly 
király-úton, a Király-utcában és a Vilma ki-
rálynő-útcn, illetőleg a Rákóezi-úton, valamint 
az Erzsébet-körútcn bonyolódik le. Sajá t élet-
ere most van kialakulóban, a Madách Imre-
sugárút t á r ja majd fel áz Erzsébetvárost kellő-
képen. A Teiézvároslioz hasonlóan itt is egy 
pályaudvar, mégpedig a Keleti pályaudvar 
nyomja reá a kerület külső részére a település-
forma sajátos bélyegét. 

A pesti városfalon kívül a XVIII . század 
folyamán keletkezett másik külváros, az Alsó 
külváros, amelynek az egykori Kerepesi-út, a 
mai Rákóczi-út és Üllői-út közötti része a 
mai „Józsefváros", s az Üllői-úttól a Dunáig 
terjedő része pedig a „Ferencváros''. 

A V 1 1 1 . k e r ü 1 et (2. kép) városképébon 
is különválik az egykori városfalhoz közelóbb 
eső belső városrész és a távoli külső városrész. 
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o 

1. kép. TV. kerület. 

A belső városrészbe a Belvárosból a Hatvani 
és Kecskeméti kapun vezetett az út, a város-
fal alatt közvetlenül azonban sokáig katonai 
okokból nem volt szabad építkezni. Az egykori 
főúri kertek közül a Nemzeti Múzeum park ja 
ma is fennáll, a Grassalkovich-kert azonban, 
amelyen a régi Nemzeti Színház állott, már 
beépült. A Józsefvárosnak belső része a ki-
egyezés utáni kor politikai életének volt köz-
pontja. I t t épült 72 nap alatt a mai ú. n. régi 
országháza, amelyet ideiglenesnek szántak 
ugyan, mégis harminc esztendeig volt az or-
szág alkotmányos életének fóruma. A Nemzeti 
Múzeum szomszédságában található főúri pa-
loták mind ennek a kornak az emlékei, úgy-
hogy ma is valami nemes patina vonja be a 
Józsefvárosnak ezt a belső részét. Egészen más 
a VIII . kerület városképe, amint a főúri ne-
gyedtől mindjobban eltávolodva, már a József -
körúton kívül eső részbe jutottunk. Ennek a 
kisiparosnegyednek, az ú. n. józsefvárosi nyárs-
polgároknak világa sokáig megőrizte egyéni 
karakterét, újabban azonban mindjobban el-
proletáriasodott. A VIII . kerület rohamos fej-
lődésében úgyszólván teljesen kitöltötte a ren-
delkezésre álló teret, beépült egészen a Kerepesi-
úti temetőig, a Józsefvárosi pályaudvarig, a 
MÁV gépgyárig s a Tisztviselőtelepig, s csak 

a Tisza Kálmán-tér, különösképen pedig az 
Orczy-kert a szabad terei. Az előbbi paraszt-
vásártér volt, az utóbbi pedig a báró Orczy-
család főúri kertje, amely ma a Ludovika Aka-
démia tulajdona. Az Orczy-kerttől nyugatra 
fekvő egykori Festetics-kert ma már beépített, 
ennek helyén állanak a József-fiúárvaház, a 
klinikák és a Füvészkert (az egyetemi bota-
nikus kert). A Józsefváros jelentős útvonala 
a Stáció-utca, a mai Baross-utca, „amely a mai 
Kálvária-téren állott kálváriához vezető stá-
cióktól kapta elnevezését". Ez az Orczy-téren 
túl, a X. kerületben, a Kőbányai-útban foly-
tatódik. A VIII . kerület a klinikák városrésze, 
a Baross-utca körúton inneni, vagyis belső 
szakasza pedig valósággal bútorutca jellegű, 
úgyszólván minden házban egy-két bútorüzle-
tet találunk. A Rákóczi-út és Ullői-út, vala-
mint a Múzeum-körút és a József-körűt a VIII . 
kerület mai forgalmának fő lebonyolítói, az 
előbbi három útvonal azonban a szomszédos 
kerületek útvonala is. 

A I X . k e r ü l e t (3. kép) az egykori Alsó 
külvárosnak az a része, amely már nem fejlő-
dött olyan rohamosan, s amelynek nagy része 
még ma is külvárosi jellegű. Ennek a kerület-
nek ú j központja a Horthy Miklós-híd meg-
építése óta a Boráros-tér, amelynek „déli ré-
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szén a középkorban a Pest városával határos 
Szenfalva község állott". Eredetileg csak a belső 
Üllői-úttól délre eső rész települt be, mégpedig 
főképen szegény majorosok lakták, de a mai 
Vámház-téren elterült két tó, a Halász-tó és a 
Molnár-tó, valamint a Calvin-téri régi temető 
és a városfalak mentén felállított polgári lö-
völde is akadályozták á Ferencváros gyorsabb 
beépítését. Még rosszabb volt a helyzet a Ferenc-
város külső részén, ahol a XVII I . század vé-
gén is homokos pusztaság volt, s ahol II . József 
nagy hadgyakorlatait tartotta. A Ferencváros, 
amely a 70-es évek óta fővárosunk jelentős gaz-
dasági központjává alakult át, ma már gjjár-
és raktárváros jellegű. I t t még több gyár tele-
pedett meg, mint a szembenfekvő XI. kerület-
ben, s a Ferencvárosnak a Gróf Haller-uteától 
délre eső területe egymásután sorakoztat fel 
gőzmalmot, gyertyagyárat , csonti isztgyárat, 
kőolajfínomítót, fegyver- és gépgyárat, s itt 
találjuk azután a közvágóhidat, seriésvágó-
hidat, a marha- és sertésvásárteret, közraktá-
rakat, a Ferencvárosi pályaudvart, a Ferenc-
városi rendező pályaudvart és a Dunapart i 
teherpályaudvart, az ú j vásárcsarnokot, vala-
mint az 1930 óta a IX. kerülethez csatolt csepel-
szigeti részen a vámmentes és petróleum-
kikötőt, tehát mindmegannyi életmégnyilvá-
nulását annak a ténynek, hogy fővárosunk 
gazdasági életének fejlődésében a Ferenc-
városra még a jövőben is nagy szerep vár. 
Nagy területén tehát elegendő hely van a vá-
ros terjeszkedésére, s ez az egészséges délnek 
ta i tó fejlődés nagy szerephez jut ta t ja még a 
szomszédos VIII., illetőleg X. kerülettel hatá-
ros Üllői-utat, valamint a Könyves Kálmán-
körútat is, míglen a Ferenc-körútnak és a Vám-
ház-kőrútnak az ú j Horthy Miklós-híd, illető-
leg a Ferenc József-híd adja meg a fokozot-
tabb forgalmi jelentőségét. A IX. kerülettel 
szomszédos községek: Csepel, Pestszenterzsébet 
és Kispest. 

2. kép. VIII. kerület. 

Ismét más az " V. k e r ü l e t ü n k élettörté-
nete, amely a Belvárostól északra, a töiök hó-
doltság után is még sokáig homokos, mocsaras 
területen keletkezett. Mivel e miatt mezőgaz-
dasági célokra nem használhatták, iparosok és 
kereskedők telepedtek meg itt, s ez a későn, 
csak a XVIII . század utolsó évtizedében kelet-
kezett, polgári jólétet eláruló városrész egyen-
letesen fejlődött a külső részein is, úgyannyira, 
hogy hamarosan túlszárnyalta a szűk fejlő-
dési korlátok közé szorított Belvárost. Szükség 
is volt erre a Belvárostól északra keletkezett 
Újvárosra, amint a „Lipótváros" nevére való 
keresztelésig nevezték, mert a Belváros falain 
kívül vezető ú. n. Országúton lezajlott paraszt-
vásárok forgalma miatt a Belváros utcái mind 
kevésbbé tudták befogadni a vásári árusokat. 
Ezért a mai Eizsélet-tér ú j vásártér lett, s a 
Váci kapu előtti térségen ú j városrész kelet-
kezett. Színház is épült itt a mai Vörösmarty-
téren, a mai Haas-palota helyén, továbbá meg-
épült a mai Ferenc József-téren a Lloyd-épület 
és a Diana-fürdő, amelynek helyén ma a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank épülete áll, vala-
mint megépült a Magyar Tudományos Akadé-
mia palotája is, s megszületett Széchenyi Ist-
ván gróf zseniális elgondolásaként a Pestet 
Budával összekötő állandó hidunk, a Lánchíd. 
További fejlődésében a Lipótváros északnak 
tartott, de itt ú t já t állta egy évszázadig az a 
szomorú emlékű Újépület (Neugebaude) a mai 
Szabadság-tér helyén, amely kaszárnyaépület-
ben a szabadságharc leveretése után nemzetünk 
n,em egy nagyja volt fogságban, sőt itt vértanú-
halált is halt. A Batthyány-örökmécses lielye 
ott a Báthory-utca sarkán Batthyány Lajos 
gróf vére által megszentelt föld. Csak a mil-
lenniumi ünnep utáni esztendőben tért ki az 
Újépület a városrész fejlődésének útjából, s 
most már beépülhetett ez a környék is, ahol 
oly sokáig nem volt szabad építkezni. A Lipót-
városnak az Újépülettől északra fekvő, „Ho-
mok"-nak nevezett, mezőgazdaságra alkalmat-
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3. kép. IX. kerület. 

lan területén azonban már előbb ipartelepek 
keletkeztek. Cukorgyár, gőzmalom, sörfőző, 
dohányraktár adják meg ennek az északi vá-
rosrésznek a gazdasági jellegét, s ezt a fejlődé-
sét tovább is megtartotta, amint ezt a Dráva-
utcától északra eső s 1930 óta a XI I I . kerület-
hez tartozó városrészének gyári jellege is mu-
tatja- Az Újvárosnak vagy Lipótvárosnak fej-
lődésében érdekes mozzanat, hogy a Duna 
pa r t j a menti részek csak igen későn kezdtek 
beépülni, mert a dunai rakpartok rendezése 
még sokáig váratott magára. I t t először a gót 
stílusban épített és 1904-ben elkészült monu-
mentális Országház indította meg a fejlődést, 
most újabban pedig a Margit-hídtól északra 
épült nagyvárosi Szent István-park modern 
épületei csalnak bele teljesen ú j színfoltot a 
most már „Szent István város"-nak nevezett 
V. kerület városképébe. Fővárosunknak ez a 
csak másfélévszázadcs múltra visszatekintő ke-
rülete ma a nagykereskedelem központja. Pénz-
intézetei, üzletházai, nagy vállalatai, tőzsdéje 
a főváros gazdasági city-jévé tették. Eleven 
energiától duzzadó élete megmutatkozik az 
építkezésében is, mert itt van az egész fő-
városban a legtöbb négy-, öt- és hatemeletes 
ház, — a Belváros ebben a tekinteti en csak 
utána következik. Az V- kerület életének for-
galmas csomópontja a déli részen fekvő Vörös-
marty-tér és a közepe táján a Berlini-tér, je-
lentős forgalmi ú t ja i pedig a VI. kerülettel 
határos Vilmos császár-út és a Váci-út, továbbá 
a Nagykörútnak az a szakasza, amelyet egy-
koron Fegyvergyár-utcának, majdan Lipót-
kÖrútnak, ma pedig Szent István-körútnak ne-
veznek. 

Budapestnek úgyszólván teljesen külterülete 
a X. k e r ü l e t , amelyet a statisztika telje-
sen így is könyvel el- A pesti oldalnak ez a 
legnagyobb keiülete egyáltalán nem függ 
össze a városmagnak tekintett Belvárossal, 
csak a VIII. kerület közvetítésével kapcsolódik 
a főváros szívéhez. A X. kerület általános vá-
rosképe a III . kerületét ju t ta t ja eszünkbe. Vi-
déki városban vagyunk itt is, uralkodnak i t t 
is a földszintes házak, s jelentéktelen itt is a 
kétemeletes és az ennél is magasabb házak 
száma. Már ötemeletes házat is csak hármat 
ta r t számon az 1935. évi statisztika, míg a I I I . 
kerületben még a négy ötemeletesen kívül há-
rom hatemeletes is van. Kőbánya eredetileg 
kőfejtésre és mészégetésre használt területe 
volt Pestnek, nemkülönben még szőlőművelésre 
is használták. Eleddig jelentéktelen az állandó 
lakosságának a száma. Csak amikor a sör* 
fezők (sörgyárak) telepedtek itt meg, indult 
meg a gazdasági fejlődés útján. Gyárai mind a 
Tisztviselőteleptől északra, mind pedig a kő-
bányai Óhegy és Üjliegy környéken települteld 
Amott a MÁV gépgyár, a Ganz-Danubius gép.-
gyár, valamint a dohánygyár és a MÁV északi 
főműhely, emitt Kőbánya belső részén, az 
Óhegy vidékén sörfőzők, az Újhegytől délre 
pedig kerámiai, vegyiipari, radiátor-, textil-, 
kábel-, kőolajipari és téglagyárak sorakoznak 
egymásután. Téglagyárak vannak egyébként a 
sörfőzőktől keletre is. Kőbánya nagykiterjedésű 
és még nagy részében lazán beépített területe 
a sertéshízlalók, vásárterek és kaszárnyák vá-
rosa is. Jellemző színfoltja továbbá a holtak 
birodalipa, mégpedig északnyugati részében a 
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Kerepesi temető, délkeleten pedig a Rákos-
keresztúri temető. A holtak régi birodalmai, 
amelyek félkörben vették körül a Józsefvárost, 
út jában állottak a két városrész összeforradá-
eának csak úgy, amint a Kerepesi temető ma 
is elválasztja a gyári negyedet a józsefvárosi 
határtól. A X. keiületnek városképére jellemző 
két további színfolt még a Népliget és a 
Tisztviselőtelep. A Népliget Budapestnek ma 
legnagyobb parkja. Józsefvárosi és ferencvárosi 
szomszédsága révén inkább ezeknek a kerüle-
teknek üdülőhelye, mint a kőbányaiaknak. 
A Tisztviselőtelep a mult század vége felé ke-
li,tkczett kertes családi házak < városrésze, 
amely kietlen, homokos miliőben szorgalmas 
polgári munka eredménye. Kőbánya város-
magja a Kőbányai alsó pályaudvar és a Dré-
her-sörfőző közötti három szögalakú település. 
Kőbánya forgalmi útvonalai északén, a XIV. 
kerület szomszédságában a Kerepesi-út, délen 
pedig a IX. kerület és Kispest szomszédságá-
ban az Üllői-út. A Józsefvárossal való össze-
köttetést a Baross-utca folytatásaként meg-
ismeit Kőbányai-út biztosítja. Ennek elágazása 
a Belső Jászberényi-lit. A Hungária-kőrútnak 
Könyves Kálmán-körút és a tulaj donképeni 
Hungária-kör út kőbányai részletei még csak a 
jövőben jutnak jelentősebb szerephez. Azelőbbi 
a Tisztviselőtelep és a Népliget között vezet, 
az utóbbi pedig a laktanyák településének for-
galmi útvonala. A X. kerülettel szomszédos 
községek: Sashalom, Mátyásföld, Rákoske-
resztúr, Pestszentlőrinc és Kispest. 

A főváros pesti ú j kerületei a XI I I . és 
XIV. kerület. Mindkettőt az 1930. évi XVII I . 
t.-c. állította fel, kiszakítva az V., VI., VII. és 
a X. kerületből. A nagykiterejdésű X I V . 
k e r ü 1 e tet a VI. kerületnek az Aréna-úton 
kívül eső egy részéből, a VI- és VII. kerület 
egy részéből, valamint a X. kerület egy kis 
részéből szeivezték. Lazán beépített területének 
egyes részei egymástól merőben különböző 
városegységek. A Városliget, régi nevén Város-
erdő eredetileg homekpusztaság volt mocsa-
rakkal és nádasokkal, de Batthyány József 
hercegpiímás kezdeményezésére lecsapolták, s 
ennek a hajdani mocsárnak emlékét hirdeti a 
városligeti tó és a sziget. A Városliget szom-
szédsága villahegyed, a Stefánia-út környéké-
nek villáiról van itt szó. A kerület közepén te-
rül el a Thököly-út főútvonalán megközelít-
hető Zugló kertes családi házakkal. Tőle ke-
letre Rákosfalva szerény kültelki település. 
A XIV. kerület városképében a földszintes há-
zaknak nagy arányszáma a I I I . és a XI I I . ke-
rülethez hasonló helyzetről számol be, ennek a 
kerületnek minden életmegnyilvánulása a kül-
telki jelleget viseli magán, amint ezt a statisz-
tika kifejezésre is ju t ta t ja , mert itt belterület-
ről nem is. szól. Ez az ú j „Rákosváros'-unk 
elsősorban munkásváros, vasutasváros, s ebben 
a tekintetben eltér a szomszédjától, a gyár-
város jellegű XI I I . kerülettől, a „Magdolna-
város"-tól. A XIV. kerületben az Északi teher-
pályaudvar és a Rákosrendező pályaudvar. 

mindkettő a XI I I . kerület határán, a kerület 
városképének további színfoltjai. Legfőbb for-
galmi útvonalai a keiület közepébe vezető 
Thököly-úton kívül az északi határán a Ví'gány-
utca, Dévényi-út és a Tatai-utca, a déli hatá-
rán a Kerepesi-út, nyugaton pedig az Aréna-út-
Igen jelentős körút ja a Hungária-körút, az 
ebből kiágazó Nagy Lajos király út ja , előbbi 
nevén Hajtsárút , valamint a Városligetből ki-
vezető Erzsébet királyné-útja, amely utóbbi a 
Thököly-úttal halad pái huzamosan, de ettől el-
térőleg egészen a kerület külső határáig vezet. 
A XIV. kerülettel szomszédos községek: Rákos-
palota, Pestújhely, Rákosszentmihály és Sas-
halom. 

A X I I I . k e r ü l e t a Duna mentén húzód) 
ú j kerületünk, amely fele akkora sincsen kiter-
jedésben, mint az előbbi. Az V. kerületnek a 
Dráva-utcától északra fekvő külső része és a 
VI. kerület külső részének nyugati, nagyobbik 
feléből állították fel 1930-ban. Hozzátartozik a 
Népsziget nagyrésze is. Erősebben csak a dé!i 
fele épült be. A dunaparti része is még a jö-
vőre vár. I t t a Vizafogónál torkollik a Dunába, 
az Óbudai szigettel szemben a pesti oldal víz-
ere, a X., XIV. és XI I I . kerületen átfolyó 
Rákos-patak. A XII I . kerület főútvonalán, a 
Váci-út mentén ipartelepek sorakoznak, ezek 
közül legfontosabb a Népsziget déli részével 
szemben fekvő Ganz-Danubius-hajógyár. Gyár-
városi jellegén kívül laktanyaváros is a XI I I . 
kerület, a laktanyák délen a Lipótvárosi teher-
pályaudvartól keletre eltei-ülő térséget foglal-
ják el. Magdolnaváros északi része a Ganiz-
Danubius-hajógyártól keletre a régebben rossz-
hírű Angyalföld, amelynek nyomortanyái fő-
városunk palettájának fekete színfoltja. A ke-
rületnek másik forgalmas útvonala Pest külső 
körútjának Róbert Károly-körúti szakasza. 
A XII I . kerületnek szomszédja Újpest városa, 
amellyel részben már össze is épült. 

A pesti kerületek városképének analízise 
tehát meggyőzhetett bennünket arról, hogy 
Budapest esetében olyan nagy múltra vissza-
tekintő városorganizmussal állunk szemben, 
amely kaleidoszkópos városképében még ma is 
jól feltünteti azokat a kristályosodási gócokat, 
amelyekből kialakult. 

A legnagyobb babonák közé tartozik a tu-
dósok ama babonája, hogy az ember hit nélkül 
élhet. Az emberi élet hit nélkül — állati élet. 
(Tolsztoj.) 

A szülők és tanítók legelső kötelessége sze-
rintem, hogy a gyermekben felkeltsék isteni 
természetének tudatát. (Channing.) 

A legkisebb kötelesség következetes teljesí-
téséhez épp annyi erő kell, mint a legnagyobb 
hőstettekhez. (Rousseau.) 
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A TÁRSADALMI NEVELÉS 
Irta : SZÉP S Á N D O R N É (Ják) 

„A helyes életszemlélethez tartozik 
a lelki nemesség, jóság, mások bajai 
iránt tanúsított részvét, mások törek-
véseinek megértése. Ezeket kiegészíti 
igényeink mérséklésének készsége és a 
mostohább sorsú embertársaink javára 
való lemondás képessége is. Hozzászok-
tunk ahhoz, hogy a társadalmi bajok 
forrását csupán a gazdasági helyzetben 
keressük. Ha jobban szemügyre vesz-
szük az életet, meg kell éreznünk, hogy 
a megfelelő lelkület hiánya és embertár-
sainkkal való bánni nem tudás igen sok 
félreértés okozója."* 

H l Pvaftttí ISLANYOK játszanak körben a 
R J réten. Tarka szoknyácskájuk pil-

I lángéként libeg a szellőben, vé-
^ • • ^ f c n ^ kony hangocskájuk csilingel: Fe-
hér kacsa fürdik fekete tóba'. •. Egyszerre csak 
vége szakad a vidám játéknak. Két-három év-
vel idősebb fiúk rohannak közéjük, széjjeltépik 
a kis kezek gyenge láncát s elégedetten kacag-
nak, látva az elszontyolodott arcocskákat. Más-
kor eltapossák a sántika-iskolát, hátbavágják a 
békésen bámészkodó, náluknál sokkal kisebb 
fiúcskát, esetleg elkapják labdáját, vagy 
sapkáját s jó messzire elhají t ják. Kiülik az ön-
feledten majszolgató kezéből a lekvároskenye-
ret s nagyot ugranak a fáradságosan felépí-
tett homokvár kellős közepébe. Aránylag ke-
vés az ilyen aktíven gonoszkodó, sokkal több 
az olyan, aki nem tudja eltitkolni örömét, ha 
társát valami kis baleset éri. Micsoda derültség 
követi a táskáját az ú t ra kitálaló, a szélfújta 
kalapja után futó, az eleső, megcsúszó, valamit 
elejtő gyermeket! Egyébként jóviseletű növen-
dékeink hogyan mesterkednek, hogy egy-két 
„párral" eléjekerülhessenek gyengébb társaik-
nak, hogy egy pillanattal előbb léphessenek ki 
az ajtón, egy perccel előbb kaphassák meg az 
úgyis egyforma adag tejet. Ugyanezekre az 
ösztönökre vezethető vissza a különösen az al-
sóbb osztályokban mily nehezen leszoktatható 
árulkodás. Pláne a szájasabb, élénkebb kicsi 
gyermek nemcsak a sa já t valódi vagy vélt sé-
relmét, de minden csekélységet képes még leg-
jobb paj tására is beárulni, miközben arcán ott 
ül az izgalmas várakozás: kap-e az illető s mi-
lyen büntetést ezért? Megemlíthetem még a 
bár szórványosan, de néha mégis előforduló 
állatkínzókat s még inkább azokat a nagyobb 
gyermekeket, akik bármely okból eredő rossz 
kedvüket a gondjaikra bízott békés háziálla-
tokon töltik ki. 

Durván nevelt csikóból rugós, harapós ló 
válik- Tévedés lenne azt hinni, hogy a gonosz-
kodó gyermekek durvaságait elviselő gyermek 

* Tanterv és Útmutatások, III. kötet. Társadalmi 
(szociális) nevelés. 

szelid és megértő lesz, ellenkezőleg a kapott 
gorombaságokat, bántalmakat úgy torolja meg 
a saját kis társadalmában, hogy nálánál gyen-
gébbeknek adja tovább azokat. 

Ha körülnézünk a felnőttek között megta-
lálhatjuk ezeknek a gyermekkoii csíráknak 
szépen kifejlődött haj tásai t : az egymást meg-
szóló, rágalmazó, más kárán örülő, a más sze-
rencséjét, még oly megérdemelt sikerét, vagyo-
nát, betegségig irígylő, mást megcsaló, káro-
sító, barázda örökségen, eltévedt szomszéd tyú-
kon egy életen át veszekedő gyarló embert. 

Talán az egyetlen réteg, amely nagyjából 
ment a hasonló indulatoktól, a serdülő s ser-
dültebb korú diáktársadalom; azt hiszem ez 
egyik főoka annak, hogy alig van iskolázott 
ember, aki, bármily magasra vetette is fel 
sorsa, ne mint élete legboldogabb idejéről em-
l é k e s e k meg diákéveiről. 

Mi az oka ezeknek a gyermekkort, felnőtt-
kort egyaránt megkeserítő, fent említett jelen-
ségeknek? Az, hogy az egyes egyenek nem ké-
pesek magukat a másik egyén helyzetébe bele-
képzelni. A gyermek tudja, hogy neki fáj , ha 
megütik, elgáncsolják, rosszul esik, ha játéká-
nak örömét zavaiják s mégsem érti, hegy a 
másiknak is f á j ugyanez. A gazda nem szereti, 
ha földije lelegelteti lucernáját, de ő gondol-
kodás nélkül megteszi, az asszony felháboro-
dik, ha fülébe kerül, hogy szomszédasszonya 
rágalmat terjesztett róla, de maga ugyanezt 
választja vasárnap délutáni szórakozásul. Az 
emberiség még mindig nem tanulta meg a kö-
zel kétezer éve oly egyszerűen s gyönyörűen 
megadott krisztusi parancsot: „Amiket akar-
tok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti 
is cselekedjétek nekik." Az iskola sokat tett és. 
tesz ez ügyben, de, úgy látszik, még mindig 
nem elég az e téren kifejtett munka. Össze 
kell fognunk, nekünk, nevelőknek, hisz min-
den fáradságot megér a tét: bármily kicsit bol-
doggá tenni társadalmunkat, vagy legalább 
annak gyermekkorát! Épp azért az iskola első 
napjától kezdve küzdenünk kell a szeretetlen-
ség, egymás meg nem értése okozta bármi cse-
kélynek látszó kinövés ellen. Ne elégedjünk 
meg azzal, hogy az egymás elé törtetőket, tár-
saikat löködőket, árulkodókat megszégyenít-
jük, hanem minden pedagógiai tudásunkat 
összeszedve, igyekezzünk velük megértetni, 
hogy a többieknek ugyanolyan jogaik vannak, 
mint nekik s mivel ezekkel csak szerényen kí-
vánnak élni, értékesebb tagjai az iskola társa-
dalmának, mint az erőszakoskodók. A nevelő 
súlyos hibája, mikor egypár jóeszű gyerek azt 
hiszi, hogy neki minden szabad gyengrbb te-
hetségű társaival szemben. Túlhajtott vigyázó-
rendszer, a tanulási eredmény túlságos ki-
hangsúlyozása az esetleges jellembeli gyenge-
ségek feletti szemethúnyással, — nem más. 
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mint a tanító kényelemszeretete: mert keve-
sebbet kell vesződnöm a tehetséges gyermek-
kel, mindenekfelett értékelem őt! Pedig tud-
hatjuk, hogy a nagy ész szociális érzelmek s 
anélkül az akarat nélkül, hogy társadalmunk 
javára használjuk azt, inkább káros, eleget 
hallottunk zseniális csalókról, nagystílű szélhá-
mosokról, — és itt vannak azok, akik, éppen 
mert eszesek, soha a törvény kezébe nem kerül-
nek, bár működésük sokszor ezerszer károsabb 
a kis sikkasztónál, vagy piaci tolvajénál. 

Ne sajnáljuk az időt, ha észrevesszük, hogy 
a gyermek tapintatlan, kíméletlen társaival 
szemben. Vallassuk ki, miért tette s igyekez-
zünk őt hasonló helyzetbe hozni, hogy lássa, 
hogyan t?sik az ilyesmi. Sokszor nem adódik 
rögtön alkalom, azért az eseteket tartsuk szá-
mon, esetleg jegyezzük fel. A szeietetlen em-
ber rendszerint durva Isten egyéb élő teremt-
ményeivel szemben, azért minden alkalmat ki-
használva, küzdjünk az állatok s növények 
bármily kínzása, bántalmazása, pusztítása el-
len is. Ne kerülje el szemünket a meggondo-
latlanságból, vigyázatlanságból eredő apró kis 
hántások sorozata, a kis lökdösések, egym&s lá-
bára, sarkára lépés, a mások ruhadarabjainak 
leverése, tanszerének rongálása, vagy akár 
csak a földön heverő holmi átlépése esetén ne 
elégedjünk meg a puszta figyelmeztetéssel, ha-
nem beszéljünk róla: neked jól esnék-e1? Min-
den iskola ráneveli növendékeit, hogy egymást 
írószerrel, sőt élelemmel kisegítsék, de rá kell 
nevelnünk arra is, hegy a ka ra j kenyérnél sok-
szor értékesebb a szeretetteljes, udvarias bá-
násmód, a társ fájdalmának átérzése, bánatá-
ban vigasztalása. Különösen az iskolaév kezde-
tén mily sokszor látunk egyedül álldogáló, a 
többiek játékát néző apróságot! Hívjuk fel 
ezekre a „jól mulatók" figyelmét s szoktassuk 
rá okét, legyen szemük arra, hogy meglássák 
más elhagyatottságát. A játék terén amúgy is 
a legnagyobb alkalom kínálkozik a gyermek 
szociális lelkületének kialakítására. Mihelyt 
háttérbe vonulunk a játék irányításánál, észre-
vesszük, hogy mindig ugyanazok a gyermekek 
lesznek a szereplők, körjátéknál folyton a pár 
módosabb, jobban öltözött gyermeket „veszik 
be', nekik dobják a labdát, viszont a szegé-
nyesebbeknek, halkszavúaknak csak statiszta 
szerep jut. Helyes, ha már a gyermek megérzi, 
ki a vezérségre, vezetésre, irányításra hiva-
tott, de mily gyakran látjuk, hogy ezek a ve-
zérek kevés valódi értékkel dicsekedhetnek. 
Vegyen tehát a tanító minél gyakrabban részt 
a gyermek játékában, tudjon tapintatosan, 
észrevétlen úgy irányítani, hogy az igazság, a 
gyengédség, az egymás i :ánti figyelem, lemon-
dani tudás erényei soha háttérbe ne szorul-
janak. 

Fordítsunk nagy figyelmet az iskola apró 
bűnözőire. Nem szabad az ilyent mindjár t ki-
pellengérezni, kis társadalmából kitaszítani. 
Kis bűnösből sokszor az elvadítás, a „csak 
azért is" csinál nagy bűnöst. Al ból kell kiin-
dulni, hogy a Lűnös, aki nem tudja magáévá 
tenni a világi és eikölcsi törvényeket, épp 

olyan szánandó, mint a beteg. Tartsuk szem 
előtt Szabolcska: Egy nap, meg egy es t e . . . 
című gyönyörű verse királyát: „Ha koldus, ha 
bűnös, nagy birodalmamba', szerető szó nélkül 
senki se maradna." A nagy költő, aki lelki-
pásztor is volt, tudta, hogy a bűnöst szánni 
kell. Szeretettel igyekezni visszahozni arra a 
helyre, amelyről tette által önmagát kitaszí-
totta. Év elején a kis árva Nani ellopta szom-
szédja színes selyemzsebkendőjét. Nem is any-
nyira ellopta, mint elvette, annyira ügyetlenül 
csinálta. Persze, nem volt zsebkendője az isten-
adtának, így hát a megfelelő magyarázatok s 
ígéretek után kapott egy kis tarka szegett da-
rabot, — azóta nincs rá panasz. Lehet, hogy 
nem is lesz többé, lehet, hogy lesz. Akkor pró-
bálunk rá máskép hatni. 

Igyekezzünk kiirtani gyermekeinkből a kár-
örömet. Mindnyájan láttuk már a kitérdepel-
tetett, vagy másképen büntetett gyermek körül 
az alig visszafojtott mosolyokat, a távozók ar-
cán a kaján vigyort, amellyel a bennfegott 
társra visszanéztek: úgy kell neked! Ide nem 
tartozik, s mindnyájan jól tudjuk, hogy bün-
tetésünk igazságos, következetes volta mellett 
mily fontos az is, hogy a gyermek a büntetés-
ből is kiérezze a szeretetet. Helytelen a vétkes 
gyermek kinevetése, nevettetése, vagy pláne 
kicsúfolása. Rá kell szoktatni a gyermekeket 
arra, hogy bár minden iskolai dologról beszá-
moljanak szüleiknek, társaik fegyelmi esetei-
ről hallgassanak. Mert: neked jól esnék-e? In-
kább sajnálják a büntetett gyermeket, hiszen 
ők is kerülhetnek hasonló helyzetbe, segítsék a 
vétkeset, hogy hibájából kigyógyulhasson. 

Ne hanyagoljuk el az egymás iránti udva-
riasságra nevelést. A legtöbb falusi elemista 
gyerek nincs rászoktatva, hogy társát találko-
zás alkalmával köszöntse. Pedig, ha ezt s az 
egyéb apró udvariassági aktusokat következe-
tesen megkívánnók tőle, sokkal jobban át-
érezné, hogy társát magával egyenrangú félnek 
tekintse, sőt megbecsülje. 

Talán, mert a természet a létfenntartásért 
folytatott küzdelem érdekében kíméletlenséget 
olt az egyének lelkébe, a gyermek aszociális-
nak születik. Kicsi korában a legtöbbje önma-
gát képzeli a mindenség középpontjának, önző, 
csak magával tö:ődő, mások fájdalma iránt ér-
zéketlen, sőt szívesen okoz másnak fájdalmat. 
Később a család nevel bele valami szociális 
érzést, de különösen szűkebb látókörű embe-
reknél, csak a család szánára . Mennyit panasz-
kodnak manapság az emberek az élet keserű 
volta miatt, dacára, hogy a technika vívmányai 
hihetetlenül emelték az élet kellcmességeit. 
A panaszok nagy részén lehetne segíteni, csak 
azt kellene megtanulnunk, hogy másnak is joga 
van élni, sőt az elérhető legkellemesebben élni, 
csak azt, hogy ami nekem jó, neked is jó, ami 
nekem fáj, neked is fáj, — de ezt az egyszerű 
igazságot nekünk, pedagógusoknak, akiknek 
keze alatt a jövő társadalmának sok: étű, tarka 
anyagból való elemei vannak együtt, kell a 
legkörültekintőbb, finom, nagyon gondos mun-
kával a jövő emberébe belenevelnünk. 
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A SZÉP KIFEJEZÉSI HÓD KELLÉKEI A \ É P -
IÜKOLÁS GYERMEK FOGALMAZVAaíYAIBAaí 
I g ^ f e t J írta : CSETE JÓZSEF 

GYERMEK a II. osztályban kö-
zös fogalmazások után í r j a meg 
minden tanítói beavatkozástól 
menten első egyéni szabad fogal-

mazását. Ettől kezdve legtöbbször már önál-
lóan fogalmaz. Önállóan közli gondolatait, ér-
zelmeit, megfigyeléseit, tapasztalatait, elképze-
léseit. Maga keres kifejezéseket lelkitaitalmá-
nak közlésére, azokat rendezi, egymással kap-
csolatba hozza s végül leírja. A kis író pad-
íróasztala fölé hajolva megalkotja első írás-
művét. Ha vele készen van, a közös megbeszé-
lés első mozzanataként többet felolvastatunk. 
Észre kell vennünk ekkor, hogy az ugyanegy 
tárgyról írct t fogalmazványok majd mind-
egyikében van valami egyéni íz, egyéni gondo-
lat, amit a másikéban hiába kezesünk. Majd 
mindegyiknek más és más a kifejezési módja. 
Fogalmazásuknak stílusa van. 

Könnyen felfedezhető egy általános vonás 
is bennük: a munkák kifejezési módja kedves, 
gyermeki. De mennyi különbözőséget ad ne-
kik egyéniségük, tudás- és érzelemviláguk, 
kezdeményező akaratuk, szókincsük, művészi 
alakítókészségük. Lesznek köztük szerényebb 
munkák, sőt talán ezek lesznek túlsúlyban. Ne 
féljünk töltik s szeressük őket, mert minden el-
lenkező érvelés ellenére (tanyai iskolák növen-
dékeinek megszólaltatása) a magyar gyerme-
ket nem kell félteni. Olyan ő, mint népünk 
többi gyermeke. Beszédkészsége megvan, csak 
gondolatait nem tudja világos, szabatos és ma-
gyaros alakban kifejezni. Ezért kell a tanító-
nak hűséges társul mellé szegődni s nyelvi ki-
fejezőképességét szóban és írásban odáig fej-
leszteni, hogy az a világos, szabatos és ma-
gyaros kifejezési mód követelményeinek meg-
feleljen. 

Ezzel kapcsolatban meg kell indulni egy 
másik, nem kevésbbé jelentős munkának is. 
Olyan munkának, mely a szép kifejezési mód 
követelményeit t a r t j a szem előtt. Ha minden 
osztályban, tehát a legalsó fokon is, annyit és 
olyat nyujtunk ebből, mely az illető osztály 
fejlődési fokának megfelel, egy kedves pilla-
natban minden erőltetéstől menten, természe-
tes úton megjelenteti a gyermek fogalmazvá-
nyában a szép kifejezési mód elsőnek jelent-
kező kellékét: a szép kifejezést. Az 1925-ös Tan-
terv is szívesen látta a szép kifejezési mód 
kellékeinek a gyermek fogalmazványaiban való 
helytfoglalását. Erre célzott akkor, midőn bí-
rálatra adott szempontként ezt mondta: „van-e 
benne szép részlet, gondolat, ötlet, odaillő, ta-
láló kifejezés, egyéni jellegzetesség?" Az ú j 
Tanterv ugyanerről így szól: „A fogalmazáso-
kat elsősorban az értelmesség, az érdekesség 
és szépség szempontjából bíráljuk." Sőt, meg-
jegyzi a VII—VIII. osztály számára külön út-

mutatásként, hogy a tanulók a nyelvszépség-
ről tanultakat fogalmazásaikban is kövessék. 

A követelmény szerint nemcsak arra kell 
törekednie most már a gyermeknek, hogy fo-
galmazványait úgy í r ja meg, hogy azt hallga-
tói megértsék, hanem arra is, hogy írásával 
gyönyörködtessen. Hogy pedig ezt a célt elér-
hesse, az alsó tagozatban oly mértékben kell 
kifejleszteni nyelvi kifejezőképességét, hogy 
már ott lehető világosan, szabatosan, magya-
rosan, azaz a helyes kifejezési mód követelmé-
nyeinek megfelelően tudja nyelvét beszélni és 
írni. Ez pedig azt jelenti, hogy a szavakat 
minden tájszólástól menten, gondolatait rend-
ben és tagoltan, szóhiány és szófölösleg nélkül 
í r ja . Alkalmazza helyesen a rckonértelmü 
szavakat. Ne használjon rosszul képzett és hi-
bás összetételű szavakat és idegen kifejezó«r>-
ket. Természetszerűleg adódik, hogy a felső 
tagozat is fog még küzdeni a helyes kifejezési 
mód követelményei ellen vétőkkel, de ezeknek 
száma alapos alsó tagozatú munka után cse-
kély lesz. így fokozottabb mértékben sajátít-
ta that ja el a gyermekkel a szép kifejezési mó-
dot, a helyes kifejezési mód követelményeinek 
állandó szem előtt való tartásával. Viszont az 
alsó tagozat osztályaiban is megjelenik a 
gyermek fogalmazványaiban a szép kifejezési 
mód egy-egy kelléke akár dallamosan csengő 
szó, akár egy ösztönszerű hasonlat vagy ön-
tudatlanul leírt díszítőjelző alakjában. Ezért 
figyelje a tanító mindig a gyermek fogalmaz-
ványait, beszédét, olvasókönyvének nyelvét s 
már az első mellett ne menjen el érzéketlenül. 
Rögtön adjon alkalmat a gyermek és a nyelv 
e nagy találkozására. Természetesen nem sta-
tisztikai tanulmányokról van itt szó. Elég egy 
felhívásszerű megjegyzés: — Milyen kedvesen 
csalogatta Misi a kis állatot: bccikám, boci-
kám. Csalogassátok csak ti is!? — Milyen szép 
is a kishaiang szava: giling-galang. Utánozzá-
tok csak!? — Hogy is hívják Juliska szép nevű 
virágát? — Liliom. Éreztesse meg velők a szó 
szépségét, annak dallamos (csillogó, kondulj, 
lágy (merengő, bársonyos) vagy lüktető (zen-
gett, robbant) kiejtésével, kellemes, érzéki tő 
hangoztatásával, melyet hozzáillő arcjáték is 
kísérjen. Muzsikálja bele tanítványainak lel-
kébe jóhangzású szavainkat. Majd értesse meg 
velők jelentésöket s alkalomadtán, ha leikök 
vággyá őket, inni akar belőlük, gyűjtessen ilye-
neket. Egy szógyűjtés eredménye az osztályom-
ban a következő volt: lengő, lengedező, csörge-
dező, suttogó, álmodozó, csevegő, csicsergő, 
kéklő, pirosló, merengő, tündéri, fényözön, i.la-
tozó, csilingelő, hullámzó, ragyogó, rengő, 
ringó, szellő, csengő-bongó, tündöklő. Később 
mindig szebbek és szebbek lesznek a szavak, 
mert egymásba oltódnak s megnemesednek. 
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Nincs szükség itt semmi meghatározásra, ren-
dezésre, a lényeg mindig az legyen, hogy érez-
zék a gyermekek a szavak dallamát, csengését, 
kellemes lágyságát, bársonyosságát. Mikor pe-
dig az olvasmányok alaki tárgyalásakor talá-
lóan alkalmazott szólásokat, hasonlatokat, szó-
képeket találunk s azokban elgyönyörködünk, 
mindig ar ra törekedjünk, hogy az minél mé-
lyebben hasson. A szép kifejezési mód kellé-
keinek az alkalmazása a fogalmazásban nem 
annyira annak tudásában, mint inkább érzésé-
ben rejlik. A sok szemléltetés, átéreztetés ered-
ményeképen minden erőltetés nélkül, termé-
szetes úton jelennek meg a fogalmazványokban 
mind sűrűbben a szép kifejezési mód kellékei: 
a jóhangzás, hasonlat, megszemélyesítés, dí-
szítőjelző s az élénkség alakzatai is. A gyer-
mek ezentúl nemcsak arra fog törekedni, hogy 
művét tá isa i és tanítója megértse, hanem ha-
tározottan törekszik ar ra is, hogy gyönyörköd-
tessen. Nézzük, melyek azok az eszközök, me-
lyekkel ezt el is éri. 

a) A jóhangzás-
Kiváló írók műveinek olvasásakor érezzük, 

hogy a szavak, mondatok szinte lüktetnek, dal-
lamos csengéssel váltakoznak, hullámzanak 
egymásután. A gyermek fogalmazványaiban is 
megtaláljuk ugyanazt. Megérzi nyelvérzékével 
egy-két ily tulajdonságot magában rejtő olvas-
mány, vers megtárgyalása után. Valami kelle-
mes fülének a tanító mintaolvasása közben. 
Meg is kéri őt, olvassa fel mégegyszer a jói-
hangzó részt. Ilyenkor a tanító ne magyai áz-
zon sokat. Elvégzi helyette a munkát a nyelv 
zenéje. A gyermek érzi a szépet s bizonyos 
készség is keletkezik benne hasonló akarására. 

IDél volt. Kérgeskezű parasztok tették le a kaszát. A 
libegőszoknyájú lányok a sarlót. A búzakereszt tötéb'.n 
húzódtak a perzselő nap sugara elől. Ebédeltek. Tücsök 
úr tigan hegedült az izzadt homlokú embereknek. Nem 
gondolt a télre, hogy lesz-e enniialója. ő csak muzsikált, 
hisz' erdő-mező cigányprímása volt. 

Bondár K. 
A kisfiú szülei sírjához megy, hogy ott töltse a 

szentestét. Ráborul a keresztfára és így imádkozik: 
— Mi Atyánk! ki vagy a mennyekben... 
Elhalkult a szara. A hó nagy pelyhekben esik. A fel-

hők lassan kavarognak. A temetőben néma csend. Egy-
szer csak felcsendül az ének: 

Krisztus Urunknak áldott születésén... 
Varga J. 

Egyik kis tanítványom a következőkben érzé-
kítette meg „Hozzányúltam a máséhoz" c- fo-
galmazványban lelkének ellenállhatatlan vá-
gyát s a csábító sátán kísértését: 

Ahogy nézem a járókelőket, egy pillantást 
vetettem arra a gyönyörű, fehérhamvú, feke-
teszínű szőlőre. A tekintetemet nem tudtam 
levenni róla. Még a nyálam is kicsordult, úgy 
megkívántam. Ekkor a sátán észrevett cs 
súgta: miért kínozod megad, látod, hogy kívá-
nod. Kóstold meg. 

A biztató szó rosszaságomat megbátorítetta 
és mielőtt gcrulolkoztum v Ina, bűnös kezem le-
szakított egy gyönyörű fürlöt. Seres L, 

b) A hasonlat azt jelzi, hegy két különböző 
tárgy, személy vagy gondolat, érzés egy tu-
lajdonságban megegyezik. A magyar ember 
nyelve könnyen nyílik hasonlatra. Hány köz-
mondása és szólása is hasonlat. A gyermek is 
alkalmazza. Kedvenc eszköze az fogalmazásá-
nak széppé tételére. 

Olyan volt a lelkem, is, mint egy hópehely. 
Fábián R. 

Amint az aratók pihenőre tértek, a tücsök 
mindjárt ott termett s szépen hegedülte az al-
k.tó dalt felettük, mint anya a kisgyermeke 
felett. Makra E. 

c) A megszemélyesítés a legjobban simul a 
gyermek nyelvéhez, ö is, miként a költő, em-
beri tulajdonságokkal ruházza fel az élettelen 
dolgokat. Mindent megelevenített, mindenbe 
életet lehelt még nemrég. Az illúziók világá-
ban élt, viszont az ma is él benne. S ennek 
nyelvében is kifejezést ad, persze ma már tu-
datosan. 

Azóta nem nyalnék tejfelt még akkor sem, 
ha kijönne a tejfeles köcsög és mondaná: itt 
vagyok, egyél belőlem. Varga J. 

Megpillantottunk egy tábla szőlőt. Ügy hí-
vott bennünket. Vidó S. 

Tücsök uram a kemence szögletébe kuporo-
dott és cinccgtatta hegedűjét. 

Balogh E. 
d) A díszítőjelzők a fogalmazások szépségét 

fokozzák. Ilyenek pl-: * 
Sötét terv, síró hegedű, pajkos szellő, tik-

kasztó meleg, bűnös kéz, párolgó étel, mo-
solygó arc. 

e) A szóismétlés nemrég még rontotta kife-
jezésmódjukat. Ma már az élénkség egyik alak-
zata. 

Az emberek is ilyenek. Egyik katica másik 
tücsök. Egyik szorgalmasan dolgozik, a másik 
henyél. Seres L. 

f) A felkiáltás az érzés, indulat pillanatnyi 
kitörése. 

Katica néni szorgalmasan gyűjtötte az élel-
met télire. Bezzeg Tücsök úr! 

Tóth R. 
Szaladhatsz Mihály! A piros kendő nem 

segít! Bondár K. 
g) A kérdés. Vele a költő figyelmet ébreszt, 

de nem vár feleletet. 
Mért nem mégy orvoshoz, mért kuruzslóra 

hallgatsz? Bondár K. 
Ezek azok az eszközök, melyekkel a gyer-

mek gyönyörködtet. Az ú j Tanterv megjegyzi, 
hogy a szépség tartozékai, alakzatai nem kö-
vetelhetők a népiskolában. Bizony, egytanítós 
iskolákban, hol nyolc osztály növendékei jár-
nak egy tanító keze alá, ha a szép kif. jezési 
mód kellékei meg is jelennek egyszer egyszer 
a gyermek fogalmazványában, idő hí ján nem 
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tud azokból minél többet kellőleg átéreztetni, 
megértetni a tanító. Ügy azok nem hathatnak 
mélyen nemesítőleg és fejlesztőleg a gyermek 
kifejezőképessógére. Szegényebb lesz a magyar 
gyermek éppen legdrágább nemzeti kincsének, 
nyelvének gazdagságával. Szépségéből kevés 
lesz birtokává. Ezért az egytanítós iskola hasz-
náljon fel minden időt, tárgyat nyelvünk szép-
ségének átéreztetésére, megértetésére. A Te-
remtőt bántó kifejezések helyett csengjen-
bongjon a jövő nemzedék ajkán a legdallamo-
sabb, legcsengőbb magyar szavaink sokasága. 

Végezetül had mondjak el egy a közelmúlt-
ban történt kis esetet. Gazdasági ismereti órám 

volt. A birkanevelésről beszélgettünk. Elmond-
tam azt is tanítványaimnak, hogy a kis juh-
nak, melyet tejhozamra hagyunk meg, jerke 
a neve. Az egyik növendékem; Szabó Lajcsi fel-
áll s áhítattal közbeszól: 

— Tanító bácsi, én el tudom képzelni, mi-
lyen aranyos kis állat lehet, ha jerke a neve. 

így végzi a nyelv a. maga munkáját . Min-
den erőltetés nélkül, természetes úton. S mind-
nyájan, kiknek kezébe van letéve nagyrészt 
édes anyanyelvünk sorsa, ne felejtsük 6oha 
mindennapi munkánk kezdetén: nyelvében él a 
nemzet. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A serdülő leány lelki tisztasága. 
írta : Dr. BARNÁNÉ VARHELYI ILONA. 

(Sátoraljaújhely.) 

Természeti, gazdasági és egészségi ismeretek a 
a VIII. leány osztályban. 

I. Előkészítés. 
a) Az érdeklődés felkeltése. Tegnap olyan 

szomorú volt N. Ti is észrevettétek raj ta , hogy 
megváltozott a viselkedése. Miből gondoltátok, 
hogy beteg? Csendes, hallgatag volt. Űgy-e az 
a természetes, hogy akinek f á j valamelyik test-
része az csendes. De nemcsak a betegséget 
lehet észrevenni az embereken. Miből látjá-
tok meg az örömöt? S miből gondolod, hogy 
valakinek bánata van? Az öröm és bánatnál 
nem a testünket éri valamilyen érzés, nem a 
testünk fáj , hanem más valami. Ügy van a 
lélek. Ha pedig örömünk van, akkor sem a 
test részesül mindig valamilyen jóban, hanem 
a lelkünk s mégis észrevenni a testen is. Váj-
jon miért? A test és lélek egymás kiegészítői, 
egymással szoros kapcsolatban vannak. Ha f á j 
a testünk: szomorú, kedvetlen a lélek. S ha a 
lelket éri bántalom, akkor csendes a test is. 

b) Áthajtás. Hit tanórán hogyan tanultátok 
az ember teremtését? Hány részből áll az em-
ber? Milyen a test? Látható, fogható. És a lé-
lek? Láthatatlan. S melyik az értékesebb? 
A lélek. Miért? Mert az embereket nem a tes-
tük után tar t ják becsületeseknek, jellemesek-
nek, hanem a lélek után. S milyen lelkitulaj-
donságok után ítéljük meg embertársainkat? 
Őszinteség, szótartás stb. Ha a lélek a fonto-
sabb, akkor annak az ápolása, a gondozása és 
nevelése is fontosabb. A test megnő magától 
is, de a lélek csak akkor lesz nemes, ha foglal-
kozunk vele, ha neveljük, erősítjük. A testün-
ket is tisztán kell tartanunk, ha azt akarjuk, 
hogy egészséges legyen. Éppen így kell tisz-
tán tar tanunk a lelkünket is. 

c) Célkitűzés. A léleknek a tisztasága, for-
málása ezentúl a ti dolgotok lesz. S jó nevelők, 

gondozók legyetek, mert az ítéletnapon nektek 
kell beszámolni a lelketekről a Mindenhatónak. 

II. Tárgyalás. 
a) A test ingereinek, vágyainak a legyőzése; 

a lélek erősítése• Ha megláttok egy tál süte-
ményt, vagy cukrot, mit kívántok? Gyakran 
ehettek is belőle, de néha az a parancs: „Már 
elég volt, nem szabad többet venni!" Most 
aztán az győz, aki tud parancsolni a testének 
és lelkének. Nem szabad venni belőle, hát nem 
veszek! De aki nem neveli a lelkét, azzal mi 
történik? Enged a test kívánságának, nem 
tudja magát visszatartani s megszegi az édes-
anya parancsát. Most nemcsak annyi történt, 
hogy vett a süteményből a kisleány, hanem 
sokkal több. Mi? Elmulasztott egy alkalmat, 
amikor parancsolhatott volna a testének s erő-
síthette, nevelhette volna a lelkét. Nem volt 
akarata, hogy egy semmiségnek ellentálljon. 
Hát" akkor később hogyan lesz ereje nagyobb 
dolgokban? A test sokszor erősen csábít a 
bűnre. Sok mindent kíván, amit nem tehetünk, 
vagy nem szabad megtenni. Mi t a r t j a vissza a 
testet? A lélek. De csak milyen lélek? Az erős 
és nevelt lélek. A bűn, az ingerek sokfélék. 
Hogyan is tanuljátok a Tízparancsolatban? 
Egészen biztosan tudom, hogyha valamilyen 
csúnya, szemérmetlen kép akad a kezetekbe és 
meglátjátok, az első pillanatban behúnyjátok 
a szemeteket és elpirultok, mert a lélek tilta-
kozott a csúnya ellen. Aki neveli a lelkét, azt 
mondja: „Nem nézem meg ismét!" De aki nem 
törődik a lelkével az ismét és ismét rápillant, 
bár tudja, hogy vétkezik ezzel. Később már 
nemcsak megnézi, hanem keresgeti az ilyene-
ket és gyönyörködik bennük. Éppen így j á r 
majd a csúnya, rossz könyvek olvasásánál. S 
nem veszi észre, hogy a lelke már szennyező-
dik, mert nem borzad vissza a csúnyától, a 
bűntől. Később attól sem fog visszarettenni, 
hogy beszéljen ezekről. A beszédtől pedig már 
csak egy lépés a cselekedet. Az ilyen leány 
már nem fél attól, hogy ha valaki meg-
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simogatja, esetleg megesipkedi, vagy megöleli, 
ís'em tudja visszautasítani a tolakodót, mert 
nem nevelte a lelkét. Aki az ilyen alkalmakat 
nem utasí t ja vissza, hanem keresi is, az már 
lelkileg nem tiszta. Az ilyen leány az olyan 
barátnőket és barátokat kutat ja , akikkel kielé-
gítheti a test csúnya ingereit. S megindul egy 
szörnyű lejtőn, amit úgy hívnak, hogy erkölcs-
telenség. Az ilyen nővel rendes leány nem ba-
rátkozik. Elkerülik, megvetik. De még azok a 
férfiak is, akikkel együtt mulatott. Az. ilyene-
ket az utcán, társaságban nem ismerik meg, 
nem is köszöntik. Ezek lesznek később a do-
logkerülők, a társadalom megvetettjei. P á r év 
alatt tönkremennek testileg, lelkileg s gyak-
ran mint koldusokkal találkozunk velük. 

b) A tisztalelkű leány élete és jövője. De mi 
lesz azzal a leánnyal, aki a csipkedőt, vagy 
ölelgetőt erélyesen visszautasítja? A próbál-
kozó visszahúzódik s azt gondolja, hogy: „Ez 
egy helyre kislány! Ezt nem lehet elbolondí-
tani. Ez megvédi magát!" Még a barátait is 
figyelmezteti erre. Akinek nagyobb fiútest-
vére van, nem hallott még attól beszédet, az 
olyan lányról, akit könnyen lehetett megcsó-
kolni? (Nálam magától jelentkezett erre egy 
gyermek, tehát egész biztosan hallanak ilyen-
félét.) Tehát a tartózkodó kisleányt becsülik, 
akármilyen fiatal is legyen. Szívesen alkalmaz-
zák munkahelyeken, mert látják, hogy nyilt 
tekintetű, őszinte, aki csak a munkát keresi és 
nem mást. Látni az arcán, a szemén, az egész 
külsején, hogy tisztalelkű. Mert nemcsak az 
örömöt, és bánatot látni rajtatok, hanem a lel-
keteket is. Az ilyen gyermek jókedvű, szívesen 
tréfálkozik, szeretik a társaságát és szívesen 
vannak vele úgy a leányok, mint a fiúk. Az 
ilyen leány áldás otthon, a társadalomban és a 
nemzetben, mert dolgos, becsületes és megbe-
csült tag. A válaszúton álltok s ra j ta tok mú-
lik, hogy melyik úton indultok el és hová ér-
tek: a megvetettség és nyomorúság, vagy a 
megbecsülés és tisztelet felé. 

c) Munka, szórakozás, barátnők. A szeme-
tekben azt látom, hogy mind az utóbbit vá-
lasztja. De hiszen ez nem is lehet másként. Az 
iskolában is szépen megálltátok a helyeteket, 
most már az élet következik, ott is meg kell 
mutatnotok, hogy mennyit értek. Az életben 
pedig mi után értékelik az embert? A munkája 
és becsületessége után. Ti már készültök az 
életre. Eddig is volt dolgotok, micsoda? Tanu-
lás, segítés otthon. Ezentúl még több munkát, 
még több segítést várnak tőletek otthon is, s 
majd a munkahelyen is. A munkátokat végez-
zétek el szívvel-lélekkel. Amikor dolgoztok az 
a fontos, hogy a kötelességeteket kifogástala-
uul végezzétek el. Miért fontos ez ma? A hazá-
nak szüksége van jobb és több munkára, hogy 
a nagy nemzetek között megállja a helyét. Ha 
pedig eljön a szórakozásnak az ideje, használ-
játok ki azt is. Játszatok most, később ismer-
kedjetek meg rendes leányokkal, fiúkkal, ha 
eljön az ideje jár jatok el a barátnőkhöz, mulat-
ságba, de akár egyedül, akár kettesben, vagy 
társaságban lesztek, mindig úgy mulassatok. 

hogy akár édesanyátok, akár az ismerősök, 
Vagy tanítónéni mindig láthassanak bennete-
ket és ne találjanak semmi szégyelnivalót a vi-
selkedésiekben- Az olyan leányokat pedig, mint 
amilyenekről az előbb beszéltem, akikiől azt 
halljátok, hogy nem tiszta a lelkük, azzal szóba 
se álljatok. Mert: „Madarat tolláról, embert 
barátjáról ismerik meg." Ha pedig azt akar já-
tok, hogy a fiúk ne szemtelenkedjenek, legye-
tek tisztességesek és tartózkodók. Mert ahogyan 
ti viselkedtek, éppen úgy fognak a fiúk is ve-
letek szemben viselkedni. 

III. Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. A táblára í r t vázlat szerint 

a hallottak önálló elmondása. 
b) Elmélyítés. Mit hallottatok eddig a múlt-

ban és napjainkban is a honvédekről? Dicsősé-
gesen harcolnak és hírük van az egész világon. 
A magyar leány sem maradhat el a magyar 
fiú mögött. Csakhogy a leánynak nem a harc-
ban kell kitűnnie, hanem a tiszta lelkiségben, 
a jó erkölcsben és a munkában. A régi magyar 
nők híresek voltak arról, hogy erkölcsösek és 
szemérmesek voltak. Ti is magyar leányok 
vagytok. Ma több munkát és több termelést 
kérnek minden polgártól. De legyen több ter-
melés a jellemesség, a becsületesség és tiszta-
lelkűség terén is. Ha tehát vigyáztok a lelke-
tekre, három szempontból részesültök jutalom-
ban. Gondolkodjatok csak! Becsülni fognak ben-
nünket mint rendes leányokat, jobb hazafiak 
leszünk és Isten parancsát is teljesítjük. Úgy 
van. S akkor nem kell majd félnetek az ítélet 
napjától, büszkén mutathat játok meg Istennek 
a lelketeket. Nem kell mentegetni magatokat, 
hogy: „A barátnőm mondta", vagy „Én nem 
akartam, de az ismerősöm hívott a rosszra." 
Tehát úgy igyekezzetek, hogy a túlvilágon is-
mét éppen így együtt legyünk, mint most az 
iskolában. Vigyáztok erre? 

H A Z A I ÉS 
K Ü L F Ö L D I T A N Ü G Y I LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Nemzeti Közoktatás. A Magyar Élet P á r t j a 
Fővárosi Szervezete Tanügyi Hivatásrendjé-
nek hivatalos lápja. Felelős szerkesztő: Elekes 
Boldizsár Imre. Vezető helyen a tanügyi hiva-
tásrendről ír Budapest székesfőváros nemrég 
kinevezett ú j főpolgármestere, dr. Honionnap 
Tivadar. Nagy elismeréssel szól a fővárosi ta-
nítóság eddigi munkájáról és vázolja azokat a 
feladatokat, amelyek a mai időkben a tanító-
ság vállára nehezednek. A székesfővárosi ok-
tatók családi pótlékáról olvasunk még cikket, 
azonkívül meleg ismertetést a Magyar Népmű-
velők Társaságának kiadásában most megje-
lent ú j gyermeklapról; a Gyermekvilágról, 
amely minden hónapban kétszer jelenik m e g é t 
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Drozdy Gyula szerkeszti. A FANSZ oktató 
szakosztályának üléséről ír még a lap, azon-
kívül a csodálatos akaraterejű világutazó em-
lékének Körösi Csorna Sándornak szentel rö-
rid cikket. Az iskolanővéri intézményről olva-
sunk még, továbbá a budapesti iskolák min-
dennapos testneveléséről és a budapesti tan-
ügyi hivatásrendben folyó életről. A nyaral ta-
tásra nézve a nagycsaládú tanítóknak is ad 
tanácsokat a Nemzeti Közoktatás legutóbbi 
száma. 

Tanítók Szövetsége. A Magyar Tanítóegye-
sületek Egyetemes Szövetségének hivatalos 
lapja. Főszerkesztő: Berkényi Károly. Felelős 
szerkesztő: Adorján József. „Mindig az egye-
temesség szolgálatában" a címe a Tanítók Szö-
vetsége legutóbbi száma vezető cikkének, 
amely tulajdonképen tájékoztatót nyújt a ma-
gyar tanítóságnak a Magyar Tanítóegyesüle-
tek Egyetemes Szövetsége munkásságáról. Eb-
ből a tájékoztatóból megtudjuk, hogy a szövet-
ség felterjesztést intézett a vallás- és közokta-
tásügyi Miniszter Ürhoz és kérte a kántori 
állásnak és javadalmazásnak a tanítói állástól 
és javadalmazástól való teljes elválasztását, 
tcvábbá az 1938^1939. évben helyettesi minő-
ségben alkalmazott és azóta rendes tanítóvá 
kinevezett tanítóknak összes szolgálati idejük 
beszámításával a működési éveknek megfelelő 
fizetési osztályba és fokozatba való előlépteté-
sét és a tanyán vagy si pusztán működő tanítók 
tanyai pótlékban való részesítését. Olvasunk 
még a lapban katonai szolgálat esetén szüksé-
ges teendőkről, elbeszélést -Egy székely tanító 
beszéli..." címmel Bartha Lajostól, azonkívül 
változatos híreket-

Tanítók Lapja. Az Országos Református Ta-
nító Egyesület hivatalos közlönye. Felelős szer-
kesztő: Ormós Lajos. A folyó évi április hó 
15-én megjelent legutóbbi szám az április hq 
9-én tartott országos zsinattal foglalkozik. 
A zsinat részletesen és alaposan foglalkozott 
az Országos Református Tanító Egyesület elő-
terjesztéseivel. Teljes egészében közli a lap 
Ormos Lajos az ORTE elnökének felszólalását 
a zsinat ülésén, azonkívül a felvett jegyző-
könyvet az elnökség határozatairól. Az „Iroda-
lom" rovat ezúttal melegen méltatja Hegyaljai 
Kiss Géza: „Napfényes vizeknél" című leg-
újabb könyvét. „Egyesületi Élet" és „Vegye-
sek" rovat, azonkívül pályázati hirdetmények 
fejezik be a legutóbbi számot. 

Magyar Népiskola. Az Állami Tanítók és 
óvónők Országos Egyesületének hivatalos lapja. 
Főszerkesztő: Galla Endre. Felelős szerkesztő: 
Kerék Péter. „Népoktatás — honvédelem" 
eímen szép cikket írt az április hó 15-én meg-
jelent számban Kerék Péter, a Magyar Népis-
kola felelős szerkesztője. „A népoktatás ma 
valóban honvédelem. Katonaság nélkül nincs a 
nemzetnek súlya, tekintélye, gazdasági erők 
nélkül nincs hadi felszerelés és há' orú, de nép-
nevelés nélkül még nemzet, sőt katona sincs. 
A népiskola, mint népi erőket termelő, szabá-

lyozó és nemesítő tényező s mint elsődleges 
honvédőszerv is központi jelentőségű. Minden 
más tehát körülötte és ra j ta épül fel" — í r j a 
szép cikkében Kerék Péter. — „A jó tanítóról"' 
ír Bökényi Dániel. Részletes tudósítást olva-
sunk még az „Egyesületi Élet" rovatban a már-
cius hó 21-én a tanítók Ferenc József házában 
tartott választmányi üléséről, azonkívül Balogh 
Bélától a tanítóképzésről. Különfélék és a 
kiadóhivatal üzenetei teszik változatossá a 
Magyar Népiskola legutóbbi számát. 

A Családi Kör-nek, Pettkó-Szandtner Aladár 
folyóiratának legutóbbi számában vezető he-
lyen vitéz Bodorné Czeke Vilma mélyenszántó, 
időszerű cikkével találkozunk „Asszony az 
Otthon küszöbén" címmel. Külön kell meg-
emlékeznünk K. Tóth Lenkének a sorkosztos-
ról írt színes, kedves tárcájáról, továbbá Sz. 
Weress Jolánnak „Nem érek rá ünnepelni" című 
pompás írásáról, valamint Földváry Valériá-
nak gazdasági irányú tanító közleményéről 
„Évi 70, vagy 125 tojás?" címmel. A tartalmas 
füzetet ezúttal is bőséges Egészségápolás, Ott-
honunk, Udvar és Kert rovatok, valamint 
Gyermekbokréta mesegyűjtemény melléklete 
művészi rajzokkal ékesítve egészítik ki és te-
szik teljessé. A Családi Kör egészévi előfize-
tési díja 4 P. Megrendelhető a kiadóhivatal-
nál: Budapest XI., Horthy Miklós-út 16. Egyes 
számok az IBUSz-pavillonokban is kaphatók. 

Német tanügyi lapokból. 

Mi történik a z i s k o l á b a n ? 
A bayreuthi kerület Gauleitere, Fritz 

Wachtler tartományi kormányzó fölállítván a 
tételt, hogy a német népnek tudnia kell, mi 
történik iskolájában, e tárgyról cikket közöl a 
Der Deutsche Erzieherben, mely voltaképen a 
„Nyújts segédkezet!" és „Németország szabad-
ságáért!" című mozgalmakról szól. Megálla-
pítja, hogy a nemzetiszocialista iskolának két 
főszempont adja meg a jellegét. A nevelő előtt 
ott áll a német emberek eszményképe, melyet 
maga a Führer vázolt föl s melynek szellemé-
ben a német if júságot nevelni kell. Ez meg-
határozza a nevelőnek személyes magatartását 
és viszonyát az ifjúsághoz. Egyidejűleg azon-
ban rá kell irányítania szemét az életnek való-
ságára, a jövendőnek és a jelennek politikai 
szükségleteire is. A valóságnak akarása a ne-
velőt és a nevelőnőt az elé a szükségképeni 
feladat elé állítja, hogy a kor kérdéseivel ál-
landóan foglalkozzék, tanítását ennek meg-
felelően készítse elő és korszerűen alakítsa. Ha 
a nemzetiszocialista iskola valóban az életre 
és a jövőben is népünk előtt fölmerülő felada-
tokra akar nevelni, akkor magának is az élet 
kellős közepén kell állania. Valóban elég so-
káig tettek neki szemrehányást, hogy távol áll 
és idegen az élettől. 

Hogy ma már nem így van ez, ahogy évről-
évre kevésbbé van így, azt a nemzetiszocialista 
tanítószövetség közösségi „Nyújts segédkezet!"-
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mozgalmai, tanulóversenyei és az ezzel kap-
csolatos kiállítások eléggé igazolták a német 
nép előtt. 

H a kezdetben némely tanító bizonyos tar-
tózkodással viseltetett is a nemzetiszocialista 
nevelési törekvéseknek ez újszerű nyilvánulá-
saival szemben, ha még ma is fölhangzik itt-
ott az az aggodalom, hogy ez intézkedések ká-
rá ra lehetnek a tulajdonképeni iskolai mun-
kának, — a ma még kri t ikus szándékkal ide-
genkedőnek is el kell ismernie, hogy a népnek 
széles köreiben éppen ennek a munkának fo-
lyományaként lett helyes a kép, amely eddig 
oly ferdének tüntet te föl az iskolát. Ahol azon-
ban tényleg az ú. n. ismeretanyagnak rovására 
ment végbe a munkálkodás, ott egyesek nem 
értették meg a mozgalom valódi ér te lmét A né-
met tanítónak nem az a célja, hogy a k i rakat 
számára dolgozzék. Miért ne tud ja a nyilvá-
nosság, sőt egész népünk, hogy iskolája nem-
csak a népi életnek tüköré, hanem együtt-
működőén és együttalkotóan áll magának a 
népnek egész közösségében? Az iskola kapui 
tárva-nyi tva állanak! Élet áramlik be és ki. 
A tanuló feldolgozza és kia lakí t ja a tanítás so-
rán szerzetteket. Szellemi és gyakorlati ön-
tevékenység gazdagí t ja őt. Hogy ennek a köl-
csönhatásnak erős és bizton vezető kézre van 
szüksége, azt mindenki belátja. Egyoldalú ma-
golóban ez nincs meg. 

Azok a nevelők, akik tevékenyen közre-
működnek, hogy az ú j szellem valóban érvé-
nyesüljön az iskolában, megérdemlik az egész 
nevelői kar különös háláját . Minden eddigi 
akció állandóan növekedő mértékben meg-
mutat ta , hogy mennyi szervező, alkotó és min-
denekelőtt művészi erő rejl ik a német tanító-
ságban, és főleg azt, hogy minden akadály 
ellenére mennyi idealizmus él benne. Amiként 
a német tanító a mostani háborúban mint ka-
tona is meghódította magának az egész nép 
előtt az őt megillető helyet, úgy nyeri majd 
el mint nevelő is, ha az újonnan föl tár t csa-
páson halad. 

Senki sem zárkózhatik el azokkal a sikerek-
kel szemben, melyeket a nemrégiben lezárt 
„Tengeri hajózás szükséges" című verseny föl-
mutatott.* Az iskola termékeny indításokat 
adott az i f júságnak és mindenekelőtt egységes, 
egész Németországot felölelő, jelentős közös 
politikai gondolatot ju t ta to t t kifejezésre. Az 
e tá rgyú kölni birodalmi kiállítás legnagyobb 
mértékben igazolta, hogy már ezidőszerint 
is milyen egységesen gondolkodik és dolgozik 
az iskola, még olyan feladat esetében is, mely-
ről első látszatra azt gondolnók, hogy csak bi-
zonyos országrészeket és egyoldalúan csak a 
hímnemű i f júságot érinti. 

H a már most a következő hónapokban a 
„Nyúj ts segédkezet!" — „Németország szabad-
ságáért!" című mozgalmak a jelennek élmé-
nyét és az i f júság helytállását teszik az isko-
lai és az önkéntes tanulói munka kiinduló-

* Lásd a Néptanítók Lapja 1941. évi 24. számában, 
az 1218. lapon. 

pontjává, akkor adva van minden előzetes föl-
tétel ahhoz, hogy minden nehézség ellenére, 
mely együt t já r a háborúval, a jövő évben is 
büszkén léphet az iskola a nép elé és mond-
ha t j a : „Nézzétek! Mi forró szívvel éljük át a 
jelent, mi tudjuk, miről van szó a mostani küz-
delemben és minden erőnkkel r a j t a vagyunk, 
hogy győzzünk". 

Az egész német nép hálás csodálattal nézi 
a hadsereg teljesítményeit, borzadva ismeri 
föl, milyen sorsot szántak neki és fölismeri azt 
is, mily óriási munka folyik egész csendben 
a laktanyákban, a pár t és az állam hivatalai-
ban, a laboratóriumokban és gyárakban, a vá-
rosok üzemeiben és künn a parasztnak szívós 
törekvéseiben, mily messzetekintők voltak a 
Führer tervei és parancsai és azt is, hogy a 
közösségnek és az egyesnek áldozatkészsége 
milyen gyümölcsöket terem. 

Ezeket az élményeket összefoglalni, meg-
tartani, a történeti összefüggéseket megállapí-
tani, elmélyíteni és a jövendő német iskola 
számára gyümölcsözővé tenni, ez a „Német-
ország szabadságáért!" című mozgalom értelme 
és jelentősége. Egyút ta l azonban képet kell 
nyúj tan ia a német tanulói f júság közvetlen há-
borús helytállásáról. 

Úgy, mint eddig, ezúttal is minden szóbeli, 
képes és műhelyi munkának a német iskolá-
ban ápolt kifejező eszközét alkalmazni kell. 
A nemzetiszocialista tanítószövetségnek kiad-
ványai, főleg a „Hilf mit!" (Nyújts segítőke-
zet!), „Deutsche Jugendburg" (A német i f jú-
ság fellegvára), „Volksaufklárung und Schule" 
(Népművelés és iskola) c. tanügyi folyóiratok, 
különlenyomatok és diapozitív-sorozatok sok 
ösztönzést és munkalehetőséget fognak nyúj-
tani. 

A hadsereg egyes részeivel és a hadikészült-
ségben lévő szervezetek hivatalaival való 
érintkezések megindultak. Valamennyi késznek 
nyilatkozott, hogy az iskolával egyetértően 
dolgozik. Így hát kétségtelen, hogy a „Német-
ország szabadságáért!" című akció teljes sikert 
fog aratni . 

Der Deutsche Erzieher, 
1941:12. szám. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

Amit a tanítónak az egyéniség 
rendellenességéről tudnia kell. 

Az egyéniség rendellenességének mindig 
van valami oka. Az lehet teljesen organikus, 
vagyis valamilyen betegség vagy mirigybánta-
lom, lehet teljesen lélektani, amit az otthoni 
kedvezőtlen körülmények okoznak, végül lehet 
úgy organikus, mint lélektani. Ezek forrását 
az egyén életének közelebbi megismerésekor 
tudjuk megtalálni. 

Az élet a születéstől halálig az egyénnek a 
környezetével való fizikai és psychológiai ki-
egyenlítődésének sorozata. Minden egyénnek 
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van szándéka, szükséglete, törekvése és kíván-
sága, amelyet állandóan szeretne kielégíteni, 
annak azonban számtalan akadálya jelentke-
zik. A fizikai szükségletek mint éhség, szomjú-
ság, alvás és pihenés rendszerint kielégíttet-
nek. Más a helyzet a psychológiai, vagy tár-
sadalmi kívánságoknál, mint biztonság, társa-
dalmi elismerés, tömegből való kiemelkedés, 
kényelem és összhang. A gyermekben az egyé-
niség rendellenességét legtöbbször ezen utób-
biak kielégítetlensége okozza. 

Megfelelő kiegyenlítődés érdekében a gyer-
mekeknek meg kell ismerkedniök a tényekkel. 
Maguknak kell megoldani problémáikat és 
megtalálni a harmonikus együttműködés út-
jait. 

A gyermek az általa közvetlenül meg nem 
oldható problémákat az alábbiak szerint szokta 
elintézni: 

1. Fokozottabb erővel tör a kívánt cél el-
érésére. 

2. Megkísérli a társadalmi tekintély elveszté-
sének elkerülését, az eredeti megkívánt cél 
megtagadása vagy egy könnyebben elérhető 
céllal való megelégedése által. 

3. A nehezen elérhető célnak másikkal való 
helyettesítése által. 

4. Helyettesített megelégedéssel követelve a 
reá vetődött dicsőséget, mint sikert. (Azono-
sítás.) 

5. Kicsinyíti a hibákat és hiányokat, mások 
bírálata és lebecsülése által. 

6. Figyelmet kelt egyenesebb, durvább csel-
vetés által az eredmény érintése nélkül. (Ego-
centrizmus.) 

7. Együttérzés fenntartása bukás esetére és 
esetleg érdemetlen segítséget kap. 

8. Visszavonul beteg, vagy fiatalabb sze-
mély helyzetébe nem várva követelést ezen 
helyzet igazolására. 

9. A helyzetről elvonja a figyelmet az állha-
tatlanság figyelmenkívül hagyásával, a terhes 
tényezők elkülönítésével stb. A megoldás elke-
rülése az ellentétes erők részére látszólagos 
megoldás készítésével. (Elválasztás.) 

10. A mozgató erők leigázását megkísérli 
azok leszorítása, rendszerint elferdített helyet-
tesíthető kifejezések által. 

11. A probléma megoldását visszautasítja, 
vagy a társadalom által kívánt cselekmény el-
lenkezőjét teszi. 

12. A probléma megoldásától, egy képzelet-
beli világba való visszavonulás által távol-
ta r t j a magát, ahol a képzeletbeli sikerek köny r 
nyebben arathatok. 

Az akadályok, amelyek alapszükségleteinek 
és ambícióinak írtjában állanak, rendszerint 
etthon keletkeznek. A gyermek biztonságérzete, 
önbizalma, önirányítása és függetlensége, to-
vábbá a társadalmi érintkezéshez szükséges 
könnyedség és ügyesség megszerzése nagymér-
tékben otthoni viszonyaitól függ. Harmonikus 
osaládi élet hozzájárul a gyermek érzelemvilá-
gának fejlesztéséhez; kielégíti a figyelmesség, 
elismerés biztonság szükségletét, fejleszti a 
társadalmi kiegyenlítődéshez szükséges tudá-

sát és ügyességét, és megfelelő irányítást ad a 
megoldhatatlannak látszó feladatok elvégzésé-
hez. 

Kölcsönös megértés és megbecsülés, szere-
tet és alkalmazkodás, és együttműködés az ott-
honi problémák megoldásánál megteremti a 
gyermek egyéniségének fejlődéséhez szükséges 
légkört. A szülői Szííápátia és megértés, a pro-
blémák és a gyermek fejlődésénél beálló zava-
rok megoldása, a fizikai és szellemi egészség 
fenntartása csökkenti a külvilágban ért csapá-
soknak a gyermekre gyakorolt hatását. 

Ha a családi életben egyenetlenség, súrló-
dás, feszültség uralkodik, a gyermekben féle-
lem, bizalmatlanság, alacsonyabbrendűség és 
bizonytalanság érzése támad. Ennek következ-
tében a gyermek ingerlékeny, túlérzékeny, be-
teg, a társaságot kerülő vagy társasággyűlölő 
lesz. 

A közösségi környezet lesz tehát az átsegítő 
tényező, a gyermek egyéniségének kifejlődé-
sét zavaró körülményeknél. A gyermeknek és 
felnőttnek ezen zavarok esetében szüksége van 
a já tékra és felfrissülésre, szellemi egészségének 
fenntartása és fejlesztése érdekében. A gyer-
mek nem szándékosan hazudik és fecseg, ha-
nem azért teszi, mert nem ismer más utat a 
belátásnélküli szülők és tanítók által az egvé-
nisége ellen intézett meggondolatlan és lelki-
ismeretlen támadások megvédésére. 

A gyermekek nem öröklött gonoszságból 
vagy más megsértésének szándékából engedet-
lenek és dacosak a tanítóval és szülővel szem-
ben, hanem azért, mert igyekeznek magukat 
a valódi vagy képzett veszélytől megvédeni. 
Felelőtlenség, engedetlenség, lustaság, habo-
zás, elzárkózás, rossz hangulat és más nemkí-
vánatos viselkedés nem a gyermek jellemvo-
nása, hanem legtöbbször nagyon fontos meg-
nyilvánulása a szorultságnak, amely a felnőt-
tek hathatós támogatására szorul és nem a ba j t 
fokozó haragos kirohanásokra. 

Segíteni kell a gyermeknek szembenézni a 
tényekkel, megoldani belső ellentéteit az alkal-
matlanság, alacsonyabbrendűség és bizonyta-
lanság érzetének kiküszöbölése a tanító egyik 
főfeladata. Lelki egyensúlyának visszaadása 
mellett, függetlenség és tanulótársakkal har-
monikus együttműködés szükségességének ér-
zését kell a tanítónak a gyermekbe belene-
velni, hogy majd a társadalom hasznos tagja 
lehessen felnőtt korában. 

(Education [Boston] 1941. június hó.) 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Ű j Magyarország és az ú j Európa. A Bar tha 
Miklós Társaság kiadása. Szerkesztette: Gallus 
Sándor. >íua&t 

Mélyreható átalakulások korát éljük. Ért-
hető tehát, hogy mírttfenkít érdekel, mit lioz a 
holnap. Bennünket magyarokat elsősorban az 
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érdekel, hogy milyen lesz a magyarság hely-
zete az ú j Európában. Ezzel a kérdéssel fog-
lalkozik ez a könyv, mely nem jósolgat, ha-
nem olyan kérdéseket vet fel és boncolgat, 
amelyek szoros összefüggésben vannak a ma-
gyarság sorsával. 

A könyv bevezetőjét Szász Béla írta. Ebben 
körvonalazva kapjuk mindazokat a kérdéseket, 
amelyekkel ebben a forradalmi korban a ma-
gyarságnak foglalkoznia kell. 

Az első fejezetben az államépítészet és a 
tudomány viszonyával foglalkozik több kiváló 
szerző, mégpedig nem általánosságban, hanem 
egyes fontos kérdésekre külön-külön rámutatva. 
Ilyenek: A magyarabb jog felé. A paraszt-
életforma csődje. A városi munkásság szociális 
helyzete- A fa j i lélek és a magyarság stb. 

A könyv második része a magyarságtudo-
mánnyal foglalkozik. Ebben ilyen kérdések fej-
tegetését talál juk: Magyar faj , magyar nép, 
magyar nemzet. Táj és az ember. Magyarország 
kulturális szférái. A népművészet jövője stb. 

A könyvben Gulyás Pál, Erdélyi József, 
Szerető Sándor, Szatmári Sándor, Ilyés Gyula, 
Ferdinándi Mihály és Gallus Sándor ír t meg-
kapó költeményeket. Üjabb szobrászaink és fes-
tőink alkotásai díszítik a könyvet. 

B. Csűrös Emília: Kalotay Margit esküvője. 
A regény főhősének, a magyar tanítónőnek 
kedves alakja, amely már a szerző első köny-
vének olvasása titán a szívünkhöz nőtt, nehéz 
és szomorú sorssal küzd Erdély rabságának 
utolsó húsz évében. 

A szenvedő magyarság végső fellegvárainak 
egyikét, Margit iskoláját is bezáratja a rossz-
akarat és a vőlegényét börtönbe jut ta t ja . Majd-
nem két évtizedig sínylődik Varanói Jenő 
Nagyenyeden, amíg megnyílnak előtte a börtön 
kapui. Margit 20 éves küzdelmes lemondással 
teli élete elnyeri jutalmát; együtt ünneplik az 
Erdélybe bevonuló magyar csapatokat. 

Kis falujuk Völgyes, ugyan az ú j határon 
túl van, de bíznak benne, hogy karácsonyesti 
imájuk meghallgatásra talál odafenn a csilla-
gok fölött. 

A regény alakjai a tehetséges és igyekvő 
székelyek népes családjához tartoznak: az öreg 
Kövecsi Jóska tönkremenése után Bukarestbe 
megy dolgozni és már csak meghalni jön haza. 
Gyermekei már a boldogabb ú j nemzedékhez 
tartoznak: Katica ügyvéd lesz, Jóska pedig 
pap és visszaszerzi ap ja elvesztett örökét. 
A nyájas öreg plébános és nővére jóságukkal 
enyhítik Margit végtelen fájdalmát. Viorica, a 
román jegyző kedves, finom, törékeny fele-
sége, méltó barátnője a regény főhősének. 

A fiatal leányoknak való szép, hazafias ér-
zelmű regény a Szent István-Társulat kiadásá-
ban jelent meg Györgyfi György hangulatos 
címlapjával és sikerült rajzaival. 

Olasz Szemle. — Az 1935-ben megkötött ma-
gyar-olasz kulturális egyezmény értelmében 
Budapesten létesült Olasz Kultúrintézet kitűnő 
főigazgatójának, Aldo Bizeari-nak főszerkesztői 
jegyzésével a két ország közötti kapcsolatok 

ápolására 160 oldalas hatalmas kötetként „Olasz 
Szemle' címmel ú j folyóirat indult meg, amely 
kéthavonként kerül a jövőben az érdeklődő 
magyar közönség asztalára. Bizz<Ari főszer-
kesztő bevezetőjében kifejti, hogy célja tudo-
mányos jellegű tanulmányokat, tudományos 
dokumentumokat összegyűjteni, hogy ezáltal 
további munkalehetőségeket teremtsen a két 
baráti nemzet közötti viszony felderítésére. 
Könyvismertetések során tájékoztatni akar 
azonkívül magyar szerzőknek Olaszországot 
érintő munkáiról, valamint az olasz tudomá-
nyos könyvtermés eredményeiről. Az irodalom-
történettől a természettudományokig és a 
művészettől a jogtudományig minden témakör 
helyet fog kapni a Szemle hasábjain. Az első 
szám mindenben meg is felel ennek a célki-
tűzésnek. Kultuszminiszterünk, Hóman Bálint, 
„Nagy Lajos' - című kitűnő tanulmánya ezt a 
birodalomalapító fejedelmet éles reflektorral 
világítja meg, bemutatva, hogy királyaink kö-
zül erkölcsi életeiveken alapuló emberi nagy-
ságának elismeréséül miért éppen őt tisztelte 
meg a „Nagy'" jelzővel a nemzet- Fabinyi Tiha-
mér volt pénzügyminiszter A polgári per jog 
újjászületése a fasiszta Olaszországban, An-
gyal Pál egyetemi tanár Gazdasági bűncselek-
mények az olasz és a magyar büntetőjogban, 
Magyary Zoltán professzor pedig A fasiszta 
állam kifejlődése című tanulmányaikat tették 
közzé. Entz Béla pécsi professzor Leonarde 
da Vinci anatómiája, Koltay-Kasztner Jenő a 
római Collegium Hungaricum volt igazgatója: 
Dante „Üj élet"-e, Várady Imre: Erdélyi uta-
zók Olaszországban, Villani Lajos báró: Az 
olasz nagyipar keletkezése, Zambra Alajos: 
Az olasz irodalom a magyar köztudatban, és 
végül Olgyuy Aladár és Viktor építészmérnö-
kök: Az olasz városrendezés tanulságai és az 
óbudai Via Antiqua című tanulmányaikkal 
szerepelnek. A folyóirat programnijával, első 
számának belső tartalmával és külső kiállítá-
sával, az olasz szellemi életről szóló beszá-
molóival egyszerre meghódította az érdeklődé 
magyar közönség figyelmét és mindazok szá-
mára nélkülözhetetlen lesz, akik úgy érzik, 
hogy munkásai kívánnak lenni a két nemzet 
évezredes baráti kapcsolatainak. 

Északi Rokonaink. — A Magyar-Finn és 
a Magyar-Észt Társaság közös kiadásában, 
az Atlienaeum nyomdavállalat áldozatkészségé-
ből, immár az 5-ik kötete jelent meg az északi 
rokonnépeinkkel foglalkozó eme kitűnő folyó-
iratnak. A lapot dr. vitéz Nagy Iván min. 
osztálytanácsos szerkeszti, aki a kötetben a 
kiadóvállalat által megjelentetett f inn regé-
nyeket és az első magyar nyelven megjelent 
finn mesekönyvet ismerteti. A kötet vezércik-
két ,,A közös vér parancsa" címmel Wuorimaa 
Aarne, Finnország budapesti követe írta, ki-
fejezve azt a reményét, hogy a mostani világ-
rengésből népeinkre szebb jövő fakad. Gaské 
Dezső, a Társaság ügyvezetője ismerteti azt a 
baráti egyezményt, amit a Magyar-Finn Tár-
saság kötött a Finnországban működő hasonló-
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jellegű nagy országos egyesületekkel. Helsinki-
ben ugyanis a Finn Nemzeti Szövetség, a Finn-
Magyar Társaság, a Finn Néprokonsági Társaság 
és a Magyar Barátok Köre terjesztik a néprokon-
sági gondolatot a széles finn közvéleményben. 
Petri Pál m. kii", titkos tanácsos, ny. kultusz-
államtitkár azt a nagyhatású beszédet tette 
közzé, amit az őszi néprokonsági ünnepen mon-
dott el, felvetve azt a gondolatot, hogy Észak-
Szibériából a néhány ezer főre becsülhető leg-
közelebbi rokonainkat, a voguloka't és osztjá-
kokat, Magyarországra kellene telepíteni. Ér-
dekes az a cikk is, amit Heiskanen finn egye-
temi tanár előadása alapján a mai Finnország 
adatairól közöl a folyóirat. Erdeős László őr-
nagy térképvázlat kíséretében a finnek és ész-
tek felszabadító hadjára tá t ismerteti, Fekete 
József tanügyi főtanácsos, az állami óvónő-
képző Intézet kiváló igazgatója pedig „Julián 
barát álma" címmel oroszországi nyelvroko-
naink áttelepítésének mikéntjére ad részletes 
programrnot. Kettunen Lauri finn egyetemi 
tanár a finnek Erdélyéről, Kar ja iáról mondott 
felemelő hatásií beszédével szerepel a folyó-
irat munkatársai között, míg Vainö Musikka 
helsinkii tanítóképzőintézeti igazgató ar ra tesz 
javaslatot, hogy Észak-Oroszországban egy 
zűrjén köztársaságot kellene létesíteni köz-
vetlen Finnországgal határosan, ahová a dé-
libb területekről is át lehetne telepíteni a 
rokon népeket. A folyóirat azonkívül öt érde-
kes fejezetet közöl az Atlienaeum által kiadott 
finn regényekből; Linnankoski: Menekülés és 
Dal a tűzpiros virágról, Talvio: A darvak, 
Járnefel t : Koivikko lakói és Anni Swan: 
Mesék az Ezertó országából című kötetéből. 
A folyóirat előfizetési díja évenként mind-
össze 3 P. Megrendelhetői a kiadóhivatalnál: 
IV,. Veres Pálné-u. 7. 

Simonyi Béla: A beszéd. 476 oldal, Stepha-
neum, 1942. Simonyi Béla nyugalmazott reál-
gimnáziumi tanár, a beszédtechnika v. egye-
temi lektora, a Színművészeti Akadémia v. ta-
nára, a Beszédművészeti Iskola igazgatójának 
tollából közel 500 oldalon, mintegy 200 bonctani 
és élettani ábrával értékes munka jelent meg. 
í ró ja közel 40 éven keresztül foglalkozott a 
középiskola, Színművészeti Akadémia és egye-
tem, nemkülönben a tőle alapított Beszédmű-
vészeti Iskola keretei között a beszéd lényegé-
nek tanításával. Egész élete munkásságának 
eredménye ez a könyv, amelynek megírására a 
beszéd területén működő elméleti és gyakor-
lati kiválóságok már régen ösztönözték. Mun-
kája a beszédet összes vonatkozásban tárgyal ja 
és szól: Az egységes tiszta kiejtésű, észszerű 
magyar beszédről, a szórend, a jellegzetes ma-
gyar hangsúly és a hanglejtés kíséretében. 
Szól a hibás kiejtés javításának mikéntjéről. 
Tárgyal ja a beszédképesség tudatos fejleszté-
sét lélek-, ideg-, bonc-, élet- és hangtani (akusz-
tikai és fonetikai) alapon a lokalizációstan ál-
landó ébrentartása mellett, megalapozva lég-
zési és liangoztatási gyakorlatokkal. Részlete-
sen foglalkozik a beszéd folyamatával, zava-

raival a legújabb elméleti és gyakorlati kuta-
tások alapján. Könyvének végén felsorolja a 
fonetika és beszédtechnika kérdéseit tárgyaló 
irodalom jelesebb hazai és külföldi termékeit, 
majd ismerteti a beszéddel kapcsolatos újabb 
és legújabb ismertebb irodalmat bonctani, élet-
tani, kórtani, lélektani és hangtani vonatko-
zásban. Ismerteti a nevezetesebb fonetikai fo-
lyóiratokat is. A szerző szem előtt tartotta, 
hogy könyvét sikerrel használhassa a közép-
iskolai tanulóifjúság, a tanítói, a tanári , a 
színművészeti, a papi, a katonai, a jogi, az or-
vosi pályákra készülő, az egyetemi hallgatók 
összessége, valamint ezen i f jaka t vezető tan-
erűk, előadók, egyházi és világi szónokok, sza-
valók, szóval mindazok, kiknek kenyere a be-
széd, valamint mindazok, kik magukat ma-
gyaroknak vallják. A könyvet az ország leg-
kiválóbb szakemberei bírálták felül. A szerző 
nemzeti érdeket szolgált, hogy könyvét meg-
í r ta és elsősorban a tanítással foglalkozóknak 
is kötelessége azt megismerni és munkájuknál 
felhasználni. 

Magya'r Statisztikai Zsebkönyv. 1941. — 
Immár a X. évfolyamát jelenteti meg a Ma-
gyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal vitéz 
Mike Gyula osztálytanácsos kitűnő szerkesz-
tésében annak a zsebkönyvnek, amelyben a 
magyar élet minden vonatkozására, a földrajzi 
viszonyoktól a közegészségig, az őstermelés, 
az áralakulás, a jogszolgáltatás, az állami és 
törvényhatósági élet sok vonatkozásában ka-
punk adatokat. Különösen érdekesek azok a 
táblázatok, amelyek a magyar nép számbeli 
alakulásának történetére, a magyarság világ-
létszámára és az idei kötetben először a finn-
ugor rokonnépek számára vonatkozik, amiből 
kitűnik, hogy 21,130.000 testvérünk él az egész 
világon. A közművelődési adatok közül ez a 
kötet közli először a felvidéki és kárpátal ja i 
területtel megnagyobbodott Magyarországra 
vonatkozó 1939/40. évi adatokat. Ebből meg-
tudjuk, hogy a visszacsatolt Eirdély és Dél-
vidék nélkül 8882 népiskolában 25.772 tanító 
oktatott 1,204.714 gyermeket, akik közül a 
többség: 613.000 volt fiú; 1343 gazdasági ismétlő 
iskolában pedig 4029 tanerő 128.245 növendék 
továbbképzését vezette. Az elemi iskolák kö-
zül állami volt 2396 és községi 920; a legtöbb 
a római katolikus felekezeti iskola 3302,, míg 
a reformátusoknak 1315, az ág. hitv. evangé-
likusoknak 427 iskolájuk volt. Ugyanebben a 
tanévben 59 tanító- és tanítónőképző intézet 
működött, amelyekben 5193 tanítójelölt készült 
ú j hivatására. Az intézetek jelleg szerinti meg-
oszlása a következő: római kat. 32, állami 12, 
református 8, evangélikus 3, gör. kat. és izr. 
2—2. lvüiön érdekessége a kötetnek, hogy kü-
lön táblázatokban máris közli a visszafoglalt 
délvidéki terület adatait is. Az ügyesen össze-
állított kézikönyvet melegen ajunll iat juk a 
tanítói rend tagjainak figyelmébe. 
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P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Az újvidéki I. fokú tanügyigazgatási kirendeltség 
szemináriumi körzeteinek munkája március hóban. Immár 
harmadik hónapja, hogy a kirendeltség területén működő 
délvidéki tanítóság lelkes szorgalommal folyta t ja szak-
irányú továbbképzését s dicséretes eredménnyel működik 
közro abban, hogy a felszabadított terület iskoláit és a 
nevelő-oktatás munkáját összhangba hozni és szervesen 
belekapcsolni a magasabb fejlődési fokon álló anyaországi 
magyar népoktatási munkarendbe. Az eddig gyűj tö t t ér-
tékek mellé a márciusi szemináriumok is nemes és hasz-
nos javakat ju t ta t tak a tanítóságnak, amelyeket iskolai 
munkájuk tökéletesítésére, nevelésük eredményesebbé téte-
lére felhasználhatnak. A szemináriumok egységes tárgy-
rendje három párhuzamos munkavonalon foglalkoztatta 
a körzetek tanítóit. Kitűnik a munkarendből, mely a kö-
vetkező összeállításban került végrehajtásra: 

Hiszekegy. Megnyitó. 1. A rendtartási naplók s azok 
helyes vezetése. 2. Gyakorlati t an í tás : a) Olvasmánytár-
gyalás a IV. osztályban, b) a tanítási eljárás ismertetése. 
3. Gyakorlati taní tás : a) Történelemtanítás az V—Vl-ik 
osztályban, b) a tamítás módszere. Hozzászólások, ösz-
szefoglalás. 4. A tananyagbeosztás. A helyi tanmenet 
összeállításának helyes módja. Zárószó. Himnusz. Mindkét 
tanítás tárgya szép feladat elé ál l í tot ta a taní tókat s 
próbára tet te képzettségük, 'tehetségük, felikészültségük 
mellett egyéniségüket is. 

Nemes és szent érzelmek felkeltésére, mélyítésére; 
eszményképnek a gyermek elé állítására; a nemzet meg-
becsülésére, hazaszeretet ébresztésére; munkára és áldo-
zatosságra nevelésre, erények kiváltására és erősítésére, 
jellemképzésre, ősök példáin való okulásra, a jövőben való 
hit felélesztésére stb. bőven ju to t t alkalom és.mód, hasz-
nálható példa a legtöbb esetben mintaszerűen ós gondos 
szeretettel feldolgozott tanítási egységekben: pl. Egervár 
védői: II . Rákóczi Ferenc, Zrinyi Ilona, A legnagyobb 
magyar (gr. Széchenyi I.). Mohácsi vész stb., továbbá a 
hazafias vagy emberi erényekről szóló költemények, olvas-
mányok tárgyalása, mint p l : Előre! II. Rákóczi Ferenc, 
Az "árva, Á jó takarékosság, Balatoni kecskekörmök, 
A h a z a . . . stb. A bemutatott tanítások, melyek magyar, 
német, szerb és szlovák nyelven folytak, az eddigi tapasz-
ta la tokat érvényesítették s örvendotes fejlődésről tanús-
kodtak 

Jóleső érzéssel állapítható meg az idehelyezett és át-
vett tánítók közötti nemes vetélkedés, mely abban nyil-
vánul: ki nyújtson tökéletesebb munkát s érjen el jobb 
eredményt. 

Ókér, Szenttamás, Óbecse, Zenta, Mohol, Szépliget, 
Palánka, Temerin, Zsablya, Titel és Újvidék tanügyi kör-
zetek tanítósága komoly hivatástudattal és magyar 
tanítói lelkülettel végezte el a tavasz első hónapjában, a 
nemzeti szabadság ünnepi levegőjében a vállalt feladatot, 
s bizonyságot t e t t hazafiúi lelkületéről, a hazaszeretetre 
nevelésre való elhivatásának tudatáról s célt látó pontos 
kötelességteljesítéséről. Mert csak az ilyen le'kiségű, hit-
erejű. hűségű és lelkes akaratú tanító lépheti át nvugodt 
lelkiismerettel a végvári iskolák küszöbét s vallhatja 
büszkén magáénak a magyar tanítói nevet. 

Pedagógiai szeminárium az ungvármegyei ruszin tan-
nyelvű népiskolák tanerői számára. Az ungvármegyei és 
az Ungvár thj . város ruszin tannyelv^ népiskolák tan-
erői számára vitéz Ujráry Lajos kassai kerületi kir. fő-
igazgató március hó 18-án az ungvári ruszin tannyelvű 
állami gimnáziumban pedagógiai szemináriumot rendezett, 
melynek egyetlen tárgya a ruszin tannyelvű iskolákban a 
magyar nyelv tanításának módszeres bemutatása és meg-
vitatása volt, elméleti előadások és gyakorlati tanítások 
alakjában. 

A szemináriumi értekezleten vitéz TJjiáry Lajos tan-
kerületi kir. főigazgatón, mint elnökön kívül a kassai 

tankerület részéről dr. Tomcsányi Boldizsár tanügyi taná-
csos, Ung vármegye népoktatási kerülete képviseletében 
pedig Rácz Pál kir. tanfelügyelő jelent meg. 

Mind az elméleti előadásokat, mind a gyakorlati taní-
tásokat Scheffer Miklós és Kara Mihály ruszin gimná-
ziumi tanárok tar to t ták . A, magyar nyelv tanításának 
módszerét igen alapos tanulmányokban fejtegették, majd 
a gimnázium I. és IV. osztályában jól sikerült gyakor-
lati tanításokat muta t tak be. 

A szemináriumon megjelent tanítóság és az ungvári 
gör. kat. tanítóképző ötödéves ifjúsága a tanításokból 
gazdag tapasztalatokat szerzett. 

Az előadásokat és tanításokat követő v i tá t vitéz Uj-
váry Lajos tankerületi kir. főigazgató nyi tot ta meg, aki 
nagy felkészültségéből eredő és alaposan leszűrt tanul-
ságokkal bővelkedő előadásában a kérdés minden oldalát 
élesen megvilágította. 

A tárgyhoz a jelenlévő tanerők mind hozzászólottak 
és bizonyos fokig közös véleményt alakítottak ki. A vi tá t 
dr. Tomcsányi Boldizsár tanügyi tanácsos és Rácz Pál 
kir. tanfelügyelő zárta be. 

A kir. tanfelügyelő megköszönte a tankerületi kir. fő-
igazgatónak, hogy a szeminárium megrendezésével alkal-
mat adott a ruszin tannyelvű • iskolákban működő tan-
erőknek egy — a tanulók előtt idegen nyelv — gimná-
ziumi módszerű tanításának meghallgatására és arra , 
hogy ebből hasznos tanulságokat vonhassanak le. 

Kulai pedagógiai szeminárium. Március hó 21-én a 
visszafoglalt Délvidéknek Kula nagyközségében a zombori 
I. fokú tanügyigazgatási kirendeltség pedagógiai szemi-
náriumot t a r to t t . 

A szemináriumon megjelent a zombori I. fokú tan-
ügyigazgatási kirendeltség vezetője: dr. Juhász János kir. 
tanfelügyelő, a kulai járás előadója: dr. Batka László t-n. 
s. fogalmazó, valamint a kulai, kula-bélapusztai, isten-
segítsi és óverbászi tantestület teljes számban. 

A szemináriumot dr. Juhász János kir. tanfelügyelő, 
mint elnök nyi tot ta meg, mely alkalommal meleg, köz-
vetlen, tanítói lélekből fakadó szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket. A nagy lelkesedéssel fogadott megnyitó 
után az elnök felkérte Bálint Dezső kulai állami taní tó t , 
hogy az 1940. évi XX. t.-c. alapján kiadott „Tanterv és 
Útmutatásokat ismertesse, mégpedig a népiskola kapcso-
la tá t a családdal, kisdedóvóval, közép- és középfokú isko-
lákkal. Órarend, óraterv és vázlat szerkesztéseinek helyes 
módozatait. A nagy felkészültséggel és körültekintéssel 
összeállított előadás értékes gondolatokat világított meg. 
Ezután Hamvas György kulai állami tanító a beszed-
és értelemgyakorlat tanításának módszeréről t a r to t t gya-
korlati értékű előadást, melyet Béky Margit kula-béla-
pusztai állami tanítónő mintatanítása követett. A mód-
szer elvein felépített tanítás nagy felkészültséget muta-
tott. Az elhangzott előadásokhoz és mintatanításhoa 
Reichhardt Lajos, a kulai állami népiskola igazgatója, 
Lengyel János óverbászi állami népiskola igazgatója, 
valamint Bálint Dezső kulai állami népiskolai tanító szó-
lottak hozzá. 

A hozzászólások több értékes gondolatot hoztak fel-
színre, amelyek a pedagógiai szeminárium tárgysorozatá-
nak kérdéseit teljesen tisztázták. 

Pedagógiai szeminárium Csíkban. A csíkjenőfalvi isk. 
körzet ismét szépsikerű pedagógiumi szemináriumot tar-
to t t Csíkszenttamáson. A gyülekező tanítóság az ősi 
templomban reggel 8 órakor szentmisét hallgatott , ame-
lyet Bálint Vilmos plébános, a neves népszervező, mon-
dott, aki • szívesen lá to t t vendége volt a szemináriumnak 
is. A szemináriumot Miklós Gergely kir. tanfelügyelő 
vezette. Az előadó: Kozma János körzetfelügyelő, 
jegyző: dr. Földes Zoltán csíkjenőfalvi áll. isk. igazgató 
volt. A tanfelügyelő meleghangú bevezetője után öröm-
mel üdvözölte a falu megjolent plébánosát is. Azután 
Zeöke Margit csíkszenttamási áll. tanítónő t a r to t t igea 
értékes mintatanítást a II. o. gyermekekkel. 
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Barna Ignác szenttamási állami tanító gondosan ada-

tolt monográfiája Csíkszenttamás községről igen élveze-
tes és tanulságos felolvasás volt. Hasonló monográfiát 
készít — ez év júliusáig — mindenik csíki igazgató-
tanító a maga falujáról. A számtantanítás módszeréről 
Blénessy Károly, csíkszentdomokosi áll. isk. igazgató-
tanító értekezett, hósszú működése folyamán leszűrt ta-
pasztalatai alapján. Kozma János körz. felügyelő igen 
éidekes és értékes számtani ötletekkel és fogásokkal szá-
molt be, amelyeket a körzet több tanítója gyűjtött össze 
és a mindenre ráérő, a jó tanítás érdekéért minden esz-
közt érvényesítő kir. tanfelügyelő. 

A gyűlés befejezésekor Miklós Gergely tanfelügyelő 
szép gondolatokkal szolgált a keresztény nemzeti nevelés 
sugárköróből. A testvéri szavakkal zárult, hatásos befeje-
zőre Kozma János körz. felügyelő hálás szókkal fejezte 
ki a tanítóságnak ragaszkodó szeretetét tanfelügyelőjé-
vel szemben. 

A pedagógiumi szeminárium rendezéséért elismerés 
illeti meg a körz. felügyelőt, továbbá Dcbay Albert csík-
szenttamási igazgatót, Bara Ignác v. igazgatót, áll. taní-
tót ée a helybeli tantestületet. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pacdagógiai Társaság. Az 1942. április 18-án 
dr. Prohászka Lajos egyetemi tanár elnöklésével tar tot t 
rendes felolvasó- ülésnek első tárgya Karsai Ervin pre-
montrei rendi nyug. tanárképzőintézeti kormányzónak, a 
Társaság 1918-ban választott rendes tagjának székfog-
laló előadása volt Az eidetika a gyakorlati tanítás szol-
gálatában címmel. Az előadást megelőzően ismertette az 
elnök a 24 évvel a megválasztás után tartott székfog-
laló rendkívüli körülményeit. Karsai Ervint, a kiváló el-
méleti és gyakorlati pedagógust és pszichológust néhai 
Fináczy Ernőnek, a Társaság akkori nagynevű elnöké-
nek javaslatára, mint az appercepcióról szóló jeles peda-
gógiai-pszichológiai mű és számos más nevelés- és tan-
ügyi tanulmány szerzőjét, a magyar katolikus pedagógiai 
élet kiváló munkását és képviselőjét választotta tagjai 
sorába 1918-ban a Társaság. Minthogy azonban a világ-
háború utáni összeomlás idején egyházi elöljárói vissza-
rendelték Karsai Ervint Jászóra s azután a csehektől meg-
szállt területről két évtizeden á t nem tudott a fővárosba 
jönni, székfoglalóját ily hosszú idő folyamán sem tudta 
megtaitani. A Felvidék felszabadu'ásával újra feléledt az 
ősz pedagógusban a székfoglaló tartására irányuló köte-
lesség tudata és vágya, s aggkora és gyengélkedése miatt 
személyesen nem jöhetvén Budapestre, beküldte székfog-
lalóul egy újabb jeles tanulmányát, kérve annak fel-
olvasó ülésen való Ixsmutatását s ily módon adva a peda-
gógiai tudomány művelésére hivatott Társaság iránti hű-
ségének és ragaszkodásának jelét. E körülmények közlése 
után az elnök felkérte dr. Jankovits Miklós rendes tagot 
Karsai Ervin dolgozatának bemutatására. 

A székfoglaló előadás abból indult ki, hogy a lélek-
tani megfigyelések és kísérletek nemrég egy újabb lelki 
jelenség felfedezésére vezettek, melyet eidetikus szemlé-
letnek neveznek. Némely egyénnek, főleg gyermeknek, meg-
van az a képessége, hogy az érzékelt képek lelki felnyi-
tásakor, hosszabb lappangó idő után is, a szemlélet ele-
venségével idézik fel a nyert benyomások érzéki vonásait. 
E tünetnek egyáltalán nincs patológiai jellege, mint régeb-
ben hitték, hanem it t a képzetreprodukciónak egy saját-
lagos fajával állunk szembon. Ezek az eidetikus szemlé-
leti képek azonban nem tévesztendők össze a szemléleti 
utóképekkel s az utólag felújított képzetekkel. — A kér-
désnek ma már nagy az irodalma. Főleg Ersch Jaensch 
kutatásainak köszönhető, hogy ez a lelki jelenség a kép-
rettan egyik kiegészítő fejezetévé vált. Nemcsak látási, 
hanem hallási és tapintási eidetikus jelenségekről is tudunk, 

csakhogy ez utóbbiakat még nem vizsgálták behatóbban. 
Iskolás gyermekek között átlag 25—40 százalék az eide-
tikus. Ez a képesség az alsófokú oktatásban, ahol inkább 
a szemlélő tehetségtől függ a haladás, haszonnal jár és 
értékes; a felsőbb iskolák növendékeit ellenben inkább hát-
ráltatja, mert az absztrahálást gátolja. Brunswik sze-
rint az alanyi szemléleti képek látása a 10. életév körirt 
jelentkezik legerősebben, majd másodszor a 15. év körül. 
Ettől az időtől kezdve, főleg felsőbb tanulmányokat foly-
tató serdülőknél hanyatlik. Erkölcsi szempontból jelen-
tősebb az a másik kifogás, amelyik az eidetikai hajlam 
kiélezése ellen szól, hogy t . i. a fejlődő lelket könnye* 
álmodozó természetűvé teheti. Bizonyos, hogy akár elő-
nyösen, akár hátrányosan befolyásolja a gyermek fejlő-
dését, az eidetikai momentumot, mint kétségtelen biológiai 
adottságot be kell állítanunk az oktatás keretébe. 

Az előadás elhangzása után az elnök meleg köszönetet 
mondott a távollevő Karsai Ervinnek a rendkívül értékes 
tanulmányért, a székfoglaló alapján teljes jogú rendestaggá 
nyilvánította őt s a Társaság az elnök javaslatára meg-
bízta a titkárt, hogy a rendes tagsági oklevél elküldésé-
vel egyidejűleg az egész Társaság üdvözletét és köszöne-
tét nyilvánítsa Karsai Ervinnek hűségéért és ragaszko-
dásáért. 

A felolvasó ülés második tárgya dr. Újvári Béla szé-
kesfővárosi polgári iskolai tanárnak, a Képzőművészeti 
Főiskola tanársegédének s a Társaság külső tagjának, 
mint vendégnek felolvasása volt ezzel a címmel: A rajz-
tanítás feladata. — Az előadó a rajztanítás történetéi 
végigtekintve, megállapította, hogy szerepe az általáno* 
nevelésben nem volt állandó. Ennek az oka részben az 
egyes korszakoknak a művészetről vallott felfogásával, 
részben a művelődés eszményével, részben pedig azzal ma-
gyarázható, hogy a rajzpedagógia alapvető kérdései min-
den vonatkozásban még nincsenek teljesen feltárva és tisz-
tázva. A kérdések megoldásánál a rajztanítás feladatá-
ból kell kiindulnunk. A rajztanítás feladatát a művészetre-
nevelésbon jelöljük meg. A művészetre-nevelésnek két köre 
különböztethető meg, a művészetszemlélet és a műélvezet. 
A művészetre-nevelésnek a rajzoktatásra vonatkozó fel-
adata a természethű rajzi ábrázolásnak a gyakorlat út-
ján történő elsajátítása. Az alapvető rajzdidaktikai kérdés 
pedig: a rajzolási ösztön és a tudatos rajzolás közötti 
átmenet létesítése. A műélvezetre nevelésnek rajzoktatásra 
vonatkozó feladatköre a kifejező eszközök hordozta ér-
zelmi mozzanatok elmélyítése az öntevékeny rajzolás út-
ján. A felolvasó előadását azzal fejezte be, hogy alap-
vető rajzdidaktikai kérdés a műélvezés alapfeltételeinek 
kifejlesztése is. 

Az előadás befejeztével az elnök meleg szavakkal kö-
szönte meg Újvári Béla érdekes fejtegetéseit, melyeket a 
hallgatóság nagy figyelemmel és élénk tetszéssel kísért. 
Elnök megköszönve a közönség érdeklődését, az ülést be-
rekesztette. 

A Budapesti Tanügyi Hivatásrend központi elnöksé-
gének április hó 23-án tar to t t ülésén Dongó Orbán tan-
ügyi főtanácsos, főv. biz. tag ismertette a miniszterelnök-
nek és a főváros főpolgármesterének a tanügyi tisztika» 
iránti nagy megértését és szeretetét, majd az időszerű is-
kolapolitikai kérdések fejtegetése után a magyar művelő-
dés ós nemzetpolitika nagy sorskérdéseiről, a szakszerűség 
elvének biztosításáról és a Magyar Élet pártjához vaU 
szorosabb kapcsolódásról számolt be élénk helyeslés mellett 
a százötven tagú elnöki tanácsnak. Utána dr. Koppány 
István polg. isk. tanár nagyvonalú, alapos készültségű elő-
adásban ismertetto megcáfolhatatlan statisztikai adatok-
kal a tanító- és tanárhiányt és az ezt követő közoktatást 
válságot. Hivatalos adatok alapján állapította meg, hogy 
nagyon sok vidéki iskolában egyáltalán nem volt ebben az 
évbon tanítás, más helyeken pedig pedagógiailag egyál-
talán nem képzett, sőt csak négy középiskolai bizonyít-
vánnyal rendelkezők tanítanak. A legsúlyosabb színvonal-
csökkentést jelenti ez az állapot, amin csak a tanítói pályi 
megkedveltetésével lehet segíteni s ezzel a nemzeti közök-
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ta tás t emelni. A 107 per.gős tanítói és 129 pengős tanári 
havi fizetés ma nem vonzóerő, de a további előmenetel sem 
íelel meg a mai nagyképzettségű tanítónak. A tanügyi 
igazgatás vezető állásaiban sem helyezkedhet el ma az ok-
tató és a negyvenezer főnyi magyar tanügyi tisztikarnak 
sem a felsőházban, sem máshol nincs érdekképviselete, ami-
kor az iparosoknak, földmunkásoknak, közjegyzőknek 6tb. 
mind van. A felelősség a nemzet jövőjéért készteti az ok-
tatókat arra, hogy felemeljék szavukat a tanító ós tanár 
nagyobb társadalmi, szellemi és anyagi megbecsülése ér-
dekében. Az értékes előadás után felszólalt dr. Laurentzy 
Vilmos, Drégely Dezső, Miklós Béla, Szeberényi Gyula, 
Rév Sándor, dr. Bemáth István és Dongó Orbán, mely 
ütán elhatározták, hogy a huszonhét országos tanügyi 
•gyesülettel kapcsolatot teremtve megalkotja a Tanügyi 
Hivatásrend a MÉP tekintélye alat t a tanárok és tanítók 
agyetemes szövetségét, mint a tanügyi tisztikar érdekvé-
delmének az óvónőtől az egyetemi tanárig egyedül hivatott 
képviseletét. 

Pályázati hirdetés, 
A Vakok József Nádor Kir . Orsz. Intézete 

aa 1942—43. tanévre felvesz vallás, nemzeti-
ség és nemre való tekintet nélkül világtalan 
gyermekeket, kik 5. életévüket betöltötték, 
de a vakságon kívül nem szenvednek olyan 
testi, vagy szellemi fogyatkozásban, mely ered-
ményes nevelés-oktatásukat meghiúsíthatná, 
valamint korlátolt számban csökkentlátású 
gyeimekeket- Felveszi 14 éves korukig azokat 
a gyermekeket is, kik az iskolai oktatás folya-
mán veszítették el látásukat, vagy mint vakok 
nyilvános iskolában esetleg magánúton végzik 
tanulmányaikat. 

A felvételi kérvényhez szükséges nyomtat-
vány az intézet igazgatóságától díj talanul sze-
rezhető meg. 

Az intézet növendékeit az oktatási idő alatt 
a szükséges polgári ismereteken kívül, tehetsé-
güknek megfelelően gyakorlati pályára is (zene, 
ipari) kiképzi. Ha a szülő szegénységét ható-
ságilag igazolja, akkor a gyermekük felvétele 
és oktatása ingyenes. A kérvényeket a m. kir. 
vall ás- és közoktatásügyi minisztériumhoz in-
tézve. folyó évi május hó 15-ig kell a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézete Igazgatóságá-
nál (Budapest, XIV., Ajtósi Dürer-sor 39. Tele-
fon: 496—911.) benyújtani. 

H Í R E K 

Felvétel a Győr-Moson-Pozsonyvárinegyei 
Tanítók Háza Egyesület internátusába az 1942 
—1943. tanévre. Értesít jük a Tanítók Háza 
Egyesület tagjait, hogy gyermekeiknek az in-
ternátusba az 1942—43. tanévre való felvétele 
iránti kérvényeiket az egyesület elnökségéhez 
(Győr, Dr. Vass József-u. 17.) legkésőbb folyó 
évi május 25-ig küldjék be. 

A jövő tanévi felvételt tartoznak azok a 
szülők is kérni, akiknek gyermekei a jelen tan-
évben is bentlakói voltak az internátusnak. 

Tájékozásul közöljük, hogy az internátus 20 
fiú- ós 10 leánytanulót fogadhat be. 

A tar tásdí j rendes és pártoló tagok gyer-
mekei után évi 650 P, nem tagok gyermekei 
után 750 P. Nevezett összegből júl ius 5-ig be-
fizetendő 65—75 P, mely összeg visszalépés 
esetén bánatpénzül szolgál. Orvosi díj külön évi 
10 P, mely seeptemberben fizetendő. 

Amennyiben az egyesületi tagok gyermekei 
a 30-as létszámot nem vennék igénybe, nem ta-
gok gyermekeit is felvesszük. 

Fenntar t juk a jogot, hogy az élet drágulá-
sával a tartásdíjat emeljük. 

Felvétel esetén az Elnökség részletes tájé-
koztatót küld. 

Az Országos Gyermekvédő Liga, Budapest, 
XII . kerület, Bánffy-utca 3. szám alatt, a Kis-
svábliegy alján lévő gyönyörű fekvésű Erzsébet 
Leányotthona felvesz középiskolába járó leá-
nyokat. A villaszerűén épült intézet higiénikus, 
modern berendezésű (köizponti fűtés, hideg-
meleg víz). A növendékek bőséges táplálkozás-
ban, intézeti orvosi felügyeletben részesülnek. 
Az intézettől mindennemű iskola jármű nélkül 
elérhető (polgári iskola, Szilágyi Erzsébet 
leánygimnázium, Baár-Madas gimnázium, felső 
kereskedelmi, Csalogány-utcai állami tanítónő-
képző, Orsolya zárda, gimnázium és tanítónő-
képző). Közvetlen az intézet szomszédságában 
van Domonkos Lászlóné ú j rendszerű, kiváló 
eredménnyel dolgozó áll. eng. nyilvánosjogú 
magángimnáziuma is. Az intézetben gondos 
tanulmányi ellenőrzés. Kívánatra korrepetíció, 
német társalgás, zongoraoktatás. A bentlakó 
növendékek tar tásdí ja havi 90 pengő. Tanító-
gyermekek kedvezményben részesülnek. Semmi 
egyéb költség nincs- Az Országos Gyermekvédő 
Liga hivatásának megfelelően, áldozatok árá» 
is lehetővé akar ja tenni csekély tartásdíjért , 
hogy a vidéki, középosztályhoz tartozó, szeré-
nyebb anyagi viszonyok közt élő szülők gyer-
mekei a fővárosban megfelelő nevelésben és ta-
nításban részesülhessenek. Felvilágosítással az 
intézet igazgatósága szolgál. (Budapest, XII., 
Bánffy-utca 3. Telefon: 151—497.) 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja 
felsőcsatári üdülőházát 1942. június 15-én meg-
nyitja. Felsőcsatár Vas vármegyében, a Stájer-
Alpok keleti nyúlványán, a Pinka-völgybe* 
fekszik, Szombathelytől 20 km-re. Menetrend-
szerű társasgépkocsi járat ta l közelíthető meg. 
A kocsi a Magyar vendéglőtől indul. 

Az üdülőház erdőszélen épült. Kétemeletes 
belső tagozottságú és 14 egy-, két- és három-
ágyas szobája van. Vízvezeték emeletenkint. 
Strand a Pinka-völgyben. 

A teljes ellátás (lakás, reggeli, ebéd, uzsonna 
és vacsora) naponkint: egyágyas szoba egy sze-
mélynek 8, kétágyas szoba két személynek 13, 
háromágyas szoba három személynek 18 pengő. 
A díjakon felül 5 százalék forgalmi adó és 
5 százalék kiszolgálási díj fizetendő. 

Légzőszervi bántalmak, idegkimerülés ese-
tén a vidék kiváló gyógyhatású. 

A jelentkezők az üdülőház gondnokához: 
Pillis János kántortanítóhoz forduljanak, Felső-
csatár, Vas vármegye. 
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Kinevezés. A m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Göndöcs László központi szol-
gálattételre beosztott gimnáziumi tanárt, jelen-
legi szolgálati helyén való meghagyása mel-
lett, a tanügyi fogalmazási személyzet létszá-
mába, a IX. fizetési osztályba, tanügyi fogal-
mazóvá kinevezte. (105.989/1942. V. 1. szám. — 
1942. április hó 16.) 

Miniszteri elismerés átadása. Négyévtizedes 
nevelői és tanítói munkálkodása jutalmául 
kapta meg a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr elismerő okiratát: 
Telek Géza, a miskolci I. sz. állami népiskola 
nyugalombavonult igazgató - iskolafelügyelője, 
amit bensőséges együttérzéssel adott át dr. Saád 
Andor egészségügyi tanácsos, gondnoksági el-
nök Dobos László kir. tanfelügyelő és a mis-
kolci állami népiskola igazgatóinak a jelenlé-
tében, a kitüntetettnek. Dr. Saád Andor gond. 
elnök után Dobos László kir. tanfelügyelő az 
értékes munkával jól megérdemelt kitüntetés-
hez gratulált . Dr. Stefán Béla iskolafelügyelő-
igazgató köszöntötte úgy a maga, mint annak 
a testületnek és iskolának a nevében a kitünte-
tettet, amely intézetnél 3 évtizeden át a leg-
odaadóbb kötelességteljesítéssel munkálta a 
magyar nemzeti kultúrát . Jakab József iskola-
felügyelő-igazgató, Balkányi János igazgató és 
Gergely Mihály h. igazgató az iskoláik nevében 
köszönlötték a nyugalombavonult kiváló peda-
gógust kitüntetése alkalmából. Telek Géza 
meghatódva mondott köszönetet a reá irányuló 
kedves figyelemért és a magas helyről jött 
elismerésért. 

Felvétel a kecskeméti Faragó Béla Országos 
Arvaházba. Kél jük kartársainkat, hogy a gyer-
mekes tanítóözvegyek szíves figyelmét hívják 
fel lapunk; mai számában hirdetett árvaháízi 
felvételre. 

A Győr-Moson-Pozsonyvárniegyei Tanítók 
Háza Egyesület négy, egyenként 70—70 pengős 
tanulmányi segélyre hirdet pályázatot. Pályáz-
hatnak az egyesületnek azok a tagjai, akiknek 
tagdíjhátralékuk nincs és gyermekeik főisko-
lába, illetve középiskolába járnak és jelenleg 
az internátus jótéteményeit nem élvezik. Kér-
vények folyó év május 25-ig az elnökség címére 
(Győr, Dr. Vass József-u. 17.) küldendők a fél-
évi bizonyítvány, vagy index másolatával 
együtt. 

Erdélyi tanítók az ínségesekért. Beszterce-
Naszód tanítói testülete 34229 pengőt küldött 
be hozzánk- Ez az összeg a február 14-én rende-
zett műsoros ünnepség tiszta jövedelmének egy 
része, melyet a vármegye tanítósága a Fő-
méltóságú Asszony segélyakciójára szánt. Az 
összeget rendeltetési helyére juttat tuk. 

Muraköz ünnepelt. Bensőségesen ünnepelte 
Muraszentmárton község az anyaországhoz való 
visszatérés évfordulóját. Egyórás harangzúgás 
után istentiszteleten adott hálát a Teremtőnek. 
Majd az istentisztelet végeztével a község fő-
terén rendezett nagy ünnepséget, melyet a 

„Hiszekegy" eléneklése után a községi bíró lel-
kes szavakkal nyitott meg. Ferján Emil ün-
nepi szónok magasanszárnyaló beszédben mél-
tatta a visszatérés jelentőségét. Ünnepségen 
résztvettek: az állami iskola növendékei, az 
egyesületek, a község apraja, nagyja. Állami 
iskola muraközi nyelvű növendékei gyönyörű 
szavalatokat és hazafias énekeket adtak elő 
tiszta magyarsággal. Ünnepséget az állami is-
kola lelkes igazgatója rendezte.' 

Magyar nevet az összes budapesti moziknak! A Hi-
vatásszervezet még 1940. január elején mozgalmat indí-
to t t az idegenhaiigzású mozik neveinek megváltoztatására. 
Nemzeti felemelkedésünk egyik fontos állomásánál, hazánk 
fennmaradásáért vívandó fegyveres küzdelmünk kezdetén a 
mozgalom új időszerűséget nyer. Harcbaszállunk egy tőlünk 
idegen, nemzetközi szellem el!en, tehát ki kell törölni tuda-
tunkból minden olyan mozzanatot, mely erre a szellemre 
emlékeztet. 

Sajnálattal kell azonban tapasztalni, hogy ugyanekkor 
hazánk szívében idegen nevű cégek és címek emlékeztetnek 
lépten-nyomon egy idegen szellemiségre. Ez a szellem még 
mindig felszínen tar t ja magát és nem akar róla tudomást 
venni, hogy a józan nemzeti társadalom egyszer és min-
denkorra leszámolt vele. 

A Hivatásszervezet 1940. január elején megjelent nyi-
latkozata szerint az értelmiségi tagozat országos mozgal-
mat indítva hívta fel a nemzeti társadalom figyelmét, hogy 
a mozik idegenhangzású neveinek megváltoztatására közre-
működjék. Felhívást kaptak az összes társadalmi egyesüle-
tek a csatlakozásra. Ugyanekkor 34 budapesti mozi igaz-
gatóságát is felszólították, hogy saját hatáskörükben vál-
toztassák meg színházuk nevét. A mozik névváltoztatása 
úgy történnék, hogy minden idegen nevű mozi egy-egy ide-
gin megszállás alatt levő magyar város nevét tenné ]el. 
Ezzel kifejezésre juttatnánk a töretlen magyar történelmi 
gondolatot, állandóan kihangsúlyozva, hogy nemzeti éle-
tünk élését igazába mindig csak a történelmi magyaror-
szág keretei között tudjuk elképzelni . 

A Hivatásszervezet mozgalmát megismétli és felszó-
lítja az összes budapesti mozik új sze.lemü vezetőségét, 
hogy a pestvidéki mozik kötelező névváltoztatása utá» 
magyar meggyőződésükből hajtsák végre a szükséges név-
változtatást. 

Honvédeinkről. A gétyei népiskola igazga-
tója, Németh Péter, március 15-én ünnepélyt 
tartott, amellyel kapcsolatban a tanulók 66 50 
pengőt gyűjtöttek honvédeink részére. Németh 
Péter ezt az összeget azzal küldte be szerkesztő-
ségünknek, hogy azt juttassuk a Magyar Vö-
röskereszthez- Az összeget rendeltetési helyére 
jut tat tuk. 

Nemzetvédelmi Kereszt adományozása. Ko-
csis Árpád királyrévi igazgató-tanítónak a 
Kormányzó Ür Ö Főméltósága a Nemzetvé-
delmi Keresztet adományozta. 

„Magyar Cél" színdarabpályázat. Megindult az átala-
kulás az egész magyar életben. Folyik az őrségváltás. 
Űj, különb embereket, új, különb szellemet várnak az 
öntudatos magyar dolgozók. Ízig-vérig keresztény és ma-
gyar legyen minden Szent István szellemében. 

Ezért szükségesnek látjuk, hogy ebben a nagy átala-
kító munkában olyan nagy szerepet betöltő műkedvelő 
színpadokon is — ahol a magyar népi lélek formálása 
folyik — az eddigi zsidószellemű körúti izzadmányok 
helyett jóízű, a magyar lelket és keresztény erkölcsöt 
sugárzó színdarabokat nyújthassunk a dolgozó magyar 
munkásságnak. 
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Ennek a célnak előmozdítására az EMSzO Központ 
kultúrosztálya a fentemiitett keresztény ós magyar szel-
lemben, a magyar nép életéből vett — ipari munkás-
ság számára alkalmas — egyfelvonásos, vagy egész estét 
betöltő színdarabok megírására pályázatot hirdet. 

A színdarabok témáját illetőleg a következő tárgy-
körben mozgó műveket vesszük figyelembe: 

1. Humoros. (A magyar nép józan lelkét és egészsé-
ges humorát tükrözzék vissza.) 

2. Valamilyen .mély emberi vonást ábrázoló, (önfel-
áldozó szeretet, bajtársiasság, a szülői szeretet, a gyer-
mekek iránti szeretet; az otthon melegségét, nyugalmát 
visszatükröző témák.) 

3. Szociális problémákat felölelő. (Az ipari munkás-
esaládok problémáját, a munkás, munkaadó és értelmi-
ségek világát munkahelyükön, társadalmi életükben való 
kapcsolataikat ábrázoló témák.) 

4. Alkalmi, hazafias tárgyú. (A haza iránti szeretet, 
valamilyen érdekes, háborús élményt leíró darabok, ame-
lyeknek szereplői és légköre az ipari munkásság életéből 
adódjék.) 

Figyelem! A téma kidolgozásánál a legelső követel-
mény a cselekmény könnyed, életszagú (nem erőltetett!) 
megfogalmazása, ftppen ezért a négy témakör megjelö-
lése csupán főirány akar lenni, mely nem zária ki az 
egyes támakörök találkozását a megírt cselekmények 
életszerű felépítésében. Eletet és élő embereket iriunk! 

Pályázati feltételek: I. díj 200 P, II. 100 P, III. 
díj 50 P. A három fődíjon kívül az EMSzO Központ 
részben megfelelő színdarabokat 10—10 P jutalomban 
részesíti. A díjat nvert vagy elfogadott darabok eset-
leges átírási és előadási joga az EMSzO Központra há-
rul. A pálvamunkák beküldését jeligével kérjük! 

A pályázati határidő: 1942. július 1. Cím: EMSzO 
Központ, Bp., IV., Irányi-u. 21. Az eredményt lapunk-
ban. az ÜJ Rendben közzétesszük. 

Budapest, 1942. április 21-én. 
EMSzO Központ. 

Pályázat . Az Országos Magyar Cecilia 
Egyesület pályázatot hirdet kis, népszerű 
egyházzenei zsebkönyvre, „Kántorok kiskátéi a" 
címmel. A füzetkének kérdés-felelet a lakjában 
tartalmaznia kell a kántori működéssel kap-
csolatos tudnivalókat, a szertartásban és egy-
házzenei előírások köréből. Pályadí j 200 pengő, 
határidő 1942. szeptember 15. A jeligés pályá-
zatokat az OMCE igazgatóságához kell kül-
deni (Fery Oszkár-utca 55.). A pályadíjnyer-
tes nm az OMCE kiadói tulajdonába megy át. 

Az Országos Gárdonyi Társaság áprilisi fel-
olvasó estjét a gyermek és az i f júság irodal-
mának szentelte. A magyar jövő reménysé-
geért, a gyermekért harcoló „Magyar Gyermek-
nevelés" kiváló szerkesztősége Székesfehérvár-
ról Héj j Erzsébet vezetésével, mint a Társaság 
tagjai szerepeltek. Elhozták magyar szívük, 
lelkük legjavát, nemesveretű, tiszta magyar 
nyelven csengő-bongó rímjeiket, meséiket. Héjj 
Erzsébet „Jóból is a legjobbat a gyermeknek" 
címmel adott elő. Bilkey Ferenc esp. plébános 
kedves közvetlenséggel mondotta el „Mit tanul-
hatnak i f júsági íróink Gárdonyitól". Perczel 
István Ave Máriá já t és egyéb szerzeményeit 
Pottyondy Eszter énekelte Kammel Antal 
zongorakíséretével. Ivajárikné Mattos Margit, 
Jászayné Holczer Magda, Vajda Marietta a 
palócok, a göcsejiek életvilágából hoztak kicsi-
nyekről a nagyoknak. Lintnerné Fit t ler Vilma, 
ölbey Irén Móra László gyermekverseiből ad-

tak elő. A Szent Lujza Intézet óvónőképzős 
növendékei dalos játékokat, adtak elő a sza-
replő szerzők műveiből, továbbá vallásos és 
népdalokat énekeltek nagy tapsos sikerrel. A 
nagyszámú közönség, felüdülve a kedves elő-
adáson, vidáman ünnepelte az előadókat, akik 
követésre méltó példát nyújtot tak az i f júsági 
íróknak és nevelőknek. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Az állami népiskolai tanítók tanyai 
segélye. 

Tanyai segélyben (pótlékban) ebben az év-
ben előreláthatólag azok az állami tanyai taní-
tók fognak részesülni, akiknek jelenlegi állo-
máshelye a vasút- vagy autobuszállomástól 
több mint 5 km távolságra van, akik szűkös 
anyagi helyzetben vannak s jó minősítésűek. 

A tanyai segélyt a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter utólag fogja az a r ra érdemes jóminő-
sítésű tanítóknak félévenként vagy negyed-
évenként kifizetni, de ez nem fizetésszerű já-
randóság lesz. 

A tanyai segélyt nem lehet külön kérni, 
mert a segély iránti javaslatokat a pontos ada-
tok feltüntetésével a vármegyei kir. tanfel-
ügyelők hivatalból terjesztik fel a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez. A segélyek kiszá-
mításának munkálatai, már folyamatban van-
nak, azonban egy-két hónapra szükség van, 
hogy — az elbírálás után — a segélyek kiutal-
hatok legyenek. 

Tájékoztatás. 

Napról-napra több levéj. érkezik szerkesztő-
ségünkhöz, amelyben Kartársa ink katonai szol-
gálatuk esetén járó illetményeik ügyében tájé-
koztatást kérnek. 

A honvédelmi kötelezettségeket teljesítő köz-
szolgálati, köztestületi, közintézeti és közüzemi 
alkalmazottak illetményeinek és egyéb jogvi-
szonyainak szabályozásáról szóló 5700/1940. M. E. 
számú rendeletet módosító 1870/1942. M. E. 
számú rendelettel lapunk következő (május hó 
15-i) számában részletesen foglalkozunk a „Ta-
nítók Tanácsadója" c. rovatban. 

A várakozási idő kezdő időpontja. 
„Illetinényszolgálat" című közleményünkben 

ismertettük azokat a jogszabályokat, amelyek 
meghatározzák azt, hogy a tanítói (tanítónői) 
illetményszolgálat tar tamát milyen tanítói (ta-
nítónői, állami tisztviselői, karpaszományos 
tényleges katonai) szolgálatok alkothatják. „Az 
illetményszolgálat kezdő időpontja" című köz-
leményünk hozzásegít az illetményemelkedés 
szempontjából figyelembe veendő tanítói szol-
gálat kezdő időpontjának, azaz egy olyan idő-
pontnak megállapíthatásához, amely nélkül a 
várakozási időnek (az illetményemelkedés ese-
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dékességének) kezdő időpontját nem lehet meg-
jelölni. 

A várakozási idő kezdő időpontjót a „tan-
személyzet'-re is kiterjesztett hatályú 3000/1927. 
M. E. számú rendelet rendelkezései szerint kell 

, megállapítani. A 3000/1927. M. E. számú rendc-
'let az 1925. évi 7000. M. E. számú rendelet ha-
tálybalépésének időpontjával: az 1925. évi július 
hó elsejével kettéosztja, két főkategóriába so-
rolja a tanszemélyzetet is, illetve a tanszemély-
zet várakozási ideje kezdő időpontja megálla-
pításának módját is másképen határozza meg 
azokra a tanerőkre vonatkozólag, akiknek ki-
nevezése (megválasztása) 1925. július elseje előtt 
történt meg, és másképen azokra a tanerőkre, 
akiknek kinevezése (megválasztása) 19251. jú-
lius elseje után következett, következik be. 
Mindkét főkategória időpontok szerint meg-
különböztetett három-három csoportra tagozó-
dik. 

I. Az 1925. évi 7000. M. E. számú rendelet 
hatálybalépte előtt, vagyis az 1925. évi július 
hó elseje előtt történt kinevezéseknél (meg-
választásoknál) a következő rendelkezések 
irányadók: 

A várakozási idő kezdő időpontját 
1. azoknál a tanerőknél, akik a magasabb 

fizetési fokozatba az 1925. évi július hó elsejét 
megelőző időpontban, valamely évnek január 
hó 1-től bezárólag június hó 1-éig terjedő idő-
ben jutottak, ugyanannak az évnek január hó 
1-étől kezdve; 

2. azoknál a tanerőknél, akik a magasabb 
fizetési fokozatba 1925. július hó 1-éig jutottak, 
ugyanannak az évnek július hó 1-étől kezdve; 

3. azoknál a tanerőknél, akik a magasabb 
fizetési fokozatba 1925. július hó elseje előtt, 
valamely évnek december hó 2-tól december 
hó 31-éig jutottak, a következő évnek január 
hó 1-étől kezdődően kell megállapítani (3000— 
1927. M. E. számú rendelet 2. pontjának (1) be-
kezdése). 

II . Az 1925. évi 7000. M. E. számú rendelet 
hatálybalépte után bekövetkezett kinevezés 
(megválasztás, véglegesítés esetén a magasabb 
fizetési fokozatba való előlépésre meghatáro-
zott várakozási időt 

1. azoknál a tanerőknél, akik a kinevezés 
előtt már rendszeres fizetéssel egybekötött ál-
lami szolgálatban állottak, a kinevezés (meg-
választás, véglegesítés) keltét követő január 
hó, illetve július hó 1-től kezdve; 

2. azoknál a tanerőknél, akik a kinevezés 
(megválasztás, véglegesítés) előtt még nem ál-
lottak rendszeres fizetéssel egybekötött állami 
szolgálatban vagy rendszeres fizetéssel egybe 
nem kötött állami alkalmazást (pl- helyettes-
tanítói, díj n oki stb.) töltöttek be, azt a hónapot 
követő január hó, illetve július hó 1-étől kezdve 
kell számítani, amely hónapnak valamelyik 
napjától a fizetés utalványoztatott (3000/1927. 
M. E. számú rendelet 2. pontjának (4) bekez-
dése). 

3. Ha az 1—2. pontokban említett kinevezés-
nek (megválasztásnak, véglegesítésnek) napja 
valamely év január hónapjának, illetőleg jú-

lius hónapjának első napjára esett, a várako-
zási időt már ennek a hónapnak (tehát január, 
illetve július hónapnak) első napjától kezdve 
kell számítani (3000/1927. M. E. számú rendelet 
2. pontjának (5) bekezdése). 

A magasabb fizetési fokozatba való előlépés-
hez meghatározott várakozási idő kezdő idő-
pontját a tanítókra (tanítónőkre) nézve csak 
egy ízben állapítja meg a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, illetve a m. kir- központi 
illetményhivatal. A következő magasabb fizetési 
fokozatba való előlépéshez meghatározott vá-
rakozási időt annak az évnek január hó, ille-
tőleg júljus hó 1-étől kezdve kell számítani, 
amely időponttól kezdve a közvetlenül alacso-
nyabb fizetési fokozatra nézve megállapított 
fizetést utalványozták (3000/1927. M. E. számú 
rendelet 2. pontjának (2) bekezdése). A várako-
zási idő kezdő időpontjának megállapítására 
természetesen csak egy ízben van szükség, 
mert a tanerők a megállapított várakozási idő 
elteltével automatikusan jutnak az alacsonyabb 
fizetési fokozatokból a közvetlenül magasabb 
fizetési fokozatokba. (9000/1927. M. E. számú 
rendelet 7. pontjának (1) bekezdése). Emléke-
zetbe idézzük azt is, hogy a tanerők az 1927-
évi 9000. M. E. számú rendelet hatályba lépte 
óta nem fizetési osztályokba és azokon belül 
fizetési fokozatokba tartoznak, hanem 12 fize-
tési fokozatba. A tanerők automatikus előlépé-
sét az alacsonyabb fizetési fokozatból a maga-
sabb fizetési fokozatba éppen ez a 12 fizetési 
fokozatba történt besorolás tette lehetővé. A 
11 fizetési fokozat várakozási időtartama össze-
sen 30 év. A 12 fizetési fokozat várakozási idő-
tartama a 31. illetményszolgálati évtől a nyug-
díjazásig terjedhet, ha a tanerőt időközben a 
VII- fizetési osztályba ki nem nevezik. Az első 
fizetési fokozat várakozási időtartama három, 
a második fizetési fokozat időtartama két és 
a harmadik fizetési fokozat várakozási időtar-
tama egy év. A 4—11. fizetési fokozatokban a 
várakozási idő időtartama 3—3 év. 

Példák a várakozási idő kezdő időpontjának 
meghatározására: 1- egy róm. kat. népiskolai 
tanító a XI . fizetési osztály 3. fokozatába 1923. 
évi március hó 10-én jutott ; a XI . fizetési osz-
tály 3. fokozatában a várakozási idő időtar-
tama három év; a 3000/1927. M. E. számú ren-
delet 2. pontjának (1) bekezdése értelmében a 
tanító várakozási idejének kezdő időpontja: 
1923. évi január hó elseje; a tanító 1929. évi ja-
nuár hó 1-én jogigénnyel bírt a X. fizetési osz-
tály 3- fizetési fokozatának megfelelő 4. fize-
tési fokozatra, 1939. január hó 1-én a 7., 1942. 
január hó 1-én pedig a 8. fizetési fokozatba lé-
pett elő. (A 8- fizetési fokozatba való előlépés-
nek már 1941. évi január hó 1-én be kellett 
volna következnie, ha a 3000/1932. M. E. számú 
rendelet 6. §-ának (4) bekezdése el nem ren-
delte volna az 1932. évi július hó 1-étől az 1933-
évi június hó 30-áig eltelt időnek a magasabb 
illetmény esedékessége szempontjából való mel-
lőzését!) 2. Egy községi népiskolai tanító illet-
ményszolgálatának kezdő időpontja 1928. évi 
április hó 19-e; az egy ízben megállapítandó 
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várakozási ideje kezdő időpontja: 1928. évi jú-
lius lió l-e; a tanító legutóbb 19-11- évi július 
hó 1-én lépett elő, és pedig a 6. fizetési foko-
zatba; a 7. fizetési fokozatba való automati-
kus előlépése 1944. évi július hó 1-én lesz 
esedékes- (Figyelem! ne feledkezzünk meg 
számítás közben egy évnek a 3000—1932. M. E. 
számú rendelet 6. §-ának (4) bekezdése ér-
telmében való elvesztéséről). 3. Egy állami 
népiskolai tanító illetményszolgálatának kezelő 
időpontja 1934. évi október hó 26; vára-
kozási ideje kezdő időpontja tehát: 1935. évi 
január hó l-e; a tanítónak 1941. évi január hó 
1-én kellett belépnie a 4. fizetési fokozatba (a 
X- f. o. 3. fokozatának felel meg ez a fokozat). 
E r re a tanítóra természetesen nem lehet alkal-
mazni a 3000/1932. M. E. számú rendelet 6. 
§-ának (4) bekezdését, mert kinevezése 1933. évi 
június hó 30-a után következett be. 

A Néptanítók Lapja 1942. évi 2. számának 117. 
oldalán közölte a népiskolai tanítók előléptetési 
táblázatát. Ennek az előléptetési táblázatnak 
tudatos használatát csakis azoknak a jogszabá-
lyoknak ismerete teszi lehetővé, amely jogsza-
bályok az illetményszolgálat tar tamának, az 
illetményszolgálat kezdő időpontjának és a vá-
rakozási idő kezdő időpontjának megállapítá-
sára vonatkoznak. ,,Illetményszolgálat", „Az 
illetményszolgálat kezdő időpontja" és „A vá-
rakozási idő kezdő időpontja" című közlemé-
nyeinkben törekedtünk az említett előléptetési 
táblázat tudatos használatához is hozzásegíteni 
tanító-munkatársainkat. 

Dr. Horváth Zoltán 

H I VATA L O S R É S Z 
Kinevezés. 

A m. kir. vallás- ós közoktatásügyi minisz-
ter a tanügyi fogalmazási személyzet létszá-
mába dr. Tóth György budapesti lakost a 
kecskeméti; dr. Eperjesi László isaszegi lakost 
a sátoraljaújhelyi; dr. Hodin Vilmos rákos-
szentmihályi lakost a balassagyarmati kir. tan-
felügyelői hivatalhoz ideiglenes minőségű fo-
galmazógyakornokká kinevezte. 105;941/1942. V/l. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
30.500/1942. V. K. M. számú rendelete 

a segélydíjas tanárok, szaktanítók és tanítók 
próbaszolgálatának megszüntetése tárgyában. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter — a m. kir. pénzügyminiszterrel egyet-
értve —- a következőket rendeli: 

1 . 

(1) Állami és nem állami (egyházi hatóság 
alat t álló, kir. katolikus, törvényhatósági és 
községi, társulati és magán) gimnáziumban, 
tanítóképzőintézetben, tanítónőképzőintézetben, 
líceumban, ipari, kereskedelmi, vagy mezőgaz-
dasági középiskolában, óvónőképzőintí^etben, 

felső ipariskolában, ipari szakiskolában, pol-
gári iskolában, tanonciskolában, gyógyítva 
nevelő iskolában és népiskolában a próbaszol-
gálatot teljesítő segélydíjas tanár, illetőleg 
szaktanító vagy tanító próbaszolgálata az 
1941. évi december hó 31. napjával megszűnt. 
Az iskolafenntartó köteles a próbaszolgálatot 
teljesítő segélydíjas tanárt, szaktanítót vagy 
tanítót az 1942. évi december hó 31. napjával 
kezdődő hatállyal helyettes tanárrá, helyettes 
szaktanítóvá, illetőleg helyettes tanítóvá át-
minősíteni. Az átminősített helyettes tanár t , 
helyettes szaktanítót, illetőleg helyettes tanítót 
a helyettes tanári, a helyettes szaktanítói, a 
helyettes tanítói illetmény az 1942. évi január 
hó 1. napjától kezdve illeti meg. 

(2) A próbaszolgálatba beszámítandó időt 
ós a próbaszolgálatban eltöltött időt a helyet-
tesi szolgálatba kell beszámítani. 

(3) Az (1) bekezdés alapján átminősített 
helyettes tanár, helyettes szaktanító, illetőleg 
helyettes tanító után az államsegélyt az iskola-
fenntartónak az 1942. évi január hó 1. napjá-
tól kezdve olyan összegben kell folyósítani, 
amely az illető állásban megfelel a helyettes 
tanár, a helyettes szaktanító, illetőleg a he-
lyettes tanító után járó államsegélynek. 

2. 

(1) Jelen rendelet hatálybalépése után aa 
iskolafenntartó az 1. (1) bekezdésében meg-
jelölt iskolákban a tanári, a szaktanítói, vagy 
a tanítói állás betöltésénél azt, aki korábban 
tanári, szaktanítói, illetőleg tanítói szolgálat* 
ban még nem állott, csak helyettes tanárként, 
helyettes szaktanítóként, illetőleg helyettes 
tanítóként alkalmazhatja. 

(2) Jelen rendelet nem érinti az óraadó 
tanárnak, továbbá a katonai szolgálatot telje-
sítő, a beteg, vagy a szabadságolt tanítót át-
menetileg helyettesítő tanítónak (helyettesítés-
sel ideiglenesen megbízott tanítónak) szolgád 
lati viszonyára vonatkozó rendelkezéseket. 

3. 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép ha-

tályba, hatálybalépésével a 2000/1940. V. K. M. 
számú rendelet hatályát veszti. 

Budapest, 1942. évi április hó 14. napján. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
106.310/1942. V. K. M. számú rendelete Magyar-
országnak a trianoni szerződés folytán Romá-
niához csatolt területén működött iskolából ki-

maradt tanulók továbbtanulása tárgyában. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a következőket rendeli: 

1 -

Azt a tanulót, aki a megelőző tanulmányait 
Magyarországnak a trianoni szerződés folytán 
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Romániához csatolt területén működött iskolá-
ban végezte, ezekről a tanulmányairól kiállí-
tott iskolai bizonyítvány bemutatása alól ideig-
lenesen fel lehet menteni, ha a tanuló való-
színűvé teszi, hogy az egyébként iskolai bizo-
nyítvánnyal tanúsítandó tanulmányokat elvé-
rezte és hogy az erről szóló iskolai bizonyít-
ványt sa já t hibáján kívül nem tudja besze-
rezni. Az ideiglenes felmentést az iskola igaz-
gatójának javaslatára a tankerületi kir. fő-
igazgató adja meg. 

2. 

A felmentés kieszközlése végett a tanuló 
szülőjének vagy a szülője megbízottjának kísé-
retében köteles megjelenni annak az iskolának 
igazgatójánál, melybe felvételét kéri. Az igaz-
gató a tanulót és a szülőt vagy megbízottját 
jegyzőkönyv felvétele mellett azokra a tényekre 
nézve hal lgat ja meg, amelyek alapján való-
színűnek lehet tekinteni, hogy a tanuló a meg-
kívánt megelőző iskolai tanulmányokat elvé-
gezte és az elvégzett tanulmányokról szóló bi-
zonyítványt beszerezni nem tudja. A jegyző-
könyvben előadott körülmények valóságát meg-
felelően ellenőrizni kell- (Pl. az iskolai évkönyv 
adatai az igazgató vagy a tanári kar valamely 
tagja előtt egyébként ismeretes adatok alap-
ján vagy esetleg a tanuló tanulmányaira, az 
elvégzett tanítási anyagra vonatkozó ellenőrző 
kikérdezés alapján.) A jegyzőkönyvet az alábbi 
záradékkal kell ellátni: „Felelősségünk tuda-
tában kijelentjük, hogy az előttünk felolvasott 
jegyzőkönyvben foglaltak a legjobb tudomá-
sunk szerint a valóságnak megfelelnek." A 
jegyzőkönyvet a szülő vagy megbízottja és a 
tanuló í r j ák alá. A jegyzőkönyvet indokolt ja-
vaslat kíséretében az igazgató a tankerületi 
kir. főigazgatóhoz terjeszti fel. 

3. §. 

(1) Ha arról a tanulóról, aki tanulmányait 
az 1. §-ban meghatározott ideiglenes felmentés 
alapján folytatta, utóbb az derül ki, hogy nem 
végezte el azokat a megelőző tanulmányokat, 
amelyeknek iskolai bizonyítvánnyal igazolása 
alól ideiglenes felmentést kapott, tanulmányait 
nem folytathatja és felmentés után folytatott 
tanulmányairól kiállított iskolai bizonyítványai 
és oklevele hatályukat vesztik. Ez a rendelke-
zése nem érinti a tanulónak és szülőjének (meg-
bízottjának) esetleges büntetőjogi felelősségre 
•onását. 

(2.) Ennek a §-nak (1) bekezdésében foglalt 
következményekre a 2. §-ban megjelölt jegyző-
könyv felvétele alkalmával mind a tanulót, 
mind a szülőjét (annak megbízottját) nyomaté-
kosan figyelmeztetni kell. 

4. 
Ez a rendelet kihirdetése napjáa lép ha-

tályba. 
Budapest, 1942. évi április hó 17-ém-

Pályázati hirdetmény 
az egyéves németnyelvi tanítói továbbképző 
tanfolyamra való felvétel táigyában. 

Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 112.802/1942. VI/3. számú ren-
delete alapján. 

Abból a célból, hogy a kisebbségi nyelvű 
népiskolában a jövőben megüresedő tanítói 
állások betöltésénél kellő számban álljanak 
rendelkezésre megfelelően képzett tanítók, 
a tanító(nő)képző-intézetekben működő né-
metnyelvű előkészítő tanfolyamokon szerez-
hető képzettség kiegészítésére, a 18.969/1937. eln. 
B) számú rendeletem alapján az 1937. szeptem-
berében Budapesten felállított egyéves német-
nyelvi tanítói továbbképző tanfolyamra az 
1942/43. iskolai évre is 25 férfi- és nőhallgatót 
veszek fel, akik közül a német tannyelvű isko-
lák tanulóinak vallási megoszlása arányában 
25 róm. kat., 5 pedig ev. vallású lesz. 

Pályázhatnak olyan állástalan és már állás-
ban lévő kezdő okleveles tanítók, akik a sike-
res továbbképzéshez kellő alapul szolgáló né-
metnyelvi készséggel rendelkeznek. A hozzám 
címzett és szabályszerűen bélyegeit pályázati 
kérvényeket a tanfolyam vezetőségéhez (Buda-
pest, VIII., Szentkirályi-u. 47.) fclyó évi augusz-
tus hó l-ig kell beküldeni, az alábbi mellékle-
tekkel: 

1. születési anyakönjTvi kivonat, 
2. a tanítói oklevél közhitelű másolata, 
3. hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
4. helyhatósági bizonyítvány a szülők va-

gyoni helyzetéről és családi körülményeiről, 
5. hatósági orvosi bizonyítvány, 
6. a folyamodó rövid életrajza-
A felvétel a folyó évi szeptember hó elejém 

tartandó felvételi vizsgálat alapján történik. 
A vizsgálat helyéről és idejéről a folyamodó-
kat a tanfolyam vezetősége értesíti. 

Az egymást követő két napon tartandó fel-
vételi vizsgálat írásbeli és szóbeli részből áll. 
Az írásbeli vizsgálaton neveléstani vagy mód-
szertani tételt kell kidolgozni, német nyelven, 
szótár nélkül, két óra alatt. A szóbeli vizsgá-
lat anyaga: a) fordítás magyarból németre, 
b) szabad beszélgetés német nyelven a nép-
iskola tanítási anyagából. 

Az a pályázó, akinek a dolgozata a kívánt 
mértéket nem üti meg, szóbeli vizsgálatra nem 
bocsátható. A felvételi vizsgálat díjtalan. 

A felvétel csak akkor tekinthető végérvé-
nyesnek, ha a tanító édesatyjának, illetőleg 
gyámjának aláírásával megerősített nyilatko-
zatban kötelezi magát egyfelől arra, hogy a 
tanfolyam elvégzése után legalább 5 évig né-
met tanítási nyelvű népiskolánál alkalmazást 
vállal, illetőleg működik, másfelől arra, hogy, 
ha a tanfolyamról saját elhatározásából ki-
maradna, akkor a kimaradásig élvezett ingye-
nes ellátás költségeit az államkincstárnak 
visszafizeti, továbbá, ha 5 éves tanítói kötele-
zettségének saját hibájából nem tenne eleget, 
az a teljes tanfolyami ellátási költségeknek és 
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azok törvényes kamatainak az államkincstálba 
való azonnali visszafizetését vonja maga után. 

A felvett férfihallgatók a Ferenc József Ta-
mítók Házában (Budapest, VIII., Szentkirályi-
utca 47.), a nőliallgatók részben a Péterfy Sán-
dor Leányotthonban (Hegedűs Sándor-utca 15.), 
részben pedig a Gömbös Gyula Diákotthonban 
(VIII., Muzeumrutca 11.) tárcám terhére in-
gyenes ellátásban részesülnek (szállás, élelme-
zés, mosás). Ezenfelül valamennyi végérvénye-
sen felvett hallgatót egyidejűleg helyettes ál-
lami tanítói minőségben fogom alkalmazni a 
szabályszerű illetményekkel (helyettes tanítói 
fizetés, budapesti lakbér, közlekedési pótlék — 
= 188 93 P) és őket az 1942—43. iskolai évben 
szolgálati beosztás gyanánt a tanfolyamra fo-
gom berendelni. Az itt eltöltött idejüket taní-
tói szolgálatnak tekintem. 

A felvett hallgatók kötelesek az előadáso-
kon és a gyakorlati kiképzési órákon ponto-
san megjelenni, esetleges mulasztásaikat sza-
bályszerűen igazolni és a Tanítók Háza, illető-
leg a Leányotthon szabályzatához minden te-
kintetben alkalmazkodni. 

Akik a tanfolyamot elvégezték, s a befejező 
vizsgálatot sikerrel letették, erről bizonyítványt 
kapnak. 

Budapest, 1942. évi április hó 20-án. 
M. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. 

Pályázati hirdetmény 
a budapesti magyar királyi állami németnyelvű 
tanítóképző-líceumba való felvétel tárgyában. 

Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 112.384/1942. VI/3. számú ren-
delete alapján. 

A budapesti m. kir. állami németnyelvű 
tanítóképző-líceum I. osztályába az 1942/43. is-
kolai évre 30 (fiú) tanuló nyer felvételt. 

Felvételért pályázhatnak azok a kellő német 
nyelvkészséggel rendelkező tanulók, akik a 
folyó évi szeptember 15-éig életük 14. évét be-
töltötték, de a 17. életévüket még nem lépték 
túl és a polgári iskola vagy középiskola IV. 
ofcztályát sikerrel elvégezték. A folyamodók kér-
vényüket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszterhez címezve folyó évi június hó 26-ig a 
budapesti m. kir. állami németnyelvű tanító-
tépző-líceum igazgatóságánál (XII., Fery Osz-
kai-u. 40. szám) tartoznak benyújtani. 

A szabályszerű, ezidőszerint 2 pengős bé-
lyeggel ellátott kérvényhez a következő okmá-
nyok csatolandók: 

1. születési anyakönyvi kivonat, 
2. Tanulmányi Értesítő-könyvecske, 
3. újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány ar-

ról, hogy a folyamodó éptestű, érzékszervei 
teljesen egészségesek, beszélő szerve, színér-
zéke, zenei hallása hibátlan, s így a tanítói pá-
lyára alkalmas. 

Azok, akik az intézettel kapcsolatos intemá-
tusban kívánnak ellátást (szállás, élelmezés, 
mosás) nyerni, mellékeljenek 

4. újkeletű helyhatósági bizonyítványt a csa-
ládfő polgári állásáról, vagyoni állapotáról, jö-
vedelméről és a kérvényező esetleges magán-
vagyonáról vagy ösztöndíjáról, továbbá a csa-
ládtagok számáról, életkoráról és a családfő 
közvetlen gondozása alatt álló gyermekek szá-
máról. 

Minden melléklet szabályszerű (30 filléres) 
okmánybélyeggel látandó el. Akik újkeletű hi-
teles szegénységi bizonyítványt mellékelnek, 
azok folyamodványa, valamint a folyamod-
vány mellékletei is bélyegmentesek. 

Minden tanuló a beiratáskor 8 P felvételi 
díjat és 1 P járulékot, évközben pedig tandíj-
és fenntartási díj címén 100 P-t köteles befi-
zetni 5 részletben. A szabályszerűen igazolt je-
les és jórendű hadiárvák, valamint hadigyá-
moltak ezeket a díjakat nem fizetik. A meg-
felelő viseletű, előmenetelű tanulók ráutaltsá-
gukhoz mérten a tan- ós fenntartási dí j kiro-
vása tekintetében mentességben, illetőleg díj-
kedvezményben, az igazolt tűzharcosok gyer-
mekei pedig — általános jó előmenetel eseté-
ben — egyenlő feltételek mellett, elsőbbségben 
részesülnek. 

Az internátusi ellátási díj évi 500 P, amely 
összeget előzetes havi részletekben kell befi-
zetni az intézet pénztárába. Szegénysorsú és 
kiváló előmenetelű tanulók kedvezményben 
részesülhetnek. 

A beiratás idejéről és a kötelező felszerelés-
ről az igazgatóság értesíti a folyamodókat. Vég-
leges felvételt azonban csak az a tanuló nyer. 
aki a beírást megelőző orvosi, színérzéki és 
zenei hallási vizsgálaton a tanítói pályára tel-
jesen alkalmasnak bizonyul. 

Budapest, 1942. évi április hó 17-én. 
M. kir. vallás-

és közoktatásügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyöngyösi m. kir. állami Koháry István 

gimnáziumnál betöltésre kerülő egy kisegítő 
szolgai alkalmazásra pályázatot hirdetek. 

Az állás az 1941. évi 8500. M. E. sz. rendelet-
hez csatolt 19. számú kimutatásban megállapí-
tott havibérrel és a szabályszerű lakáspénzzel 
van egybekötve. A kinevezés az 1927. évi 3000. 
M. E. sz. rendelet 14. pontja alapján egyelőre 
ideiglenes minőségben történik és ötévi kifo-
gástalan szolgálat után válik véglegessé. Az 
állás betöltésénél az igazolványos altisztek, vi-
tézek, tűzharcosok, hadirokkantak elsőbbségi 
igénnyel bírnak. 

A pályázati kérvényhez eredetiben vagy hi-
teles másolatban a következő okmányok csato-
landók: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatai, ill. kereszt-
levelei és esketési bizonyítványai. 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési anyakönyvi, vala-
mint a feleség szüleinek és nagyszüleinek szü-
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letési anyakönyvi kivonatai, illetve kereszt-
levelei és esketési bizonyítványai. 

3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a 
családi állapotot is igazolja. 

4. A magyar honosságot igazoló okmány. 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

valamint a tanult mesterséget és egyéb képe-
sítést igazoló okmány. 

6. Egészségi állapotot igazoló újkeletű ható-
sági orvosi bizonyítvány. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
bizonyítványok. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-

höz — ha tényleges szolgálatban állanak — a 
3. alatti erkölcsi bizonyítványt, a 4. alatt i ho-
nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. alatti or-
vosi bizonyítványt nem kell csatolniok. 

A pályázóknak a sajátkezűleg ír t —az alábbi 
kivétellel — két (2) pengős értékű okmánybé-
lyeggel ellátott és a miskolci tankerületi ki-
rályi főigazgatósághoz címzett folyamodványu-
kat a jelen pályázati hirdetmény megjelenésé-
tói számított 15 napon belül a miskolci tanke-
rületi kir. főigazgatói hivatalhoz (Miskolc, 
Soltész Nagy Kálmán-u. 1.) kell benyujtaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, 
vitézek, tűzharcosok, valamint a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca tényleges szolgálatában állók 
folyamodványai és azok mellékletei illetékmen-
tesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t ján tartoz-
nak kérvényüket benyújtani. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt vagy elkésve érkezett fo-
lyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

Pályázati hirdetmény. 
Az állami gimnáziumi (leánygimnáziumi) 

internátusokba a jövő 1942—43. tanévre vonat-
kozó felvételekre folyó évi május 15-iki határ-
idővel pályázatot hirdetek: 

1. Állami gimnáziumi internátusok: 
Kassa (áll. Rákóczi internátus), 
Kisvárda, 
Munkács, 
Szatmárnémeti, 
Szilágysomlyó, 
Nagyszalonta, 
Nagybánya, 
Dés, 
Beszterce, 
Gyergyószentmiklós. 

2. Áll. leánygimnáziumi internátusok: 
Budapest (áll. Erzsébet Nőiskola, Ajtósi 

Dürer-sor 37.) 
Sopron, (Deák-tér 30—32.) 
Szeged, (Erzsébet-rakpart 3.) 
Máramarossziget. 

A kassa iésamunkács i internátusokon kívül 
a gimnáziumi internátusokba csak gimnáziumi 
— a leánygimnáziumi internátusokba csak 
leánygimnáziumi rendes tanulók vehetők fel. 

A kassai internátusba felsőipariskclai, felső-
kereskedelmi iskolai, továbbá polgári iskolai 
rendes tanulók, a munkácsi internátusba pedig 
líceumi (tanítóképzőintézeti) rendes tanulók is 
felvehetők, azonban csakis teljes díjas he-
lyekre. Részükre tehát kedvezményes helyek 
nem engedélyezhetők. A felvételek iránti ké-
relmek az illetékes tanker. kir. főigazgatóhoz 
címezve annak az internátusnak az igazgató-
ságánál nyújtandók be, ahová a tanuló félvé-
tele kérelmeztetik. A kassai és a munkácsi 
gimnáziumi internátusok a kassai tanker. kir. 
főigazgató, a kisvárdai, szatmárnémeti és a 
nagybányai gimnáziumi internátusok a szat-
márnémeti tanker. kir. főigazgató, a szilágy-
somlyói, dési, besztercei gimnáziumi internátu-
sok a kolozsvári tanker. kir. főigazgató, a 
nagyszalontai gimnáziumi internátus a debre-
ceni tanker. kir. főigazgató, a gyergyószent-
miklósi gimnáziumi internátus a marosvásár-
helyi tanker. kir. főigazgató, a budapesti 
leánygimnáziumi internátus a budapesti tan-
ker. kir. főigazgató, a soproni leánygimnáziumi 
internátus a szombathelyi tanker. kir. főigaz-
gató, a szegedi leánygimnáziumi internátus a 
szegedi tanker. kir. főigazgató és a máiamarcs-
szigeti leánygimnáziumi internátus a szatmár-
németi tanker. kir. főigazgató hatáskörébe tar-
tozik. 

A folyamodványokhoz a tanulóknak az 
alábbi okiratait kell csatolni: 

a) Az utolsó félévi iskolai bizonyítvány hi-
teles másolatát. A gimnáziumi, illetve leány-
gimnáziumi I. osztályába felvételt kérelmezők-
nél az elemi népiskolai iskolalátogatási igazol-
ványt, melynek tartalmaznia kell az iskolaláto-
gatási bizonyítvány kiállításának idejéig a 
tanuló tanulmányi eredményét tárgyanként és 
a magaviseleti jegyét. 

b) Születési anyakönyvi kivonatot. 
c) Üjraoltási és egészségi bizonyítványt, 

mely utóbbi azt igazolja, hogy az illető növen-
dék az internátusi neveltetésre alkalmas. Az a 
növendék, akinek tanulmányaiban megszakítás 
van, azt is köteles igazolni, hogy a megszakítás 
alatt mivel foglalkozott. 

d) Két (2) tanú előttemezésével kiállított 
nyilatkozatot arról, hogy a szülő (gyám) az 
előírt fizetési feltételeknek pontosan eleget fog 
tenni és az internátusi rendtartási szabályok 
kötelező erejét elismeri. 

Az 1942—43. tanévre az intézeti iskolai dija 
kon kívül: 

1. Felvételi díj címén: a felvétel alkalmával 
kivétel nélkül minden növendék 10 (tíz) pengőt 
tartozik fizetni. 

2. Ellátási dij címén: az egyes internátusok-
ban a bentlakók a következő összeget tartoznak 
fizetni: 

A kr.ssai áll. Rákóczi és a munkácsi közép-
és középfokú iskolai internátusokban, t vábbá 
a kisxárdai áll. gimnáziumi internálusban: 
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Teljes díjas hely havi 50 pengő 
1 fokú díjkedvezmény havi 40 „ 

30 
20 

A szatmárnémeti, nagyszalontai, szilágy-
somlyói, nagybányai, dési, besztercei és a 
gyergyószentmiklósi áll. gimnáziummal kap-
csolatos tanulóot Ikonokban: 

Teljes díjas hely havi 50 pengő 
1 fokú díjkedvezmény havi 40 „ 
2 i, „ ii 30 „ 
3 if ii ,1 20 ,, 

A budapesti áll. Erzsébet Nőiskola leány-
gimnáziumával kapcsolatos internátusban: 

Teljes díjas hely havi . . 100 pengő 
1 fokú díjkedvezmény havi 85 „ 

65 
45 

Félbentlakók: 
Teljes díjas hely havi 50 pengő 
1 fokú díjkedvezmény havi 40 „ 
2 ii I, v> 30 (, 

A soproni áll. leánygimnáziummal kapcsola-
tos internátusban: 

Teljes díjas hely havi 90 pengő 
1 fokú díjkedvezmény havi 80 „ 
2 ii I, ,i 6 0 „ 
3 i, ii ,, 35 ii 

A szegcdi áll. leánygimnáziummal kapcsola-
tos internátusban: 

Teljes díjas hely havi 60 pengő 
1 fokú díjkedvezmény havi 50 „ 

40 
30 

A máramarosszigeti áll. leánygimnáziummal 
kapcsolatos tanidóotlhonb^n: 

Teljes díjas hely havi 60 pengő 
1 fokú díjkedvezmény havi 50 „ 

35 
25 

3. Orvosi díj címén kivétel nélkül minden 
növendék tanévi 20 (Húsz) pengőt tartozik fi-
zetni, air.ely összeg felét a tanév elején (szeptem-
ber hó 6-ig), a másik felét pedig február hó 
10-ig kell fizetni. Betegség esetén a gyógysze-
rek és más készkiadások, — járványos és ra-
gályos betegség esetén — a külön orvosi és ápo-
lási költségek a szülőket terhelik. 

Az ellátási díjat havonta előlegesen és leg-
később minden hó 10-ig kell az internátus pénz-
tárába befizetni. Amennyiben az internátusba 
felvett növendék helyét nem foglalná el, vagy 
a tanév folyamán az internálásból kimaradna, 
egy hónapra szólóan az ellátási dí ja t meg-
fizetni tartozik. Ugyancsak megfizetendő az el-
látási díj abban az esetben is, ha az internátus 
valamely okból a hó folyamán szünetelni kény-
telen. 

4. A zene tanulása nem kötelező, de a szülők 
óhajára, mint rendkívüli tá :gy tcnulható. A 
zenedíj összegét az internátus igazgatósága az 
iskola igazgatóságával együtt ál lapít ja meg, 

azonban az e címen szedhető díj összege nem le-
het nagyobb a helyben szokásos zenedíjak ösz-
szegénél. Kivételt képez a budapesti áll. Er-
zsébet Nőiskola leánygimnáziumának interná-
tusa, ahol a zenedíj összege havi 12 (tizenkettő) 
pengő, a zongorahasználati díj összege évi 15 
(tizenöt) pengő, mely összeget az a növendék is 
tartozik megfizetni, aki oktatást nem kíván, de 
szórakozás céljából a zongorát használja. 

Olyan tanulók, akik a gimnázium vagy a 
leánygimnázium székhelyén, vagy olyan köz-
ségben laknak, ahcnnan a gimnáziumba bejár-* 
hatnak, kedvezményeket csak egészen kivéte-
les és különösen indokolt esetlen kaphatnak, 
ha tanulmányi eredményük jeles, vagy érdem-
jegyeik túlnyomólag jelesek és ha az intézet 
igazgatójának meggyőződése szerint kétségte-
len, hogy a tanuló csakis internátusi elhelyezés 
mellett képes tanulmányait folytatni. Ingyenes 
helyre azonban ezek csak abban az esetben hoz-
hatók javaslatba, ha teljesen szegény szülők 
gyermekei és ingyenes helyre való felvételük 
az ingyenesek részére megállapított kereten 
belül, valamint a vidéki igényjogosult tanulók 
sérelme nélkül történhetik. 

A kedvezményes helyek elnyerésére csak 
olyan megfelelő viseletű — az alábbi kivételtől 
eltekintve — legalál b jó előmenetelű nyilvíncs 
tanulók terjeszthetők elő, akiknek atyja 
(gyámja), illetve gondviselője igazolta, hogy a 
teljes díjat megfizetni képtelen és anyagi hely-
zetének teljes feltárásával (hatósági keressti és 
jövedelmi kimutatás, ill. szegénységi, vagy va-
gyontalansági bizonyítvány bemutatásával) 
módot ad arra, hogy gyermeke számára a reá-
utaltságához mért fokozatú internátusi kedvez-
mény megállapítható legyen. 

A különböző fokozatú kedvezményes helyek 
betöltésénél elsősorban a tanulmányi eredmény 
vétetik figyelembe. Ingyenes helyre csak jeles-
rendű és arra rászorult szegény tanulók vehe-
tők fel. A többi kedvezményes helyekre való 
felvételnél egyenlő tanulmányi eredmény mel-
lett, az anyagilag jobban ráutaltak részesülnek 
előnyben, különös figyelemmel az ellátatlan 
gye: ekek számára. 

Egyenlő feltételek mellett sorrendben a töb-
bieket megelőzik: hadiárvák, hadirokkantak 
(ha a jelenleg folyó háborúban váltak is 
ilyenné), vitézek, tűzharcosok és jelenleg front-
szolgálatot teljesítők gyermekei. 

Ugyancsak előnyben részesülnek azoknak a 
szülőknek gyermekei is, akik háromnál több 
24 éven aluli gyermek taníttatásáról gtndos-
kodnak. 

Azok az V—VIII. oszt. tanulók, akik leg-
alább két olyan tantárgyból, mely az érettségi 
vizsgálatnak is tárgya, vagy a természe!tudo-
mányi tárgyakból a tanári testület megítélése 
szerint különös tehetséget áiulnak el és az em-
lített tárgyakból állandóan kiváló eiedményt 
mutatnak fel és általános jórendűek, jelesren-
dűek gyanánt, ha pedig elégségesek, jóicndűek 
gyanánt bírálandók el. 

A gimnázium és leánygimnázium I. osztá-
lyába felvételt nyert tanulók részére a tanév 
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első felébén internátusi kedvezmény nem ad-
ható. 

Az internátusból évközben való kilépés csak 
a szülőknek vagy a növendék gyámjának írás-
beli bejelentésére történhetik. Kilépés, vagy az 
igazgatóság határozata folytán az internátus-
ból való kizárás esetén a növendékek után az 
ellátási díjat a kilépés, illetve kizárás havára 
szólóan meg kell fizetni. A fentiek figyelembe-
vételén kívül a befizetett ellátási dí j összegé-
ből visszatérítésnek helye nincsen. 

Az internátusba felvett növendékek az in-
ternátusi „Házirend''-ben előírt ruházati és 
egyéb felszerelési tárgyakat kötelesek maguk-
kal hozni. Erre, valamint egyéb kérdésekre vo-
natkozólag kizárólag az internátus igazgató-
sága ad bővebb felvilágosítást. 

Pályázati hirdetmény. 

Az Amizoni Károly által alapított 
Országcs Ma nyír Nő ne velő Intézetbe való 

felvétel tárgyában. 
(Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 134.822/1942. számú rendelete 

alapján.) 
Az Amizoni Károly által alapított Országos 

Magyar Ncnevelő Intézet célja és feladata, 
hogy növendékei jövő hivatásukhoz képest 
derék és művelt háziasszonyokká és gondos 
családanyákká készíttessenek elő. A tanítás 
ennek megfelelően elméleti és gyakorlati. 
Elméleti tárgyak: hit- és erkölcstan, nevelés-
tan (egészségtannal kapcsolatban), magyar 
nyelv és irodalom, számtrn, könyvvitel, gaz-
daságtan, utóbbinak keretében természettudo-
mányi ismeretek, növénytermesztés, állat-
tenyésztés, háztartástan és gazdaságtan; elmé-
leti kertészet, rajz művészettörténet, ének-
testgyakorlás, német és francia nyelv és iro-
dalom. Az idegen nyelvek tanításában nagy 
súlyt helyez az intézet a folytonos gyakorlásra 
és a társalgásra. Gyakorit ti tárgyak: a 
háztartástan körébe tartozó összes gyakorlati 
munkák, női kézimunka, a kertészet, állat-
tenyésztés, baromfigendozás, stb. 

Az intézetnek három évfolyama van- Csak 
bentlakó növendékei lehetnek. 

A harmadik év befejezése után végbizonyít-
ványt kapnak. 

Az intézet Budapesten, a XIV. kerületben, 
Amerikai-út 98. szám alatt, saját, e célra épí-
tett medern épületben, egészséges helyen, öt-
holdas park és gazdasági kertben fekszik. 

A tartásdíjak, amelyekben az élelmezés, a 
nyelvek és a zenetanítás költségei is bent-
foglaltatnak, a következők: 

teljes ellátási díjat fizető növendékek tartás-
díja az I. és II. évfolyamban évi 1100 P, a 
I I I . évfolyamban évi 1CC0 P, amely összegek 
tízhavi egyenlő részletben előre fizetendők. 

Minden növendék a tartásdíjén kívül a be-
iratkozáskor egész évre felvételi és vegyes díj 
címén 60 pengőt tartozik fizetni. Az esetleges 

gyógyszer-költségek ezekben a díjakban nem 
foglaltatnak benn. 

Az Amizoni Károly által alapított Országos 
Magyar Nőnevelő Intézet első évfolyamába az 
1D42/43, iskolai évre felvételért folyamodhatnak 
azok a legalább a polgári leányiskola vagy 
leányközépiskola IV. osztályát sikerrel vég-
zett keresztény leánynövendékek, akik a 14-ik 
életévüket betöltötték, de 16 évesnél nem idő-
sebbek, egészségesek és szervi bajuk nincsen. 

A felvétel iránti kérvényeket az Amizoni 
Károly által alapított Országos Magyar Nő-
nevelő Intézet Igazgató-tanácsához címzetten 
az intézet igazgatóságánál 1942. évi június hó 
15-ig kell benyújtani. 

A kérvényhez a következő okmányokat kell 
csatolni: 

aj születési anyakönyvi kivonatot; 
b) hatósági orvosi bizonyítványt arról, hogy 

a folyamodó egészséges és szervi baja nin-
csen; 

c) iskolai bizonyítványt árról, hogy a folya-
modó legalább a polgári leányiskola, illetőleg 
a leányközépiskola IV. osztályát sikerrel el-
végezte; ha a folyamodó a kérvény benyúj-
tásakor a IV. osztály elvégzését igazoló bizo-
nyítvánnyal még nem rendelkezik, a I I I . osz-
tálybeli bizonyítványát és a IV. osztálybeli 
félévi értesítőjét csatolja; 

d) hatósági bizonyítványt a családfő pol-
gári állásáról, vagyoni állapotáról, jövedelmé-
ről és kérvényező esetleges magánvagyonáról 
vagy ösztöndíjáról, továbbá a családtagok szá-
máról, életkoráról, a család és a közvetlen 
gondozáen alatt álló gyermekek számáról; 

e) azok a folyamodók, akik a f. iskolai év-
ben mint rendes tanulók iskolába már nem 
jártak, erkölcsi magaviseletüket szabályszerű 
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal tartoznak 
igazolni. 

A kérvényre 50 filléres, a mellékletekre 
30—30 filléres okmánybélyeget kell ragasztani. 

Érdeklődőknek szóbelileg vagy levélben az 
intézet igazgatósága nyúj t felvilágosítást. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter a középosztálybeli i f jaknak (fiúknak) 
a kereskedelmi pályák felé irányítása érdeké-
ben létesített tandíjmentes helyekre az 1942/43. 
iskolai évre az alábbi pályázatot hirdette. 

46.3C0/1942. I. IC. K. M. szám alatt a hazai 
kereskedelmi középiskolák első osztályában 
rendszeresített 60 tandíjmentes és azonfelül évi 
120 pengő tanulmányi segéllyel egybekötött 
helyre vagyontalan szülők olyan fiai pályáz-
hatnak, akik a gimnázium vagy polgári iskola 
IV. osztályának az első félévét az 1941/42. is-
kolai évben jeles, vagy legalább jó eredmény-
nyel végezték és az élő nyelvekben, valamint 
a mennyiségtanban jeles, de legalább jó osz-
tályzatot nyertek. 

A pályázati kérvényhez 1. a pályázó tanuló 
születési anyakönyvi kivonatát, 2. a szülők szü-
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leíési anyakönyvi kivonatát, 3. a szülők va-
gyoni viszonyait tanúsító községi bizonyít-
ványt, 4. a gimnázium vagy polgári iskola IV. 
osztályának első félévéről szóló értesítőt kell 
csatolni. A kérvényben meg kell jelölni, hogy 
a folyamodó a felvételt melyik hazai kereske-
delmi középiskolába kéri. 

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
1942. évi május hó 31-ig a m. kir. kereskede-
lem- és közlekedésügyi minisztérium iktató hi-
vatalába (Budapest, II., Lánchíd-utca 1—3.) kell 
benyújtani. Az elkésve érkezett vagy kellően 
fel nem szerelt pályázati kérvények figyelembe 
nem vehetők. 

A fenti ösztöndíjat elnyerő tanulók közül 
azok, akik a kereskedelmi középiskolában je-
les általános tanulmányi eredményt érnek el 
az iskolai év végén, még a fentieken kívül kü-
lön 50-től 100 pengőig terjedő jutalomban ré-
szesül nek. 

Budapest, 1942. évi április hó 17-én. 

Pályázati hirdetmény. 
Felvétel a kecskeméti Faragó Béla árva-

házba. 
A Nem Állami Tanszemélyzet Országos 

Nyugdíjintézete által Kecskeméten fenntartott 
Faragó Béla Országos Árvaházban 1942. évi 
szeptember hó l-re megüresedő helyekre a fenti 
nyugdíjintézet terhére nevelési járulékot élvező 
és a 6. életévüket már betöltött árvái részére 
pályázatot hirdetek. 

Az árvaházba leendő felvételre' és a neve-
lési járulék ellenében leendő neveltetésre a 
nevezett nyugdíjintézet kötelékébe tartozó tan-
intézeteknél működő férfi és női taná ok, ta-
nítók, óvók és altisztek teljesen szülőtlen és 
a mellett teljesen vagyontalan árvái jogosul-
tak. 

Amennyiben a megüresedett helyekre meg-
felelő számban teljesen szülőtlen árvák felvé-
telét nem kérnék, felvételre számíthatnak a 
vagyontalan félárvák is, elsősorban ezek kö-
zött is a hadiárvák. 

A nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter Ürhoz címzett pályázati kérvényeket 
az alábbi okmányokkal felszerelve 1942. évi 
május hó 31-ig kell a kecskeméti Faragó Béla 
Országos Árvaház Igazgatóságához beküldeni: 

a) az árva születési anyakönyvi kivonatát, 
b) az elhalt szülő, vagy szülők halotti anya-

könyvi kivonatát, vagy e helyett családi érte-
sítőjét, 

c) orvosi bizonyítványt annak igazolására, 
hogy a meghalt szülő (szülők) nem szenvedett-e 
fertőző, vagy átörökölhető betegségben, ha ha-
lálának oka a halotti anyakönyvi kivonatból 
nem tűnik ki, 

d) az árva egészségi állapotáról szóló ható-
sági orvosi bizonyítványt, amely kiterjed a r ra 
is, hogy az árva árvaházi nevelésére alkalmas, 

e) az árva vagryontalanságát igazoló helyi 
hatósági bizonyítványt, félárvánál az élő szülő 
foglalkozását, vagyoni és családi viszonyait is 
igazoló helyi hatósági bizonyítványt. 

f ) az árva végzett tanulmányairól szóló is-
kolai bizonyítványokat, valamint a folyó is-
kolai év I. feléről szóló értesítőt, 

g) annak a körülménynek igazolására alkal-
mas okiratot (utalványozási rendelet másolata, 
nevelési járulék kifizetését igazoló szelvény), 
hogy az árva a nevelési járulékot a Nem Ál-
lami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézeté-
nek terhére élvez. 

h) az árva törvényes képviselőjének nyilat-
kozatát arról, hogy az árva tekintetében min-
denben aláveti magát a házirend rendelkezé-
seinek. 

i) a törvényes képviselő nyilatkozatát arról, 
hogy a hadiárvát megillető járadékot (1933. 
VII. t.-c. 2. § C) az árvaházi nevelés tar tamára 
beszolgáltatja az árvaház pénztárába. 

Az elkésetten, vagy nem az árvaház igaz-
gatóságához benyújtott kérvények figyelembe 
nem vehetők. (247.015/1942. VI. 3. ü. o. szám.) 

Pályázati hirdetmény. 
Az ungvári állami ruszin tanítási nyelvű 

gimnáziumnál betöltésre kerülő egy kisegítő 
szolgai alkalmazásra pályázatot hirdetek. Az 
állás az 1941. évi 8500. M. E. sz. rendelethez csa-
tolt 19. számú kimutatásban megállapított 
havibérrel és szabályszerű lakáspénzzel van 
egybekötve. A kinevezés az 1927. évi 3000. M. E. 
számú rendelet 14. pontja alapján egyelőre 
ideiglenes minőségben történik és ötévi ki-
fogástalan szolgálat után válik véglegessé. Az 
állás betöltésénél igazolványos altisztek, vité-
zek, tűzhazeosok, hadirokkantak elsőbbségi 
igénnyel bírnak. 

A magyar és ruszin nyelvismeret szükséges. 
A pályázati kérvényhez eredeti vagy hiteles 

másolatban a következő okmányok csatolandók: 
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 

valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatai, illetőleg 
keresztlevelei és esketési bizonyítványai. 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési anyakönyvi kivo-
nata, valamint szüleinek, nagyszüleinek szüle-
tési és házassági anj rakönyvi kivonatai, ille-
tőleg keresztlevelei és esketési bizonyítványai. 

3. 30 napnál nem régibb keletű hatósági er-
kölcsi bizonyítvány, mely a családi állapotot 
igazolja 

4. A magyar honosságot igazoló okmány, 
vagy a magyar állampolgárság vélelmezettsé-
gét igazoló hatósági bizonylat. 

5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 
valamint a tanult mesterséget és egyéb képe-
sítést igazoló okmány. 

6. Egészségi állapotot igazoló újkeletű ható-
sági orvosi bizonyítvány. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
bizonyítványok. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
9. Katonai igazolványosok az 1931. évi I I I . 

t.-c. alapján kiállított igazolvány. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 10. SZÁM. 471 

10. A Vitézi Rend tagjai a Rend Főszéktar-
tója által kiállított igazolvány, vagy annak 
hiteles másolata. 

11. Az 1914—18. évi világháborúban arcvonal-
szolgálatot teljesített pályázók a Károly csa-
patkereszt viselésére jogosító igazolvány. 

12. A hadirokkanttá vált nem hivatásos ka-
tonai személyek a hadirokkantjáradék élveze-
tét, illetőleg az ellátásra való igény nélkül 
hadirokkanttá töi'tént nyilvánítást tanúsító lap 
másolata-

13. A hivatásos állományból származó hadi-
rokkantak igazolványt arról, hogy a világ-
háborúban szerzett sérüléseikből kifolyólag 
váltak hadirokkanttá és sérülési pótdíj élveze-
tében állnak. 

14. Mindegyik folyamodó írásban, két tanú 
aláírásával félív papíron sajátkezűleg í rva a 
következő kijelentést kell tennie: „Nyilatkozat. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelen-
tem, hogy az 1£39: IV. t.-c. 1. § értelmében 
zsidónak nem tekinthető személy vagyok és 
nem tartozom az 1939 : IV. t.-c. 1. §-ának 6. be-
kezdésében meghatározott korlátozások alá eső 
személyek közé sem." 

15. Az olyan pályázót, aki a volt csehszlovák 
állam területén közszolgálatban állott az ide-
gen uralom alatt, csak akkor lehet alkalmazni, 
ha 23.000/1939. M. E., illetőleg a 7800/1939. M. E. 
(Budapesti Közlöny 1939. év 47. és 188. sz.) ren-
deletekben előírt igazolást is bemutatja. 

Az igazalványosoknak pályázati kérvényük-
höz — ha tényleges szolgálatban állanak — a 
3. alatti erkölcsi bizonyítványt, a 4. alatti ho-
nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. alatt i 
orvosi bizonyítványt nem kell csatolniok. 

A pályázóknak a sajátkezűleg — az alábbi 
kivétellel — két (2) pengő értékű okmánybé-
lyeggel ellátott és a Kárpá ta l ja i Kormányzói 
Biztossághoz címzett folyamodványukat 19-12. 
évi május hó 15-ig kell benyujtaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, vi-
tézek, tűzharcosok, valamint a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca tényleges szolgálatában ál-
lók folyamodványai és azok mellékletei illeték-
mentesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t j án tartoz-
nak kérvényüket benyújtani. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt vagy elkésve benyújtott 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

Ungvár, 1942. évi április hó 20-án. 
A kormányzói biztos megbízásából: 

dr. Marina Gyula s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Richter Bertalanná Székely Jul ianna pálos-
veresmarti szőlőbirtokos kisgazda özvegyének 

a pálosveresmarti római kat. népiskola fel-
szerelésének kiegészítésére jut ta tot t 1262 pengő 
értékű adományért elismerését és köszönetét 
fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az Egercsehi Kőszénbánya és Portland-
cementgyTár Rt. Igazgatóságának az egercsu-
csomi állami népiskola szegénysorsú tanulói 
részére az elmúlt év karácsonyi ünrepe alkal-
mából jut tatot t 1000 pengő adományáéit el-
ismerését és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisz-
ter Bars és Hont k. e. e. vá: megyék alispán-
jának és közönségének a vármegye 18 nép-
iskolai tanítója részére ajánlott 1500 pengő 
karácsonyi jutalomért köszönetét fejezte ki. 

Könyvajánlás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a közép- és középfokú iskolák tanári könyv-
tárai számára beszerzésre a jánl ja Csuka Jáncs : 
Kisebbségi sorsban, a délvidéki magyarság 
húsz éve című könyvet. Két kötete, a Minerva 
r. t., Szabadka kiadása. (104.873/1942. V. K. M.) 

Vázlatos tanítások, Tanítási vázlatok. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter felhívja a ta-
nítóság figyelmét arra, hogy Vázlatos tanítá-
sok, Tanítási vázlatok címen újabban ismét 
olyan munka került forgalomba, amely hang-
zatos címénél és a terjesztésével kapcsolatos 
ajánlásoknál fogva téves látszat felkeltésére 
alkalmas. Ez a munka a Népiskolai Tanterv és 
Útmutatások tartalmával kapcsolatban nincs 
és színvonala a hivatalos nevelési, tanítási el-
vek és módszerek színvonala alatt marad. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ebből az 
alkalomból újból felhívja a tanítóság figyel-
mét a 2727/1936. V. K M. szám alatt közzétett 
közleményére. (106.029/1942. V. K. M. — 1942. 
április 2.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Galló Pál: A közösségi érzés erősítése. — Dr. 
Kiss Zoltán: A játék és a nevelés. — Dr. Hal-
tenberger Mihály: Mit tanítsunk a pesti kerü-
letekről? — Szép Sándorné: A társadalmi neve-
lés. — Csete József: A szép kifejezési mód 
kellékei a népiskolás gyermek fogalmazványai-
ban. — Gyakorlati pedagógia: Dr. Barnáné 
Vásárhelyi Ilona: A serdülő leány lelki tiszta-
sága. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Pedagógiai 
szeminárium. — Egyesületi élet. — Hírek. — 
Tanítók tanácsadój i. — Hivatalos rész. — Pá-

lyázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
A PÁLYÁZATI HIHDKTÉST BEKÜLDÖK SZíVLS 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszék! cs gondnoksági elnök urakat, s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-cn, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidóben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

DOMBEGYHÁZ község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a 13 tacítós iskolájánál megüresedett Kisdombegyház 
telepi III. számú férfitanítói állásra. Meg\ álasztandó 
kötelessége lesz a reá bízandó osztály vezetésén kívül a 
telepi levente csapatparancsnoki tiszt ellátása a szokásos 
díjazásért. Fizetés törvényszerű és lakáspénz. Hegedűs 
Pál isksz. elnök. (870.) 

CSÉPAX evangélikus egyházközsége pályázatot hir-
det tanítói állásra. Javadalom törvényes. Pályázati 
határidő 21 nap. Cím: E\ang. Lelkészi Hivatal, Csépán, 
Beszterce Naszód m. (869.) 

ALSÓSZENTMARTON rk. egyházközségének kép-
viselőtestülete a lemondás folytán megüresedett kán tor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. A tör\ényszerinti java-
dalomból 9 értékegyseg természetben, a többi készpénzben 
az illetményhivatal útján. Kötelmei díjlevél szerint. Soká-
éul tudók előnyben. Lakás, iskola, új modern épületben. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított három 
hét. A kellően felszerelt kérvények Siklós, PlóbániahivataJ 
(Baranya megye) címre küldendők. (865.) 

BOKOD reí. presbyteriuma pályázatot hirdet meg-
üresedő kántortanítói állására. Javadalom 32 értékegység 
és államsegély. Kötelesség: nyolc osztályú e'emi és a 
ki'encedik' (ismétlő) osztály tanítása, kántorizálás, pres-
byteri jegyzöség, belmissziói munkákban segédkezés éa 
k'hőtőség szerint cnekkarszervezés. Van modern 2 szol>ás 
lakás, 4 km-re szénbánya, 3'5 km-re vasútállomás. Tör-
\ényszerűen felszerelt kérvények Ref. Leik. Hiv. Bokod, 
Komárom vm. címre küldendők. Az 'állás szept. elsején 
foglalandó el. Határidő: máj. 22. Jelölt senki sincs! Tan-
kötelesek száma kb. 50. (866.) 

ERDŐHORVÁTI (Zemplén m.) egyházközsége 21 
napos , határidővel pályázatot hirdet lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra. Javadalma 2 szobás 
lakás melléképületekkel, 607 négyszögöl kert, 4 legelő- éa 
erdőjog, 12 ürméter fa, mindez 4 egység. Kezdő fizetés 
30% az Egyházközségtől, közös kezelésben, többi állam-
segély. Pályázatok Plébániahivatal, Erdőhorváti külden-
dők. (871.) 

I s k o l a i f a l i 

térképek 
l e g ú j a b b h a t á r o k k a l , 

l e g m o d e r n e b b , dombor-
ha tású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kul tuszminiszter úr ál ta l . 

Képes árjcgyzclc ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet főbizományosa. 

Budapest IV., Kamermayer K-roly-u. 3. - T e l . ; 1 8 9 - 4 6 4 é s 1 8 9 - 4 4 4 . 

1891. D O R E N BÉLA ALAPÍTVA 
iskolabútor gyára Bpest VI, Dévényi.út 20-22 

I skolapadok, i skola-
bú to rok , óvodabe -
tendezések gyár tá -
;a. Vasá l lványú is-
nolapadok t ö r h e t e t -
len kovácso l t vasból 

Telefon ; 290-767 

árjegyzék és költség-
etés ingyen és bér-

mentve. 

Angster József 
ós Fia 

orgona- é s h i rmónlumgyir r .- t . , PÉCI 

Orgonák, hanr óniumok. 
javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Viilamosfujtató-berendezBsek. 
* s z e e e d i n a s T o r s r o p a k l s z í t S i . 
Méltányol i r a k I F l i t M t l WdT»ii»faT»V 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK, ISKOLA-
P A D O K . SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
nagy vá lasztékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

T I P O L D N Á L Rákóczi'űt 61. 
J a v f t é l . h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vitel — aert. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég 
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G Y E R M E K K A R O K 

F É R F I K A R O K 

N Ö I K Ó R U S O K 

V E G Y E S K A R O K 

k i a d ó j a a 

MAGYAR KÓRUS 
Közel 2000 műről szóló 

részletes tájékoztatót 

készséggel küld a 

M A G Y A R K Ó R U S 
Z E N E M Ű K I A D Ó 
BUDAPEST XII, FERY OSZKÁR-U. 55. 

Rieger Ottó orgonagjár 
Budapest XIV, Füredi a, 41, 

XelefonaiiB I 29.63.45. 
( B i j l »p»l«l. á j bejárat) . 

íJjj orgonákat 
l homjoksati lpok vasxttéaél, «t&« 

| í áannamfl orgonajaYltliokat n l i * 

••kait i rón , n a k i x e r i a n aWillal. 

L O P O S G Y U L A 
8 U D A P B S T III, 
aöcsi-OT 85 
ISKOLAPADOK, 
RORNASZBRBK, 
JATSZÓTBRBK. 
ISKOLATABLAK 
FALRFLFESTETT 
TABLAK. 

FELSŐIDECS ág. hitv. evang. népiskolája második 
tanítói állás állandó betöltésére pályázatot hirdet. Pá-
lyázhatnak ág. h. ev. nemet tanítók, \égső esetben tanító-
nők. A szolgálat 1942. évi szeptember hó 1-én kezdődik. 
Jogok és kötelességek a törvényesek. Megkeresések f. évi 
május hó 15 ig az alulírott egyházgondnoksághoz inté-
zendők. A német ág. hitv. ev. egyházgondnokság, Felső-
idees, u. p. Alsóidecs. (872.) 

PAKS község iskolaszéke pakocseresnyés pusztai köz-
ségi iskolához egy tanítói és egy tanítónői állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés törvényes. Tanítóházaspár előnyben 
részeiül. Kérvények Németh Mihály igazgató címére kül-
dendők Paksra. Pályázati határidő 21 nap. (875.) 

SZASZSZENNTJAKAB (Szolnok-Doboka vm.) ág. hitv. 
evang. német népiskolájánál a tanítói állás állandó jel-
leggel betöltendő. Jogok és kötelességek a törvényesek. 
Jelentkezési határidő 1942. május 15-e. Szolgálatbalépés 
1942. szeptember 1-én. (863.) 

MESTERSZÁLLÁS róm. kat. kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet az iskolaszék. Javadalma törvényes ta-
nítói, ezenfelül a stólajövedelem. Kertes természetbeni 
lakás. Pályázati határidő 21 nap. Plébánia. (861.) 

GYULAHAZA községi iskolaszéke pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett I. sz. tanítói állásra. 
Jövede'em 10% és 40 a. korona helyi javadalom, fizetés-
kiegészítő államsegély, természetbeni lakás, kerttel. Pá-
lyázati határidő a hirdetés megjelenésétől- számított 3 
hét. Kérvények Községi Iskolaszéki Elnök, Gyulaháza 
címre küldendők. (860.) 

FELSÖBALOGH (Görnör m.) róm. kat. iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet a kántortanítói állásra és a I I . engedély-
től függő tanítói állásra. Mindkettő hirdetve volt. (859.) 

z o n g o r a t e r e m 

V I I , E r z s é b e t - k r t 1 5 

Világmárkái zongorák, piamnók nagy választékban. Kényelmet 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégűnket. 

CSOBAD róm. kat. egyháziközsége az újonnan szerve-
zett I I . számú tanítói állásra pályázatot hirdet a lap 
megjelenésétől számított 21 napig. Javadalom: termé-
szetbeni lakás, kert, 10% helyi hozzájárulás, többi állam-
segély. Pályázhatnak férfi és nő tanerők. Kötelessége 
díjlevél szerint. Kántori teendőket végzők előnyben. A 
kellőleg felszerelt kérvények róm. kat. plébánia Ináncs, 
(u. p. Csobád) küldendők. (857.) 

BORJAI) evang. egyházközsége e lapban febr. 15-én 
meghirdetett pályázatát 8 napi határidővel megújítja. 
(855.) 

ERDŐD (í 'zatmár m.) róm'. kat. egyházközsége 21 
napos határidővel pályázatot hirdet a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra. Kötelessége a 
kijelölt fiúosztályok vezetése, egyesületekben közreműkö-
dés, énekkar szervezése, vezetése. Javadalma: 15 katasz-
teri hold szántóföld, 4 hold rét, 3 szoba-konyhás lakás 
mellékhelyiségeikkel, kiegészítő államsegély. Kántori pró-
bára hívásra sa já t költségen kell megjelenni. Kortesko-
dés kizáró ok. Válaszbélyeges kérvények Plébánoshoz 
küldendők. (858.) 

BORSODSZENTMARTON róm. kat. egyháziközsége 
pályázatot hirdet tiznapi határidővel katonai szolgála-
tot teljesítő kántortanítója helyettesítésére. Pályázhatnak 
tanítónők is. Javadalma törvényes: föld, 460 pengő fa. Ál-
lás azonnal elfoglalandó. Piébániahivatal, Bélapátfalva. 
(854.) 

BESENYŐ (Beszterce-Naszód vármegye) ágh. ev. né-
met kéttanerős iskolájánál az igazgató-tanítói állás ál-
landó jelleggel betöltendő. Jogok és kötelességek a tör-
vényesek. Jelentkezési határidő: 1942. május 11. Szol-
gálatbalépés: 1942. szept. 1. (853.) 

^ A Í A 
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R É S Z L E T R E ! 
„ T U R U L " gyo r sda rá ló , d a r á l : 
k u k o r i c á t , b ú z á t , á r p á t , z a b o t , 
f ű s z e r t , k á v é t és m i n d e n f é l e 
száraz a n y a g o t . Á r a P. 37.12 
h i v a t a l o s fe lá r ra l . E l s ő részlet 
20 P . u t á n v é t t e l , a h á t r a l é k 3 

h a v i rész le tben f i ze tendő . 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t , VI., F e l s ő e r d ő s o r 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a RákóczUút ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Rákóczi-út ötven. Zongoraterem, Erzsébet-krt sarok. 

SZIGETI I S T V Á N ÉS T Á R S Á l könyvkötészete 
Budapest VII , Hársfa-n tca 33. (Wísselényi-utca sarok) 
TPI.- 141 — 1Í13 — E g v e t e m i ^ s j H k o l a M j n n v v t á n ^ 

VARADI MIKLÓS 
orgonaépítő. R á k o s p a l o t a 
Damjaiiich.il. 14. (Saját ház.) 

Telefonhívó: 29.44.61, 
Készítek nemeslungú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a Iegmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

ABA községben, a belsőbárándi birtokon levő magyar 
kat. vallásalapi népiskolájánál megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. A követelményeknek meg-
felelő pályázót mint helyettes tanítót fogom alkalmazni, 
lakást természetben kap. Az említett birtok haszonbérlő-
jével kötött szerződés a tanító természetbeni járandó-
ságaira nézve a következő rendelkezéseket tartalmazza: 
„Köteles a haszonbérlő — ós pedig minden megtérítési 
igény nélkül — a tanító, illetve az iskola részére az 
alábbi évi terményjáran-dóságokat kiszolgáltatni és ren-
deltetési he'yóre (tanító lakására, illetve iskola udva-
rára) szállítani: a) 4 (négy) métermázsa tiszta búza; 
b) 4 (négy) métermázsa rozs; c) 2 (kettő) métermázsa 
árpa. Az a), c) alattiak naptári negyedévi előleges rész-
letekben esedékesek. Köteles végül a haszonbérlő ugyan-
csak minden megtérítési igény nélkül, a tanító részére 
még az alábbi természetben való egyéb ezolgálmányokat 
is teljesíteni: a) a belsőbárándi birtokrészen 1200 négy-
szögöles szántóföldet, kétszer megszántva s a haszonbér-
leti időtartam alatt a szerződés 14. pontjában előírt mó-
don trágyázva a tanítónak egy tagban, rendelkezésére 
bocsátani, továbbá erről a földről a terményeket ingyen 
a tanító lakására szállítani; b) egy tehén és egy borjú 
(ez utóbbi egyéves koráig), továbbá két öreg sertés és 
nyolc malac (hathónapos koráig) legeltetését megfelelő 
helyen ingyenesen megengedni, a tehén és borjú részére 
pedig ezenfelül megfele'ő minőségű és mennyiségű téli 
takarmányt is szolgáltatni; c) a tanító jószágai részére 
az iskola melletti kis istállóban helyet adni és azokat 
megfelelő alommal ellátni. A pályázatokat 1942. évi 
április hó 10-ig kell hozzám (Budapest, V., Báthory-utca 
12. szám III . emelet 16. ajtószám, a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium VIII/1. ügyosztálya irodája) 
benyújtani. Budapest, 1942. évi március hó 20-án. M. kir. 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. (755.) 

VÉSE róm. kat. egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Javadalma ú j természetbeni lakás, kert, 10% 
helyi javadalom, többi államsegély. Válaszbélyeges kér-
vények Plébánia, Tapsony, (Somogy m.) küldendők. (844.) 

VACBOTTYAN róm. kat. egyházközsége kántor-ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 22 hold föld, 
párbér, lakás és államsegély. Pályázatok május 20-ig 
„Róm. kat. Plébánia. Váchartyán" címre küldendők. (843.) 

ZAVOD róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett osztá'ytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom: lakás és 65%, a többi államsegély. Né-
met nyelv kötelező, kántoriakban helyettesíteni kell. 
Többi díjlevél szerint. Kántori képesítéssel rendelkező 
nők is pályázhatnak. Korteskedő® kizáró ok. Határidő 21 
nap. Kellően felszerelt kérvények: Plébániahivatal, Zá-
vod, Tolna m. u. p. Kisvejke küldendők. (845.) 

TÓTÜJFALU róm. kat. isk. gondnoksága a lemondás 
folytán megüresedett I I . sz. tanítónői állásra pá'yázatot 
hirdet 21 napos határidővel. Javadalma törvényes: 20% 
helyi, a többi államsegély. Gyönyörű, modern, ú j 2 szo-
bás, előszobás lakás, új iskola. Kötelessége a díj'evél 
Bzerint. Tanítási nyelv magyar. A kellően felszerelt kér-
vények róm. kat. Plébániahivafal, Lakócsa (Somogy vm.) 
címére küldendők. (842.) 

II. LAKBÉROSZTALYÜ, fiú- és leányközépiskolák-
kal bíró alföldi városba ref. egyház keres olyan állami 
tanítót, aki a ref. orgonista kántori teendőket külön dí-
jazás mellett elvállalja. A pályázó áthelyezését az egy-
ház elősegíti. Ajánlkozók közelebbi- felvilágosítást „Vá-
rosi ref. kántor" jelige alatt a Néptanítók Lapja kiadó-
hivatala ú t ján nyerhetnek. (840.) 

BUDAPE8T, VI., PETNEHÁZY - UTCA 78. 
(YI, Fraagepán-ntca mellett i Telefon • * e i - I S ( . 

Salát ház I * ^ 
Ki tűnte tve : Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
ét egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megblK. 
ható céghez 1 — S Z Á M T A L A N BGYHAZT H L T S M E R Ö -
L E V É L . — ElSnyös fizetési feltételek! — Költségvetés ág U< 

szállás díjmentes) _ 

Ügyeljea a keresitnérre I 
M a g y a r o m i g aranykoazorus harangönt« mester t . 

SZLEZÁK 
harsul éi éro Intőd! 

LÁSZLÓ 
harangláb-gyár 
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Ha e lapra hivatkozva kéri, ingyen küldjük részletes bútor-prospektusunkat. 

SZÉPNYÍR (Beszterce-Naszód vm.) ágh evang. nép-
iskolájánál a tanítói állás állandó jelleggei betöltendő. 
Jogok és kötelességek a törvényesek. Jelentkezési határ-
idő: 1942. május hó 15. (841.) 

SALOMVAR-APATI-PUSZTA egyháztanácsa lemon-
dás útján megüresedett kat. I. tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés 10% helyi illetmény, államsegély, lakás 
modern, fürdőszobás természetben. Kötelességek díjlevél 
6zerint. Nők is pályázhatnak. Határidő 21 nap. Kérvé-
nyek Plébániahivatal, Kálócfa, u. p. Zalabaksa címre 
küldendők. (838.) 

SZENTLÖRINC róm. kat. egyháztanácsa a III. sor-
számú tanítónői á'lásra pályázatot hirdet. Határidő má-
jus 21. Fizetés törvényes, lakás természetben. Szabály-
szerűen felszerelt pályázatok Róm. kat. Egyháztanács, 
Szentlőrinc címre küldendők. (£39.) 

RAHÓ (Máramaros vm.) kincstári Tóm. kat. kántor-
tanítói állásra pályázatqt hirdet a róm kat. egyházköz-
sége. Javadalom: a patrónus erdőkincstártól az 1897. évi 
díjlevél szerint 300 forint, azaz hatszáz pengő, 46, azaz 
negysenhat ürköbméter tűzifa, két hold 1500 négyszögöl 
kaszálónak haszonélvezete. Az egyháztól: lakás: 2 szoba, 
konyha, kamara, fásszín és kert. Továbbá törvény sze-
rinti államsegély. A lakás, kert és a tűzifa fele kántori 
javadalom. Pályázók a szükséges okiratokkal felszerelt, 
és keresztény származásukat bizonyító irataikkal ellátott 
és a m. kir. földművelésügyi minisztériumnak címzett bé-
lyeges kérvényeiket 1942. június 15-ig küldjék be a róm. 
kat. Plébániahivatalnak, Rahó. (837.) 

KANTORJANOSI községi óvodánál lemondás foly-
tán megüresedett óvónői állásra pályázatot hirdetek. Fi-
zetés törvényszerű. Pályázati határidő 21 nap. Cím: 
óvoda Felügyelő Bizottság, Kántorjánoei. (833.) 

KIRÁLYNÉMÉT (Beszterce-Naszód vm.) ág. hitv. 
eva,ng. német népiskolájánál a tanítói állás állandó jel-
leggel betöltendő. Jogok és kötelességek a törvényesek. 
Jelentkezési határidő: 1942. május hó 10-én. Szolgá-
latbalépés : 1942. szeptember 1-én. (832.) 

MAKÓÜJVAROS róm. kat. Plébániahivatala, a makó-
újvárosi plébániatemplom kántori teendőinek végzésére 
pályázatot hirdet. Alapfizetés az Egyházközségtől havi 
100 pengő és ehhez jön a stólajárandóság. A kántori 
teendőkön kívül az iskolákban az énekoktatást is köte-
les végezni. A pályázatok kellőleg fölszerelve, a Plébánia 
címére küldendők. (834.) 

PALÉ róm. kat. egyházközsége e lap márc. 15-i szá-
mában megjelent pályázati hirdetményét 21 napi határ-
idővel újból megismétli azzal, hogy német nyelvet taní-
tási képességgel bíró tanítók és ta-nítónők kántori okle-
vél nélkül is pályázhatnak. Plébániahivatal, Sásd, Ba-
ranya megye. (836.) 

HOMOKKOMAROM (Zala m„ Nagykanizsa mellett!) 
róm. kat. népiskola kántartanítéi á.lásra három heti 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalmak: kétszobás 
lakás mellékhelyiségekkel, 7 magyar hold föld, 39 po-
zsonyi mérő rozs, 11 q mérőbúza, 20 köbméter kemény 
tűzifa, széna és szalmaiJ'.etmény, 154 aranykorona kész-
pénz, 15 hektó must — díjlevél szerint — tanító által 
beszedve. Helyben 37 értékegység van a többi állam-
segély. Kántori képesítés szükséges. Állás a kegyhelyen 
vá'asztás után azonnal elfoglalandó. Pályázatokat 
Plébániahivatal, Homokkomárom, u. p. Hosszúvölgy kell 
küldeni. (831.) 

GORTVAKISFALUD ref. kántor-tanítói állásra a 
„Néptanítók Lapja" f. év 5. sz.-ban meghirdetett pályá-
sat május 21-ig terj»dő határidővel megújíttatik (830.) 
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K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 

z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSASZAR.ÚT 66. 

I t t csalódás 
sohasem é r h e t i ! 

ANYÁK NAPJÁRA, H ő s ö k n a p j á r a , M a d a r a k - és 
F á k n a p j á r a , Z á r ó ü n n e p é l y r e t e l j e sen k ido lgozo t t 
m ű s o r t a d „Iskolai ünnepélyek" c í m ű k ö n y v e m , 
me ly rő l i s m e r t e t ö t közö l t a N é p t a n í t ó k L a p j a 
ápr i l i s 1. s z á m a . Ára: 2-50 m e g k ü l d é s e e l lenében 
szá l l í t j a a szerző : Gremapergers Pdlné Budapest, 
III., Bécsi-úti népiskola v a g y I I I . , K e c s k e - u t c a 26. 

FENYŐNÉ ZONGORATERME 
B n d a p e a t , V I I , , E r z s é b e t . k ö r é f 2 6 . 
V i l á g m á r k á i zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-tíl. Vidékre díjtalan 
Bakcsomagolás. 

BARAKOVITS JÁNOS 
M Ű O R Q O N A É P Í T Ó 
Rákospalota, Pázmány-u. 72. 

Ú J O R G O N Á T , á t é p í t é s t , homlok-
u u u n u u i i H i , s i p o k a t ) m | n d e n _ 

nemű jav í tás t a legmérsékeltebb áron vál lal . 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 íves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengi I Biztonsági alapok: 
37 millió pengői Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürti és köpösdi Takich 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanal kedvezményes népbiztosltásank-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól : 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 

NYÍREGYHAZA-KIRALYTELEK rém. kat. egyház-
községe a megüresedett I. számú férfitanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Határidő 21 nap. Kötelessége díjlevél 
szerint. Javadalom: törvényes fizetés és természetbeni 
lakáé. Válaszbélyeggel ellátott és szabályszerűen felsze-
relt kérvények Török Dezső apátkanonok, Nyíregyháza 
címre küldendők. (835.) 

FÜLEK (Nógrád vm.) róm. kat. Egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett kántori állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: a) Évi 1200 P készpénz az Egyház-
községtől, amely összeg a tisztviselők fizetéséhez hasonló 
százalékban emelkedik, (jelenleg 15%-al) vagy csökken, 
b) Kb. 9 holdnak megfelelő szántóföld, rét, legelő, c) 
3 hold legelőhöz fűződő jogok gyakorlata az úrbéri közös 
legelőn és erdőben, d) Vegyes stoláris jövedelem az 
egyházközség által szabályozva. Kötelesség: díjlevél sze-
rint. Pályázatok küldendők: Róm. kat. Plébánia, Fülek 
címre. Határ idő: május 20. Válaszbélyeg, boríték mel-
léklendők. Énekpróba és! választás idejéről egyházközség 
küld értesítést. Pályázhat: felekezeti és állami tanító, va-
lamint polgári iskolai tanár, akinek kántori oklevele 
van. Választás csak akkor lesz jogerős, ha a megválasz-
tottat a tanügyi hatóság a fiileki állami elemi, vagy ál-
lami polgári iskolához kinevezi. (829.) 

CSELEGÖRCSÖNY róm. kat. iskolaszéke az átvá-
lasztás folytán megüresedett II. sorszámú tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Német nyelv 
tudása szükséges, az iskola német tanítási nyelvű. Fize-
tés 20% helyi fizetés és államsegély. Lakás természet-
ben. Kérvények a sombereki Plébániahivatal címére kül-
dendők, Baranya m. (828.) 

APACZASZAKALLAS községhez (Komárom várme-
gye) tartozó nagyszegpusztai tanyai tanítói állásra e 
lap 1. számában megjelent pályázati hirdetmény meghosz-
^zabbíttatik. Községi iskolaszéki elnökség Apáczaszakál-
la«, u. p. Ekecs. (823.) 

ALDORF (Beszterce-Naszód vármegye) ág. hitv. 
evang. német népiskolájánál a tanítói állás állandó jel-
leggel betöltendő. Jogok és kötelességek a törvényesek. 
Jelentkezési határ idő: 1942. május hó 10. Szolgálatba-
lépés : 1942. szeptember 1-én. (822.) 

CSELEDOBOKA róm. kat. iskolaszéke az átválasztá? 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Határidő 21 nap. Német nyelv tudása szükségéé, 
az iskola német tanítási nyelvű. Fizetés' 15 értékegység 
és államsegély. Férfi hiányában nők is pályázhatnak 
ideiglenes alkalmaztatásra. Kérvények a sombereki 
Plébániahivatal címére küldendők, Baranya m. (827.) 

BALKÁNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett Perkedpuszta I I . számú 
tanítói állásra. Fizetés törvényszerű és lakbér. Köteles-
sége az I—II . osztályok tanítása. Állás választás után 
azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő 21 nap. (826.) 

BODROGKISFALUD róm. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet a megüresedett II. sz. férfitanítói állásra. 
Javadalom és kötelessége díjlevél szerint. Határidő 21 
nap. Választás a miniszteri és egyházhatósági rendeletek 
betartásával hármas jelölés alapján. Válaszbélyeges kér-
vények róm. kat. Plébánia, Bodrogkeresztúr, Zemplén 
megye küldendők. (825.) 

ALMAMELLÉK község iskolaszéke 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
második sorszámú tanítói állásra. Fizetése törvényes. 
Lakbér, négy értékegységnek megfelelő két öl hasábfa és 
negyven % készpénz helyi javadalom, a többi államse-
gély. Válaszbélyeggel ellátott kérvények Községi Iskola-
szék, Almamellék, b'omogy vm. címre küldendők. (824.) 

SOMBEREK r. kat. iskolaszéke az újonnan szervezett 
IV. sorszámú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Határ-
idő 21 nap. Német nyelv tudása szükséges, az iskola 
német kisebbségi tannyelvű. Fizetés 10% helyi javadalom 
és államsegély. Kérvények a sombereki Plébániahivatal' 
címére küldendők, Baranya m. (876.) 
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A világhírű Koh-I-Noor rajzirónok 
- Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben —== 

MAGYARHERTELEND (Baranya vm.) egyházköz-
sége a kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napos 
határidővel. Javadalma 3 szobából, 2 konyhából stb. álló 
lakás villanybevezetéssel, mellékhelyiségekkel, 341 négy-
szögöl konyhakert, 6 kat. hold, 348 négyszögöl szántó, 
1429 négyszögöl rét, telkesektől 11 q búza, kisházasoktól 
5 q rozs, íélekpénz és borváltság 300 P, zsellérektől 36 P, 
24 m3 kemény hasábfa, 10%-os hozzájárulás, földmunka-
váltság 4'80 q búza, vagy ennek megfelelő pcnz, ismét-
lősök oktatásáért 54-36 P, stóla legkevesebb 70 P. Érték-
cgvség 37 és megfelelő államsegély. Tannyelv magyar, 
istentisztelet 2 magyar, 1 német, A német nyelv tudása 
megkívántatik. Kötelességei díjlevélben. Vasútállomás 
5 perc, posta, távírda, telefon helyben. Állás kinevezés 
után azonnal elfoglalandó. Kérvények megcímzett és vá-
laszbélyeggel ellátott borítékkal küldendők Plébániahiva-
tal, Magyarhertelend. (874.) 

SZOMBATHELY m. város községi iskolaszéke nyug-
díjazás folytán megüresedő egy nőtanítói állásra feltéte-
lezetten pályázatot hirdet. Fizetés és lakbér törvényes. 
Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 nap. 
A kellően felszerelt kérvények iskolaszék elnöksége címére 
küldendők: Szombathely. Ernuszt Kelemen-u., községi 
elemi iskola. (877.) 

GYÚRÓ (Fejér m.) evang. egyház iskolaszéke az 
április 1-i számban közölt kántortanítói pályázat hir-
detményének határidejét újabb három héttel meghosszab-
bítja azzal, hogy az állás szeptember l-ig okvetlen el-
foglalandó. (873.) 

CSÁKVAR róm. kat. egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Pályázati határidő május 15. Javadalma: 16-5 kat. hold 
szántóföld, 2 hold rétföld, 16 nagyméter tűzifa, 24 po-
zsonyi mérő kétszeres, 315 P készpénz, 3 szobás lakás, 
elő- és fürdőszobával, mellékhelyiségek, a többi állam-
segély. Kötelessége a reábízott osztályokban és a tovább-
képzőben tanítani, a katolikus népművelő munkában és 
egyesületekben tevékenyen működni, a Cecilia Egyesület 
gyermek-, férfi- és vegyeskarát vezetni, a Korális és az 
egyházi népénekekben továbbképezni. Csak aktív és buzgó 
kántortanítók pályázzanak. Kántorpróba és költözködés 
saját költségen. Válaszbélyeges pályázat, szociális, kato-
nai, családi és származási viszonyokat feltüntető és egyéb 
okmányokkal Plébániahivatal, Csákvár küldendők. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó. (868.) 

TŐKÉS (Szolnok-Doboka m.) r. kat. iskolaszéke egy-
tanerős iskolájához lemondás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra 10 napos határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalom: évi 140 P helyi javadalom, megfelelően ki-
egészített államsegély, természetbeni lakás. Kérvények 
Plébániahivatal, Olálilápos, Szolnok-Doboka m. címre 
küldendők. (878.) 

VERMES (Beszterce-Naszód vármegye) ág. hitv. 
evang. német népiskolájánál az I. tanítói állás állandó 
jelleggel betöltendő. Jogok és kötelességek a törvényesek. 
Jelentkezési határidő 1942 május 15-e. Szolgálatbalépfe 
1942 szeptember 1-én. (881.) 

TACS községben (Beszterce-Naszód vármegye) a taní-
tói állás állandó jelleggel betöltendő. Jogok és kötelessé-
gek a törvényesek. Jelentkezési határidő 1942 május hó 
21-én. A presbitérium. (879.) 

ŰJLŐT róm. kat. iskolaszéke hattanerős iskolájához 
felmentés folytán megüresedett I. számú kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 174-28 P készpénz, 
10 kat. hold föld, 20 ürm. hasábtüzifa és államsegély, 
kifogástalan lakás mellékhelyiségekkel. Tanítási és isten-
tiszteleti nyelv szlovák. Továbbá a VI. számú magyar 
tag. tanítói állásra tényleges katonai szolgálat időtarta-
mára, 2—3 évre, helyettes tanerőt keres. Az állások azon-
nal elfoglalhatok. Kérvények Plébániahivatal, Üjlót 
(Nyitra-Pozsonv vm.) címre küldendők. (880.) 

CSENGER református egyházának presbitériuma pá-
lyázatot hirdet VI. számé férfitanítói állásra. Pályázni 
lehet a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 21 
napon belül. Presbitérium. (867.) 

TISZADADA róm. k a t egyházközsége lemondással 
megüresedett I. számú kántortanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Fizetése 33 egységnyi, amely 
áll: három szoba, előszoba, konyha, kamra, pince, nyári 
konyha sütőházzal, megfelelő új gazdasági épületekkel, 
15 kat. hold 540 D-öl prima szántóföld, 4 kat. hold 
400 D-öl legelő, 600 pengő készpénz. A többi államse-
gély. Kötelességei díjlevél szerint. Választás hármas je-
lölés alapján. Korteskedés kizáró ok. Va9Út, orvos hely-
ben/ villany osítás folyamatban. Válaszbélyeges kérvények 
Plébániahivatalhoz, Tiszadadára küldendők. (864.) 
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FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmónium.készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

A m | Orgonajavitások 
O r g o n á k Homlokzati sípok 

H a r m ó n i u m o k 
Alapíttatott : 1910. k e d v " 6 fizctési W t í t e l e k k e l - 10 év i i6 t í 1 ' 

lássál. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

NEVELÖHATÁSU könyveket a d j n n k 
gyermekeink kezébe 1 

I lyen Farkas Éva: C s i n t a l a n C s ö p p ! é s P a j k o s P a l k ó c . 
könyve, mely fiúk i s leányok számára 30 
érdekes és nevelőhatásu mesét tartalmaz. 

K A P H A T Ó : 

KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 
BUDAPEST V I I I , Mikszáth Kálmán-tér 4. Telefon: 136—185. 

LEGNAGYOBB K E R E S Z T É N Y C E 6 ! 
X O N G O R A K , P I A N I N Ó K 

ha rmón iumok pá ra t l anu l olcsón. 
Részle t f ize tésre 10 évi jótál lás 

TeI-:427~598- EHALL 
Bpes t , Andráacy-út 1 5 . 

4 

A tanítóság régi, kedvelt 
bevásárlóhelye 
Szolid árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
é s k o m b i n á l t s z o b á k 

LUKACS 

BÚTOR 
Bndapest VII, Dohány.a. 30. | g f I E T C 
Telefon : 223,261. W L C 1 C 

MARCZELL 
ENDRE 

o r j o n a é g í j ^ e s j w . 

Készít ú j orgonákat. 
Átépítést, villanyfúvf 
berendezést, karban 
tartást legjutányosabb 

áron vállal. 

üzeme t IX., Kiizrak-
tármtca 12/a. Lakás i 

IX., Bakáts.utca S. 

B O S E N D O R F E R 
Jókarban, garanciával ezerötszáz 

P. T. Magyarország leg-
nagyobb zongoratermében: 
Erzsébet-körút 19. Még 
mindig teljes választékot 
talál részletre is. 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesitAség Bem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékeléte 
esetés továbbithat a kiadóhivatal 

HARMÓNIUMOK egy és több hangsorral és knffrr-
harmónium raktáron. Kérjen árjegyzéket. Szüle harmó-
niumos, Cegléd. (763.) 

CSERÉLNE Szeged mellől nagyközségből 18 tanerős 
államitól hasonló helyre a Dunántúlra. Diákautóbusz 
van. Házaspárnak ideális hely. „Balaton" jeligére. (882.) 

OKLEVELES görög katolikus kántor állást keres. 
Cím a kiadóba. (849.) 

KÉREM AZOKAT A KOLLÉGANŐKET, akik 1931 
—1932. tanévben a soproni Szent Orsolya-rendű tanítónő-
képzőben végeztek, találkozóra június 28 án 11 órakor 
a rendház templomában jelenjenek meg. Közöljétek velem 
címeteket. Bella Mici, Görcsöny. (848.) 

SZAMOLASTANÍTASHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
molástanítás az elemi népiskola I. osztályában 1 P 20 f, 
II., I I I . , IV., V—VI. osztályokban, egyenkint 80 f. 
VII—VIII . osztályban 1 P 10 f. Számképek, számfogal-
mak, biztos és gyomra számolás ára 1 P. Számolási és mé-
rési pé'datár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, II. o. 
90 f, VI I—VIII . o. 1 P 40 f. Számolódoboz I. rendű 90 f, 
II. rendű 60 f. Fali szemléltető tábla posztóval bevcmva 
4 P 90 f. Filckorongok falitáblán szemléltetéshez egy 
készlet (30 darab korong három színben és műveleti je-
gyek) 1 P. Színes papírlemez-korongok 1 csomag (20 da-
rab) 8 f. Játékpénzek 1 csomag 80 fillér. (Papírlemez-
korongokból és játékpénzből 10 csomagnál kevesebbet nem 
küld.) Legcé'szerűbb megrendelési mód: B e n e Lajos, 
Budapest 39.365. számú csekkszámlára csekkbiankó-lapoa 
az összeget beküldeni, az értesítő szelvényen megjelölni a 
kívánt munkákat. A szerző bérmente&en megküldi. Szem-
léltető tábla rendelés esetén 82 fillér postaköltség is 
küldendő. 

ZONGORÁRA, pianinóra, harmóniumra kölcsönt fo-
lyósít vagy készpénzért megvásárolja Kernács-cég. Ár, 
gyártmány megírandó. Budapest, VIII., Rákóczi-út 13. 
Telefon: 349—911. 

5 3 é v ó t a a v e v ő k s z á z e z r e i m e g e l é g e d e t t e k 

REMÉNYI M I H Á L Y 
Ö fensége Dr. J Ú Z S E F F E R E N C k i r . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola szál l í tójának 

harmőniumar, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T V I , K I R Á L Y . U T C A 58. 

N e vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n y c é g . 
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RIGLER JÓZSEF EDE 
P A P I R N E M C RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

VI, RÓZSA.UTCA 55. SZ. 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt-
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal-
zók, továbbá rajzeszközök és minden-
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

Megjelent a CSENDESFOGLALKOZTATÁS MUNKA 
KÖNYVÉ-nek I. része. Tartalmazza a népiskola I—IV. 
osztályának teljes és részletes csendesfoglalkoztatási fel-
adatanyagát. Az osztatlan és részben osztott iskola taní-
tója nem nélkülözheti, általa munkája eredményesebb, 
könnyebb lesz. A 172 oldal terjedelmű könyv ára 4 P. 
Megrendelhető a pénz előzetes beküldésével, Vágó Elemér 
gyak. isk. tan. címén, Jászberény, Tanítóképző. (367.) 

VILÁGMÁRKÁS zongorák, pianinók, harmoniumok 
legolcsóbban. Tanulózongora 400—600-ért. Kernács-cég 
zongoraterme. Budapest, VI I I . , Rákóczi-út 13. Telefon: 
349—911. 

KARTÁRSÁK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII. , Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak ée eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 

HÖSÖK NAPJÁRA rövid jelenet szobornál vagy 
színpadra, előfizetve 1-—, utánvéttel 2-04 pengő. Babó-
csay János, Bátaszék. (847.) 

G e r s t e n e n g s t J ó z s e f 
o r g o n a é p l t ő 

B u d a p e s t VI, Lőportár-utca 14/b. 
Öj orgonák készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolást, hom-
lokzatsípok készítését, villamos 
füjtatóberendezéseket szakszerű és 
művészi kivitelben vállat a le ju-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

H i r a c h A . J a k a b finomMr gyára Ü J P E S T 
K ö z p o n t : Budapest IV. Ki ro ly -kSrú t »4. 

KÚRIÁMBA 50 év körüli intelligens nyugdíjas lakó-
társnőt keresek „Nyáron itt, télen Pesten" jeligére. (846.) 

ORGONAHARMÓNIUM negyvenkét valódi jávorfa-
sipokkal, 140 centi magas, három és fél oktávos 380 
pengőért eladó. Kápolnába megfelelő. Budapest. VI I I . , 
Staffenberger-utca 16. földszint 4. Farkasné. (151.) 

ELADÓ 4 K oktávoe, 20 regiszteres, alig használt 
Zimmermann harmónium. Cím: Budapest, I I I . , Kiscelli-
út. 80. (856.) 

BÜCSÜ AZ ISKOLÁTÓL, Leventeinduló, Repülőin-
duló, Országzászlóinduló, összetartásinduló, Szamoscsár-
dás, Huszárceárdás, Honvédcsárdás, Cserkészinduló, Hő-
sök emlékművénél, Magyar zászló, két szólamra tizenhá-
rom dalt tartalmazó ú j könyve Murgáce Kálmánnak, 2 
pengő helyett a tanítói karnak bélyegben küldendő 1*50 
pengő. Budapest, VIII . , József-u. 27. (852.) 

RÓM. KATH. TANÍTÓNŐ német-magyar képesítés-
sel, gyakorlattal állást vagy helyettesítést keres Bara-
nyában vagy környékén. Jelige: Pécs. (862.) 

Ma nélkülözhetetlen! 
A külpolitika időszerű kérdéseiről és eseményeiről a 

KU i LU G Y I SZEMLE 
tárgyilagosan és szakszerűen tájékoztat. 

Kiadja a M a g y a r K ü l ü g y i T á r s a s á g 

Szerkeszti d r. D r u c k e r G y ö r g y 

Évi előfizetési díj ío.— pengő. Kiadóhivatal: Budapest 

V. Országháza. 

K é r j e n r n u t a t v á n y s z á m o t ! 
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Évtizedtk óta 
közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K pompás 

orgonahanggal 

ház-, iskolák», dalárdák s különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Tőrök-utca 8. 
A budai M a r g i t ' h í d f ő t ő l a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . — Sürgönyeim: „HARMONHÖRL"-Tel . f .n: 151-652. 

A V. és K. Minisztérium 1941. évi december hó 15*én 26.200/1941. 
számú rendeletével lépett hatályba a 

SZÁMVITELI UTASÍTÁS AZ ÁLLAMI NÉPISKOLÁK 
PÉNZ- ÉS EGYÉB VAGYONKEZELÉSÉRE. 
Ez a rendelet könyvalakban is megjelent, kibővítve részletes és 
szakszerű magyarázatokkal 

TÁJÉKOZTATÓ 
A N. SZ. U. HASZNÁLATÁHOZ 

címmel. Ára P 2*20. A Számviteli Utasítás teljes szövegét tartalí 
mazza s a számviteli munkában kevéssé jártas tanítók és gond* 
noksági tagok munkáját kívánja megkönnyíteni. 
II. részében egyes fennálló rendelkezések ismertetését adja, hogy 
kétes esetekben ezzel is segítséget nyújtson. Megrendelhető a 

Királyi M a g y a r Egyetemi N y o m d á n á l 
B u d a p e s t , V I I I . , M ú z e u m - k ö r ű t 6. 

S S HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona* és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázávu. 13 (Operánál) Telefon : 111—490 
PEDALOS HARMÓNIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — TASKAHAR-

MÖNIUMOK VILLAMOS FUJTATOBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍTÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ö N I U M K É S Z 1 T Ö S Z A K C É G 

40.556. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum=körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest , V., Klebelsberg u. 17. (Magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel 133-371 — 136-818. 

K I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda , Budapes t , 
V I I I . , M ú z e u m - k ö r ú t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145. 
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MÁBIAPrSZTA TA\ÍTÓXŐJE" 
D R O Z D Y GYULA 

Z EGYIK könyvkiadó regénypá-
lyázatot hiidetett. Ezen a pályá-
zaton a bírálóbizottság az első 
díjat Balázs Benedicta: Mária-

puszta tanítónője című regényének ítélte. 
Mióta ezt a rövid hírt a napilapokban ol-

vastam, azóta kíváncsian vártam a könyvet. 
Hogyne! Melyikünk ne lenne kíváncsi arra, 
vájjon hogyan rajzolja meg az író regényében 
a magyar puszta tanítónőjének alakját, jelle-
mét? 

A könyv megjelent s elolvastam. S mondha-
tom, hogy könyv régen nem hagyott olyan 
mély nyomot a lelkemben, mint ez a regény. 
Már itt megmondhatom, hogy ezt a könyvet 
el kellene olvasnia minden tanítónak, tanító-
nőnek, sőt minden képzősnek, aki a tanítói pá-
lyára készül. Ennek a könyvnek kötelező ol-
vasmánynak kellene lennie a tanítóképzőkben, 
mert ez a regény a hivatásra való nevelésnek, 
a tanítói hivatás át éreztetésének és megszeret-
tetésének olyan kiváló eszköze, amelyhez ha-
sonló nincs irodalmunkban. Oda kellene adni 
ezt a könyvet mindazoknak a kezébe, akik a 
tanítóban „csak tanító"-t látnak, hadd tanulják 
tisztelni a tanítói hivatást s megbecsülni a 
magyar nép nevelőjét, tanítóját. Hogyan?. . . 
Ezen a regényen á t ? . . . Igen, mert a magyar 
tanyákon, a kicsi falvakban sok, nagyon sok 
olyan tanítónő, tanító dolgozik úgy, mint 
Csertő Julianna, a regény főhőse Mária-
pusztán. 

A regény meséjének kerete tiszta, egyszerű: 
A hegyektől dajkált s a történelmi légkör-

től patinás Kőszegen nevelkedett Csertő 
Julianna. Az Alföldet, a pusztai életet csak a 
földrajzból s Petőfi költeményeiből ismerte. 
Nem is vágyott oda mindaddig, míg az egyik 
nőegyleti gyűlésen egy előadást nem hallga-
tott végig a „Magyar Afrikáról", a Nagy-
Magyar-Alföld elhagyott népéről, „a nemzet 
gyökeréről". Csertő Julianna ennek az előadás-
nak hatása alatt elhatározta, hogy ő az Al-

földre, mégpedig az Alföld egyik félreeső ta-
nyájára megy tanítónőnek. Egy távoli rokona 
segítségével meg is kapta a máriapusztai ta-
nítónői állást. 

Amint ez a valóságban is szokás, Csertő 
Juliannát az édesanyja lekísérte első állására. 
Az anya megijed az elhagyott pusztaságtól, a 
tanyai iskolától. De hiába beszélt leányának. 
Az feltette magában, hogy ott marad s ott is 
maradt. Hogy otthonosabban érezze magát, az 
édesanya régi otthoni bútorokkal rendezte be 
tanítónő leányának szobáját. Aztán Csertő 
Julianna egyedül maradt. Munkájában segítő-
társa Rozi, a hűséges cselédlány volt, aki jó 
szívéért annyira megszerette a tanítónőt, hogy 
mindent megtett érte. 

Aztán jön a tanfelügyelő. Ez nemcsak az 
iskolában, hanem az iskolán kívül is bámulatos 
tanítói munkát talál. Csodálja a tanítónő hi-
vatásszeretetét. az egyéniségéből kiáradó finom-
ságot, az odaadó munkásságot, a kitartó erős 
akaratot. Megkéri a főispánt, nézze meg a 
máriapusztai iskolát s a tanítónő munkássá-
gát. A főispánt is meglepi a tanítónő munká-
jának eredménye, szeretet sugárzó egyénisége, 
igazi népnevelőhöz illő gondolkozása, erős aka-
rata. S ezentúl a főispán gyakrabban láto-
gat el a máriapusztai iskolába- S itt jelenik 
meg a regényekben nélkülözhetetlen vonzalom, 
szerelem. Ez azonban Balázs Benedicta regé-
nyében annyira nemes, annyira finom, hogy a 
mai irodalomban annyira előtérbe állított ero-
tikumnak még a látszata is távol áll tőle. 
A tanítónő ezen a területen is úrinő, akinek 
lelki emelkedettsége az úgynevezett magasabb 
társadalomban is csak tiszteletet s hódolatot 
parancsol. És Csertő Jul ianna környezetének 
hasonló problémáit igazi emberszeretettel, ne-
mesen vezeti. I t t sem tűri az alakoskodást, a 
szennyet, a bonyodalmakat, hanem akár Rozi-
ról, a cselédlányról, akár pedig a földbirtokos 
lányáról van szó, mindig a legnemesebben 
segít ezt elintézni. 
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A regénynek ilyen egyszerű a kerete s eb-
ben az egyszerű keretben maga a festmény, a 
lényeg: megkapóan fenséges. Vegyünk sorra 
néhányat a részletekből! 

Ott van a tájfestés, amelyben a cselekmény 
játszódik. Igazi búzamezős, vadvirágos, alföldi 
táj . Szinte érzi benne az olvasó az üde alföldi 
reggeli harmatot, illatot. Érzi a szépséget, a 
frisseséget, a szűzi tisztaságot, amely a tájból 
árad felé s lelkét gyönyörűséggel tölti el. Ki 
ne vágyódnék azokra a tanyákközti dűlőutakra, 
amelyek a máriapusztai iskolához vezetnek s 
amelyeket búzavirágos, margarétás, pipacsos 
vetések szegélyeznek? Ki ne szeretne ott lenni 
a rengő búzatáblák között, ahol a pacsirta pa-
rányi szívecskéjéből oly gyönyörűséges ima 
száll fel a Teremtőhöz, aki ezt a szépséges ma-
gyar rónát megalkotta?! 

S ott van a szorosabb környezet a mária-
pusztai pirostetős iskola az ő akácfáival, ga-
lambdúcos udvarával, virágos, rózsafás kis-
kertjével, amelybe még kőszegi fenyőt is ho-
zott a szülőföldszeretet. S ott a tanítónő hó-
fehérre meszelt tiszta szobái, otthonról kapott 
családi emlékeket lehelő bútorokkal, képekkel, 
rokokó íróasztallal, varrógéppel, könyvtár-
ral. Mind-mind bizonysága annak, hogy még 
olyan tanyán is lehet kultúréletet élni, amely 
a „kövesúttól" is néhány kilométerre van. 

S ott van abban a környezetben Ködmönös-
Kásáék otthona, melyben a gyermek valóban 
„Istenáldas". Igazi mélyen érző, nemesen gon-
dolkozó, napkeltétől napnyugtáig szorgalmasan 
dolgozó magyar család, aki megérzi, hogy a 
tanítókisaszony szereti a gyermekeket, szereti 
őket s szeret mindenkit, akik az iskola körze-
tében élnek. Máriapuszta józan magyar népe 
látja, hogy a szelíd, jólelkű tanítókisasszony a 
gyermekekért dolgozik, fárad s a szeretetért 
a szeretetet tetézve adja. 

Ha az írók műveikben olykor-olykor érin-
tik is az iskolát, a tanyai iskola életével még 
így is egyedül Móra Ferenc írásaiban találko-
zunk. Balázs Benedicta regénye az első komoly 
irodalmi alkotás, mely az ideális tanyai iskola 
belső életét megkapó hűséggel varázsolja elénk. 
Ködmnnös-Kása Pista, Jóska, Panni, Szántó 
Pali , Körmös Ju tka , Varéb Panni , mind-mind 
olyan pompázó mezei vadvirágok, amilyenek 
csak a magyar pusztán születnek. A tanító-
kisasszony szeretetéért ezek is szeretette], ra-
gaszkodással fizetnek. A regény olvasása köz-
ben szinte felsóhajt az olvasó: — De jó is lehet 
annak, akit annyi gyermekszív szeret, mint 
Máriapuszta tanítónőjét! És az a szeretet, ami 
ezekből a kis magyarokból a tanítókisasszony 
felé árad, annyira természetes, annyira önzet-
len s olyan mély, amilyent csak romlatlan 
gyermekszív tud adni. 

Még módszer is van Balázs Benedicta regé-
nyében. De milyen módszer! Még a nem peda-
gógus olvasó is megérzi, lát ja, hogy ez a mód-
szer az élethez, Máriapuszta életéhez alkalma-
zott legtermészetesebb eljárás. Az az eljárás, 
amellyel a kiváló szerző a máriapusztai iskola 
vizsgáját leírja, igazi mintavizsga. Tanyai 

gyermekek díszítik fel a tantermet mezei virá-
gokkal. Minden kislány ha jába maga a ta-
nítónő köt szalagot és tűz bele egy-egy margit-
virágot. S aki szépen felel, azé marad a szalag. 
Minden fiúnak búzavirágot tűz a tanítókisasz-
szony a kislajbli jára vagy a fehér ingére. Ez 
illik a pusztai gyermekekre. Minden fiúnak 
magának kell a kalapjához vadvirágból kö-
tött bokrétát tűznie. 

A tanítókisasszony kiadta parancsba, hogy 
a vizsgaelőtti estén minden gyermeknek mossa 
meg a fejét az édesanyja. Egyébként mióta 
Csertő Jú l ia a tanítónő Máriapusztán, azóta 
minden szombaton nagy tisztálkodás van a 
pusztán, mert megtanította a szülőket és a 
gyermekeket mosakodni. 

Vizsganapján már hajnalban megindult a 
nép az iskola felé. Minden gyermek szülője el-
jött a vizsgára. A teremben suttogva beszélget-
tek, míg megjött a gazdasági tanácsos úr, a 
vizsga elnöke. Aztán megkezdődött a vizsga. 
Olvasással kezdődött. Az elolvasott részekhez 
a tanítónő olyan kérdéseket kapcsolt, amelyek 
a gyermekek életével összefüggtek. A számo-
lásból mindig olyan gyakorlati példák kerül-
nek felszínre, amelyek a máriapusztai nép éle-
tének anyagi viszonyait s a nép életével össze-
függő vételeket, eladásokát világítják meg. 
A közeli Tiszaágnak nemcsak jelenét, hanem a 
múltját , sőt a Tisza vizének még jövőbeli szán-
dékát is kiokoskodják a gyermekek. A vizsgán 
a sablonos kérdéseknek nyoma sincs, mégis 
szépen kibontakozik a gyermekek tudása, sőt 
ítéletek alkottatásával erkölcsi felfogásuk, gon-
dolkozásuk is. Magyar tánc is volt a vizsgán. 
Az elnök meg is kérdezte tréfásan, vájjon a 
tanítókisasszony tánciskolát is nyitott Mária-
pusztán? 

Sok tanító gondolkozik azon, hogy milyen 
legyen a vizsga. Azoknak ezentúl azt ajánljuk, 
hogy olvassák el Balázs Benedictának Mária-
puszta tanítónője című regényét s olyan vizs-
gát tartson, mint amilyent Csertő Jul ianna 
tartott . 

De ne gondoljuk azt, hogy ez a regény a 
tanya tanítónőjének csak idealisztikus részeit 
t á r j a elénk. Nem. Csertő Juliannának is van-
nak küzdelmei. Különösen azokkal, akik — ha-
bár hivatásuk őket is az iskolához kapiSsolja — 
mégis kézlegyintéssel, beletörődéssel intézik el 
mindazokat a kérdéseket, amelyek a tanyai nép 
oktatásával, nevelésével, a tanyai iskolával 
összefüggnek. A regény hősnője azonban mind-
ezeken felülemelkedik. Emelkedett lélekkel 
veszi tudomásul ezeket, de a nehézségek előtt 
nem hátrál meg, hanem megy előre a maga 
útján. 

S ha a regényen át Csertő Ju l ianna ered-
ményes munkásságának t i tkát keressük, ezt 
könnyen megtalálhatjuk. Nem más ez, mint a 
puszta s népének végtelen szeretete, ami át-
ha t ja Máriapuszta tanítónőjének egész lényét, 
egyéniségét. Ilyen Csertő Júlia-féle egyénisé-
gekké kellene önmagát kialakítania minden 
tanítónak, tanítónőnek, aki a magyar tanyák 
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népének _ nevelésére, vezetésére vállalkozik. 
Annak teljes erejéből ar ra kell törekednie, 
hogy lelke emelkedett tartalommal legyen te-
lítve. Legyen nemes gondolkozása és fejlett 
szociális érzéke. Olyan, mint Csertő Julianná-
nak van, aki semmiből tudja összeteremteni 

mindazt, amiből növendékeinek egész télen át 
ebédet főzhet az ajándékba kapott „sípoló-
fazékban". 

Ez volna a regény rövid váza. Szeretnénk, 
ha minél több tanító és tanítónő elolvasná s 
követné Csertő Ju l ianna nemes példáját. 

COMEMIS 
Irta : Dr KARI. JÁNOS, kegyesr. gimn. igazgató (Kolozsvár) 

[ZÜLETÉSÉNEK háromszázötve-
nedik évfordulóján kevés helyen 
gyúj to t ták meg az emlékezés 
fáklyáját . A félévszázados Come-

nius-Társaság lelkes működése és a lipcsei Co-
menius-Alapítvány tevékenysége eredménye-
ként sokan mást vártak. A gyérszámú megem-
lékezések közepette tehát önkéntelenül felme-
rül a kérdés: az inter arma silent Musae-e az 
ok, vagy pedig gondolatainak időszerűtlen-
sége? Az ilyen i rányú vizsgálódás minden kö-
rülmények között hálág. Kevés elméleti és gya-
korlati nevelőnek volt ugyanis akkora hívő se-
rege és követője. Tankönyveit — nem említve 
az exotikus ázsiai kiadásokat — tizenkét euró-
pai nyelvre fordították le. Hazánkban is egye-
temes volt a hatása. Elsősorban a vezető pro-
testáns iskolák és part ikuláik használták szél-
tében-hosszában. Azonban a katolikus iskolák 
sem zárkóztak el előle. Az 1677-es prágai latin-
német s egyúttal második cseh kiadás címlap-
ján pl. ez olvasható: Omissa sunt ea paucula, 
quae catholicae doctrinae non satis consona et 
juventut i non explicanda esse videbantur. 
Megérdemli tehát, hogy a r i tka évforduló al-
kalmával megáll junk az emléke előtt. 

A puszta kegyeleten kívül ez az el járásunk 
még tanulságos is. Comenius működése óta 
ugyanis a nevelői tevékenység terén nem is 
egy, sokszor alapos bölcselői elmélyedéssel pá-
rosult mélyreható kezdeményezés történt. Ezek 
áttekintésével ma úgy lát juk, hogy az egyete-
mes nevelőoktatás területe négyszöghöz ha-
sonlítható, amelynek egy-egy szögében, sarká-
ban a nevelő-oktató személyisége, a fejlődő nö-
vendék, a tananyag és a módszer helyezhető 
el, más elnevezéssel a neveléstudomány örökké 
időszerű négy kérdése: Ai, kit, mit és hogyan? 
Nyugodt ütemű, csöndes lélekzésű korszakok-
ban a négyszög középpontja felett megerősí-
tett inga nyugalmi, álló helyzetet foglal el. 
A négy főkérdés összhangban, harmóniában 
van. Nemzedékünkhöz hasonló átalakulások 
közepette azonban annál nyugtalanabbul vi-
selkedik. Hol az egyik, hol a másik kérdéspár 
felé muta t erősebb kilengést. 

Kérdés most már, hogy Comenius idejében 
mi volt a helyzet s ez a maival mutat-e peda-
gógiai szempontból hasonlóságot? Az össze-
hasonlítás végeztével azután magától adódik az 

ünnepi megemlékezések elmaradására, vagy 
legalább is a meggyérülésére vonatkozó felelet. 

A nagy nevelő naardeni sírfeliratán többek 
között ez a sor is olvasható: theologus, didac-
tikus et philosophus. A szavak sorrendje le-
het talán véletlen, de mindenesetre találó. 
A két szélső közrefogja az igazit és magyará-
zatát ad ja a lényegnek. Comenius ízig-vérig 
didaktikus. Egész életét úgyszólván kitöltötte 
a minden didaktikust foglalkoztató mit és 
hogyan. Teológiai műveltsége és bölcseleti 
szemlélődése is ezt támasztotta alá. Néhány 
századdal előbb élt, középkori elődje sírfelira-
tára bizonyára ez illett volna: theologus et di-
dactikus. Újkori követői is megelégedtek volna 
a didaktikus mellett csupán egy jelzővel, 
aszerint, amint gondolkodásukban theo- vagy 
antropocentrikusok voltak. Comenius idejé-
ben azonban megfelelőbb volt a kettős elneve-
zés. Descartes amikor az emberről, a termé-
szetről és a világmindenségről igyekszik meg-
nyugtató, kielégítő képet szerkeszteni, úgy 
érzi, hogy a tudomány csónakjában utazva, 
ezt egyedül nem végezheti el. Át kell szállnia 
időnkint a hit ha jó já ra is. Az utóbbiban a ha-
gyomány, dogma és tekintély világít, és a le-
vezetés, a dedukció szillogisztikus formáival 
kielégítő feleletet kap mindenre. A tudomány 
jármüvén más a helyzet. Középpontjában a 
kopernikusi világképhez hasonlóan nem a régi 
alap áll. Az ember tudatára ébred lassan a vi-
lágmindenségben elfoglalt helyzetének. Kezdi 
ezt antropocentrikus szemlélettel vizsgálni. 
Hagyomány, dogma és tekintély mellett, 
sokszor bizony más helyett, önmagát veszi ki-
indulónak. Platón szerint a bölcselkedés cso-
dálkozással indul meg. Üjkori követője, Des-
cartes szerint a mélyebb gondolkodás beveze-
tője a kételkedés. Pontos megfigyeléssel, a kü-
lönböző tények és jelenségek elemzésével, az 
egyes esetekben mutatkozó általános érvé-
nyességű törvényszerűségek meglátásával szer-
zünk igazán érvényes ismereteket s teszünk 
szert tudásra. Nehéz munka, de megéri s ered-
ményeként Bacon emelt fővel hirdeti : A tu-
domány hatalom. 

Nem szükséges most már valami különö-
sebb ihlet s úgy is megérezhetjük Comenius 
sírfel iratán a theologus és philosophus jelző 
értelmét. Távolról sem szószaporítás, tautoló-
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gia. A buzgó és hívő husszita lelkipásztor Ja>• 
nus arca a kor szemüvegén át minden külö-
nösebb magyarázat nélkül érthető. A Szent-
írásnak az ember céljára, rendeltetésére vonat-
kozólag egyedüli forrásként való elfogadása 
nevelő gondolkodásának természetfeletti, trans-
cendens színezetet ad. Minden nevelés, okta-
tás célja ezek szerint az embert a túlvilági 
életre méltóan előkészíteni. Ez a munka, tevé-
kenység az ember hármas adottságának: értel-
mének, erkölcsi világának és jámborságának, 
azaz vallásosságának kiművelésével történik. 
Az értelmi kifejlesztéshez olyat kell választa-
nunk, ami hasznos és egyúttal az erkölcsök-
nek és a vallásos élet kibontakozásának sem 
áll ú t jában. Ezért nem megfelelő a renais-
sance nevelőanyaga. A régi klasszikusok er-
kölcsi szempontból számos helyen kifogásol-
hatók. 

Szükségszerűen felmerül tehát a kérdés: 
mit kell tanítanunk. A felelet rövid: amivel az 
újkori tudomány foglalkozik s ami egyúttal az 
líjkori bölcseletnek is tá rgya: áttekintést kell 
nyú j tan i az egész világról. Meg kell ismerked-
nünk tehát a világ keletkezésével, az égbolttal, 
folyókkal, növényekkel, állatokkal, az ember 
alkotásaival és a társadalmi állapotokkal, így 
a vallással, egyházzal, állammal, községgel, a 
békével és háborúval, a komoly munkával és 
szórakozással, a halállal és a világ végén el-
jövendőkkel. Szédületes ismeretanyag! Come-
nius azonban vérbeli didaktikus s így a nagy, 
az első pil lanatban szinte áttekinthetetlen hal-
mazból ki tud ja választani a lényegest. Híres 
tankönyvei: elsősorban a Janua, majd ennek 
kezdő, bevezető részeként szolgáló Vestibulum 
s a J a n u a folytatásaként tekinthető Átrium, 
erre adnak mintaszerű példát. 

A tananyag kiválasztásának és elrendezésé-
nek, tehát a mit kérdésnek mintaszerű meg-
oldása után, ha valamikor, Comenius idejében 
volt igazán időszerű a didaktika másik kér-
dése: hogyan? A harmincéves háború köze-
pette minden ország iskolaügye rosszul állott. 
A westfáliai békével sem köszöntött be az az 
állapot, amelyet az eszményien gondolkodók 
vártak. A cuius regio eius religio elvét az is-
koláztatás terén is érvényesítették. Vonatko-
zott ez a keretre és tar ta lomra egyaránt. 
Az egymás közelében fekvő városok iskola-
szervezete édes-kevés hasonlóságot mutatott . 
A bennük folyó munka pedig nem egyszer a 
hivatalnok kezén, minden, csak nem biztos, 
könnyű, gyors és örvendeztető lélekmívelés. 
Comeniusnak most már ezen a téren van, mint 
didaktikusnak, a másik nagy érdeme. Nevelői 
gondolatait összegyűjtve, a Didactica magna-
ban ad ja közre. Az amszterdami teljes kiadása 
nehezen kezelhető, még korában sem volt 
könnyen hozzáférhető. Így azután érthető, hogy 
kortársai előtt nevét inkább már az előzőkben 
említett tankönyvei tették ismertté. Didakti-
ká jában a XVII . század teljes szellemi fegy-
verzetében lép elénk. Ismeri a régi klassziku-
sokat és szentkönyveket, a humanizmus nagy 
gondolkodóit és kortársainak szellemi erőfeszí-

téseit. Nagy tudásával mély vallásosság, 
chiliasztikus rajongás, a misztikus ábrándozás 
párosul. Lelkesedik a pánszofisztikus esz-
mékért. Ezért rendületlenül hisz abban, hogy 
a világ összes tudósait sikerül egy akadé-
miába tömöríteni, a föld összes népei között 
egy érintkezési nyelvet meghonosítani, min-
den embert kivétel nélkül, tehát fér f i t és nőt 
egy szellemi kincs részesévé tenni, amely leg-
feljebb a műveltségnek megfelelően a külön-
böző társadalmi osztályokban más és más 
mélységű és terjedelmű, lényegében azonban 
egy. Életének gondos tanulmányozása köze-
pette feltűnő, hogy miként igyekszik ilyen 
i rányú légvárainak a mozgalmasabb kedélyű, 
akara t i elhatározásokra könnyebben indítható 
Közép-Európában, majd a • megfontoltabb, 
kissé már túljózan szigetországban (Angliá-
ban Hart l ieb ösztönzésére utazik) és a Skandi-
náv-félszigeten (Oxenstierna, Geer Lajos és az 
upsalai egyetem kancellárja, Skythe) egyaránt 
hívőket szerezni. 

Nevelő gondolatait pánszofisztikus burkok-
ból kihámozva, két tengely köré csoportosít-
hat juk. Az első csoport az iskolarendszerre 
vonatkozik s ez a születés pillanatától a hu-
szonnegyedik életévig négy hatévfolyamú ta-
gozaton vezeti át az egyént. A schola materna 
a szülői házban folyó, alapvető nevelést ismer-
teti. E r re épül a mindenkire kötelező schola 
vernacula, a mai elemi iskola. A műveltebbek 
számára szükséges ismeretanyagot a hatosz-
tályú latin iskola, a gimnázium közvetíti. I lyet 
minden városban fel kell állítani, a falvas te-
lepüléseket jellemző elemi iskolával szemben-
Az oktatás betetőzői az akadémiák. Elegendő, 
ha minden tar tományban van egy belőlük. 

Miképen történjék valamennyiben a munka, 
az oktatás? A természet útmutatása szerint. 
A természetben minden tervszerű, ilyen legyen 
az iskolai munka is. Megfelelő szemléltetéssel 
kapcsolódjék mindenkor a növendék lelkében 
a verba és a res• Nincs károsabb ismeretszer-
zés, mint a merő formalizmussal történő ér-
telemnélküli szóelemzés. A közelebbiről halad-
junk a távolabbi felé, az ismertről az ismeret-
lenre, az anyag előzze meg az alakot, a 
könnyű a nehezebbet és az egyszerű az össze-
tettet. Ezekhez a ma már alapvető elvként el-
fogadott tételekhez azonban Comenius nem a 
gyermeki lélekben történő folyamatok ismerete 
révén jutott, mint inkább a nagy természet-
ben, az élők és élettelenek világában lejátszódó 
történések és jelenségek megfigyelése és az 
azokra alapított hasonlóság, a per analogiam 
alapján. Ezért didaktikája csak az objektív 
naturalizmus jelzőjével illethető s élesen elkü-
lönül a későbbi (Montaigne, Locke, Rousseau) 
rendszerektől, amelyek a gyermeki lélek ta-
nulmányozásából (szubjektív naturalizmus) in-
dultak ki. Comenius a külső természet meg-
figyeléséből nyert vezérgondolatait arany valu-
tának tartotta. Rendületlenül hitt érvényük 
egyetemességében. Ezért az iskolában folyó s 
elveit megvalósító módszert fontosa bbnak tar-
totta, mint magát az oktatót. 
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A mai nagy időkben az iskolában s általá-
ban az élet minden terén folyó nevelő munkát 
másként látjuk. A bevezető sorokban említett 
inga ma a ki és kit kérdéspár felé végez lengé-
seket. Félszázaddal előbb Európa földjén a 
pozitivizmus és a szellem megvívta már a maga 
nagy harcát. Akkoriban ismét időszerű volt a 
mit és hogyan kérdése s egész természetes, 
hogy a nagy pedagógus emléke ismét élénkeb-
ben integetett a múltból. Napjainkban azonban 
vezéreket, elhivatottakat, apostolokat, talpig 
embereket keresünk a felnőttek és az iskolában 
ülők között egyaránt. Az egyik csoport künn 

az életben: hivatalokban, műhelyekben, az ős-
termelés legkülönbözőbb helyén, a szellem-, er-
kölcs- és lélekformálás szinte megszámlálhatat-
lan vá r tá ján végzi a munkát, amelynek pedig 
ismét csak akkor lesz értelme és méltó jövője, 
ha mindenki a neki megfelelőt végzi. Ilyen csil-
lagzat alatt természetesen a Comenius emlék-
fáklyák lángja nem lobog olyan magasan. Eb-
ből azonban nem következik, hogy kegyelettel 
ne adózzunk emlékének. Ezt cselekedve törek-
véseinket annál tisztábban lát juk és maradék-
talanabbik szegődhetünk szolgálatukba. 

NÉPISKOLAI FÖLBRAJZOKTATÁH 
LEGÚJABB UTASÍTÁSOK ALAPJÁN 

írta : D r . S Á R M Á N D I S Á N D O R 

ÉG egy-két évtizeddel ezelőtt a 
földrajz sok tekintetben az ú. n. 
szárazabb tantárgyak közé tarto-
zott és nem volt könnyű feladat 

a földrajz tanításával a kisebb gyerűjekek 
figyelmét lekötni. Most azonban megváltozott 
a helyzet és a tanító szempontjából szerencsé-
sen összeesett a földrajz érdekesebbé válása az 
ú j utasítások megjelenésével. 

A földrajz tanítását megnehezítette az a 
körülmény, hogy a tanulót nem egyszer telje-
sen száraz adatok betanulására kellett rászorí-
tani- Mit mondott pl. a Szingapúr név a közel-
múltban egy tanulónak? Semmit, rendesen ér-
telmetlenül betanulta és el is felejtette, vagy 
— ami talán ennél is rosszabb — elferdítve 
tanulta be és nem volt többé képes azt kijaví-
tani. Ma már annyit hallott erről a beszélge-
tések folyamán és a rádióbemondások közben, 
hogy aligha fogja nevét elfelejteni. Ezzel a 
földrajz kiemelkedett a könyv és térkép mel-
lett elsajátított ismeretek sorából és valóban 
belekerült a tanuló életébe. A legújabb utasí-
tás több részletéből pedig világosan kitűnik, 
hogy már az iskolát irányító felsőbb pedagó-
giai körök nem az anyag mennyiségének növe-
lésére törekednek, hanem a biztos alap meg-
szilárdítására és a földrajzi alapfogalmak he-
lyes lefektetésére. Míg a múltban az adatok 
jobban előtérben állottak, addig most már in-
kább a módszer került felül és ügyelni kíván-
nak arra, hogy az alapfogalmak megadásával 
együtt a gyermek számára lehetővé tegyék a 
térképről való tájékozódást és ilyen módon az 
ú j ismeretek e lsajá t í tását 

Ha az előjelek nem csalnak, a háborús ér-
deklődés előtérbe lépése és az ú j utasítások 
megjelenése a népiskolai földrajzoktatásnak ú j 
fejezetét fogja jelenteni. Néhány évtizeddel 
ezelőtt a népiskolák I I I . osztályában kezdték 
meg a földrajz tanítását, de már az elmúlt há-
ború után rájöttek ennek helytelenségére és az 
első életbeléptetett ú j tantervreformban a IV. 
elemibe szorult a földrajz, de a földrajzi alap-
fogalmakat már az előző osztályban sajátít-

tatták el a gyermekekkel a magyar nyelv ke-
retébe sorolt több részlettantárggyal kapcso-
latban (írás, olvasás, beszéd- és értelemgya-
korlat stb.). Ennek a változtatásnak is az volt 
a célja, hogy a gyermeket a III- elemiben bizo-
nyos elvont földrajzi ismeretektől megkíméljék 
és a fontos alapfogalmakat más módon saját-
títtassák vele el. A most megjelent utasítás e 
szempontot még aláhúzza, a I I I . osztályban 
fontosnak t a r t j a a földrajzi alapfogalmak el-
sajátítását, de egyszerűbb formában, melyek 
csak a következő évben viendők rendszeresen 
térképre. A könnyítés azonban nem áll meg az 
alapfogalmaknál, ez a legújabb utasítások sze-
r in t végigvonul az egész népiskolai földrajz^* 
oktatáson. Vegyük részletesebben bonckés a lá 
azokat az utasításokat, melyek gyökeres vál-
tozásokat jelentenek földrajzoktatásunkban és 
minden előjel szerint emelni fogják az okta-
tási színvonalat. 

Az alapfogalmak elsajátítása terén bizonyos 
anyagfelosztási változás van, ez nem érdemel 
különleges méltatást. Az égtájak, magasságok, 
ezek térképen való alkalmazásának megtanu-
lása terén talán a mai i f júság is lényegében 
véve olyan, mint a régebbi. Ez nem függ össze 
az idők változásával, itt éppen olyan elemi 
ismeretekkel operál a tanító, mint az írás, ol-
vasás és számolás megtanítása alkalmával és 
már két évtizeddel ezelőtt rendelkezésre álltak 
olyan modern oktatási módszerek, hogy egy-
előre új í tásra nincs szükség. Nagyon kell azon-
ban ügyelni arra, hogy az alapfogalmak el-
sajátí tása hézagtalan legyen, mert ellenkező 
esetben a földrajzoktatásba belecsúszik bizo-
nyos hiba, mely később nehezen javítható ki. 
(Olyan következményei lesznek, mintha bizo-
nyom szavak helyesírását rosszul tanulják meg.) 
Ezé\ t elsősorban vigyázni kell a térképarányok 
helyes elsajátítására• Az utasítás — igen he-
lyesen — kiemeli, hogy a gyermekkel meg kell 
a távolságokat kilométerekben állapíttatni. 
A saját községét nem nagyon túllépő gyermek-
nek kétségkívül lesznek bizonyos nehézségei a 

A 
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távolságok megállapításánál, ezek azonban nem 
leküzdhetetlenek és nem nehezebbek ügyes ta-
nítás mellett, mint bizonyos bonyolultabb szám-
tani műveletek, melyeket a kis létszámú nép-
iskolai osztályokban is igen sok gyermek el-
hibáz. A fővárosi gyermek eleinte Budapest 
térképének nézegetésébe is belezavarodik, a 
vidék — különösen kisebb városok — térképei 
ilyen szempontból könnyebben használhatók a 
gyermek számára. Sajnos, nem ritkán fordul 
elő, hogy még érettségizett ember is belezava-
rodik a térképhasználatba, pedig a magasabb-
rendű földrajzi ismeretei nem is hiányosak. 
Olyan ez, mint amikor valakinek olvasottsága 
van a nélkül, hogy a helyesírási szabályokkal 
tisztában lenne. A kilométerek lemérésével 
kapcsolatban fontos a térkép mértékének tudo-
másulvétele. Bizonyos alapismeretek elsajátí-
tása után, amikor már több térkép kerül a 
gyermek kezébe, első teendő legyen a mérték 
megállapítása. Ha megtanulta a távo'lságok le-
mérését, már megvan a lehetőség bizonyos is-
meretek helyes módon való rögzítésére. 

I t t elérkeztünk az alapfogalmakat túllépő 
ismeretanyag elsajátításához. Elsősorban a sta-
tisztikai anyag feldolgozásának kérdése merül 
fel. Akik az elemi iskola után polgáriba vagy 
gimnáziumba kerülnek, azok a tanulandó föld-
rajzanyag lényegét ott saját í t ják el és mindent 
újból feldolgoznak, amit az elemiben már 
többé-kevésbbé elsajátítottak. A népiskolát 
továbbjáró tanulók azonban az V. osztályban 
építik tovább az előző osztályokban megszer-
zett földrajzi ismereteket. A népiskola felső 
tagozatán végigvonul a földrajz, jó tanítás 
mellett el lehet sok ismeretet saját í t ta tni , az 
adatok túlhalmozásától azonban óvakodnunk 
kell. Ez egyrészt túlterhelést eredményezne, 
másrészt pedig összezavarna sok mindent, ami 
a gyermek fejében fel van raktározva, de nincs 
feldolgozva. Az utasítás az V. osztályos anyag-
gal kapcsolatban kiemeli a vezéiszavak fel-
jegyzését, az adatgyűjtést, ezek csoportosítását 
és a statisztika készítését. Tehát nem arra kell 
ennek szellemében tanítva törekednünk, hogy 
a betanult anyag mennyiségét növeljük, hanem 
arra , hogy ezeket kellőképen csoportosítva, 
bizonyos arányok megmaradjanak a gyermek 
fejében és ezek segítségével utána tudjon vala-
minek nézni. Éppen ezért el lehet kerülni tehát 
azt, hogy a nagyobb városok lakosainak szá-
mát elsajátí t tassuk. Ha ezeket is meg akarnók 
tanultatni, valamint a hegyek magasságát s a 
folyók hosszúságát, megszűnik a helyesen meg-
tanult anyag fölötti áttekintési lehetőség. 
Magyarországnak csak Budapest a milliós vá-
rosa, a százezren felüli városokat nem nehéz 
mogjegveztetni, ezzel máris megvan az ará-
nyos rögzítés lehetősége a 15 millió körüli 
országlakosság mellett. Nagy-Magyarországnak 
a Magas-Tátra volt a legmagasabb hegysége, 
a trianoni Magyarországnak a Mátra, ezek 
megjegyezhetők legmagasabb csúcsaikkal (Fe-
renc József, Kékes) együtt, a többi ehhez 
hozzámérhető. A visszacsatolás után ismét tel-

jesen magyar folyóvá vált a Tisza, ennek mé-
reteihez hozzá lehet a többit hasonlítani. 

Az elmoi dottakkal kapcsolatban még egy 
fontos kérdés merül fel: a térképrajzolás. Már 
az elemista gyermekek közül egyik-másiknál 
kiütközik a rajzolókészség, míg más gyerme-
kek kézügyesség tekintetében jóval az átlagon 
alul maradnak, noha a szellemi színvonaluk 
ennél lényegesen magasabban áll. A földrajz-
tanításnál nem az a fontos, hogy a művészi 
készség kibontakozzék, bár a jól rajzoló gyer-
mek természetesen arra törekszik, hogy ilyen 
irányú képességét még a térkép rajzolása al-
kalmával is bemutassa. Ezt el kell ismerni 
tanítás közben, nem lehet azonban mindenki-
től megkövetelni és a földrajz tanítása alkal-
mával nem ennek kell középpontban állania. 
A fontos itt csak az, hogy a vázlatot meg tudja 
a tanuló térkép után csinálni és az esetleges 
rajzolási antitalentum ne fajuljon annyira el, 
hogy még a térképarányokat is megzavarja. 
Az utazási vonalak lerajzolása benne van az 
utasításokban, ezt többféleképen lehet változ-
tatni. Végigvonulhat ez különböző osztályon 
egyszerűbb és bonyolultabb formában, helyes 
kezelés esetén még fokozhatja is a földrajz 
iránti érdeklődést. 

Az említetteken kívül foglalkoznunk kell bi-
zonyos magasabbrendű földrajzi ismeretek el-
sa j á t í t t a t á sáva l . Ebben rejl ik a népiskolai 
földrajzoktatás végső céljának lényege. Azok, 
akik a IV. elemi elvégzése után polgáriban 
vagy gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, 
azok ott fogják földrajzi ismereteik szerzését 
befejezni, ezek csak az alapot kapták meg az 
elemiben. A nyolc népiskolát végigjáró ta-
nulóknak azonban kell, hogy a népiskola a föld-
ra jz terén, ha akármilyen szerény igényekkel 
is, bizonyos befejezett egészet nyújtson és ilyen 
módon lehetővé tegye, hogy a ma minduntalan 
szóbanforgó kérdésekhez ne csupán a sokszor 
hozzánemértőktől nyert információk alapján, 
hanem iskolában szerzett kipróbált ismereteik 
felhasználásával szóljanak hozzá. A telepítés-
ről, nyersanyagok kérdéséről ma mindenfelé 
beszélnek, pedig ezekhez távolról sem olyan 
könnyű hozzászólni, mint a jelszavakat szajkó 
módjára utánamondók azt hiszik. 

Vájjon lehet-e a telepítéshez és nyersanya-
gok kérdéséhez bizonyos később is felhasznál-
ható alapismeretanyagot nyújtani a népiskolá-
ban? Feltétlenül lehet, sőt amint az utasítá-
sokból kitűnik, ezeket meg is akarják adni. 
A VIII . népiskolai osztály — ahonnan a tanu-
lók az életbe lépnek ki — ezeket világviszony-
latokból akar ja megvilágítani. Az utasítások 
hangsúlyozzák, hogy az egyes földrészek álla-
mait a lakosság, nyersanyag, termések és ke-
reskedelmi kapcsolatok kiemelésével kell taní-
tani. Ma már túl vagyunk azokon az időkön, 
amikor a szélesebb rétegek alig vettek újságot 
a kezükbe. Az afr ikai haicok, amerikai álla-
moknak háborúba való sodródása, a távolkeleti 
ütközetek bizonyos mértékig felrázták széle-
sebb rétegek földrajzi érdeklődését. Az idősebb, 
különösen tanulatlanabb emberek már régen 
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elfelejtették az iskolában tanal t földrajzi is-
iLereieiket, mintha teljesen ú j ismeretanyagot 
hallanának, amikor a rádió földrajzi szem-
pontból vi lágít ja meg azt a területet, ahol har-
cok folynak. Más azonban a 13—14 éves gyer-
mek helyzete. Ezzel nem nehéz megértetni, 
hogy a sűrűn lakott Japán akar terjeszkedni, 
szembenáll a szintén sűrűn lakott Indiával, 
míg bizonyos távolságra ott van tőle a gyéren 
lakott Ausztrália, mely telepítésre sokkal al-
kalmasabb, mint a szintén gyéren lakott, de 
örökké hideg Szibéria. Nem remélhetjük azt, 
hogy a népiskolában elsajátí tott földrajz-
anyag segítségével az iskolából kikerült ember 
valaha is képes lesz szakszerűen hozzászólni a 
telepítés kérdéséhez, de a r ra számíthatunk, 
hogy a helyes beállítottság és bizonyos váz-
latszerűen megjegyzett anyag elegendő lesz 
ahhoz, hogy a jelszavakat — melyek mind-
untalan felhangzanak —: kissé megrostálják. 
Szellemi eszközökkel nem lehet ott célt érni, 
ahol az érzelmeknek is tekintélyes szerepük 
van, de ezek alkalmasak lesznek bizonyos kri-
tika gyakorlására. 

A nyersanyagok kérdéséről már nehezebb 
fogalmat adni. Figyelembe véve azonban azt, 
hogy Magyarországon elég tekintélyes lét-
számú az agrárlakosság, elsősorban ezen ke-
resztül lehet a nyersanyagok kérdését bizo-
nyos mértékig megvilágítani, ez helyettesít-
hető az ipari vidékeken az ipari termékekkel. 
(Természetesen nem kizárólagosságra gondo-
lunk, hanem a túlnyomó ismeretek nyuj tá-
sára.) E fogalmak is átvehetők természetesen 
Magyarországról az egész világra. 

Még egy fontosabb kérdést kell érintenünk: 
az országok és városok földrajzi helyzetét. 
Az Utasí tás a népiskola VII. osztályának 
anyagával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy 
menetrendből állít tassunk a tanulóval össze 
kirándulásokat és bizonyos élelmiszerek szállí-
tásának költségeit számíttassuk ki. Ezekkel 
kapcsolatban igen könnyű egyes városok, köz-
ségek, falvak földrajzi helyzetét megvilágí-
tani. A termőföld nélküli ipar i városoknak a 
mezőgazdasági fa lvakra való rászorultságát, 
valamint több más szükséges cikkel bíró vidé-
kek egymásrautal tságát nem nehéz így meg-
érteni. Hasonlóképen meg lehet világítani az 
országok egymásrautaltságát . Attól természe-
tesen tartózkodni kell, hogy az időszerű ese-
ményekkel kapcsolatban bármilyen agitációt 
is belevigyünk az iskolába. De a gazdasági 
földrajz a lapjá t meg kell adni, ilyen módon 
— a magyarországi hasonlóságok alapján — 
meg lehet világítani az orosz és német síkság 
agrárpolit ikai jelentőségét a hegyek között 
élő lakosság szempontjából, az ipari vidékek 
fontosságát a mezőgazdasági lakosság szem-
pontjából stb. Még a gazdasági önellátásról is 
lehet bizonyos alapfogalmakat megadni. 

Az elmondottakban csak a legfőbb pontokat 
emeltük ki. Nem várhatunk túl sokat a népis-
kolától, de bizonyos minimális igények kielé-
gítését elvárhat juk. A fentebbi kereteken be-

lül meg lehet az adott helyzet és körülmények-
hez mérten a földrajz tanításával kapcsolat-
ban más ismereteket is tanítani. Csak egy pél-
dát emelünk itt ki: a nyár i időszámítást. Ezt 
a háborús viszonyok tették szükségessé, nem 
tudjuk, miképen fogják ezt a háború után 
tovább érvényben tartani, de jelenleg érvény-
ben van, tehát jelentőségét át kell érteni. Az 
elmúlt világháború alatt és u tán is érvény-
ben volt már ezen időszámítás, de a hivatalos 
hatósági intézkedéssel nem egy helyen szembe-
helyezkedtek és előfordult az is, hogy egyikr 
másik faluban kétféle időszámítás volt. A hi-
vatalos idővel még néhol a plébános is kény-
telen volt a nép hangulatának engedve 
szembehelyezkedni és előfordult, hogy a temp-
lomi áj tatosságokat egy órával később kezd-
ték, mint azokat kezdeni kellett volna a hiva-
talos időszámítás szerint. Ez a görcsös ragaszr 
kodás nem lenne meg, ha átértenék, hogy az 
időszámítást akárhogyan is alkalmazzuk, min-
dig önkényes. Az óra előretolása után lehetett 
ilyen megjegyzéseket hallani: az órát előre-
tolták, de az időjárás változatlan. Természete-
sen, de az bármilyen időszámítás mellett is 
változatlan volna. Éppen ezért jó alkalom nyí-
lik a földrajz tanításával kapcsolatban a zóna-
idők megmagyarázása alkalmával kiemelni, 
hogy valamikor több időszámítás volt Euró-
pában, mint most (szembeállítható a nyugat-, 
közép- és keleteurópai időszámítás) és már 
bevezettek olyan maradandó változást, mely 
az emberek magánéletében semmiféle zökka-
nést nem okozott. 

Mindent egybevetve, az ú j utasításokat gon-
dosan át tanulmányozva nyugodtan mondhat-
juk, hogy a földrajztaní tás módszereit te-
kintve, most ú j fejezet kezdődik és közoktatá-
sunk vezető hatóságainak most nyílik al-
kalma, hogy a múltban nem túlságosan ked-
velt földrajzot jobban az érdeklődés közép-
pont jába helyezze. Az utasítások természetesen 
magukban véve nem intézhetnek el mindent, 
ezek csak alkalmat nyúj tanak az ú j tanítási 
módszer kidolgozására, a tanítóknak kell ezt 
helyes módon a gyakorlati életbe átiiltetniök. 
De ma erre éppen jó alkalom nyílik, amikor 
földrajzi ismeretek nélkül a mindennapi be-
szélgetések középpontjában álló kérdésekhez 
sem lehet hozzászólni. 

Le já r t az az idő, amikor könyvből és tér-
képről lehet földrajzot tanítani. Amikor szá-
raz adatokat tanul ta tnak be, amikor a városok 
lakosságának számát magoltat ják a gyerme-
kekkel, amikor az adathalmaz áll a taní tás 
középpontjában a nélkül, hogy annak meg-
emésztésére komolyan gondolni lehetne. Ma 
már a földrajzon keresztül lehet azt a régi el-
vet megvalósítani, hogy nem az iskolának, 
hanem az életnek tanulunk. A földrajzot ak-
kor sa já t í t ják el az élet számára, ha helyes 
alapfogalmak mellett és a hozzánk legközelebb 
álló adatokat rögzítve hozzá tudnak minden-
hez jutni , amire alkalomadtán szükségük van 
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és ha a gazdasági ismereteket is a fentebb vá-
zolt távlatok figyelembevételével szerzik meg. 

Az ú j utasítások eredményességét ma még 
nem vizsgálhatjuk felül, bízhatunk azonban 

abban, hogy ezek lenyesegetik a mult elfaju-
lásokat és ezek figyelembevételével a népisko-
lai földrajzoktatásunk színvonala majd való-
ban emelkedik. 

AZ ELMÉLET ÉS GYAKORLAT SZEREPE 
A MÉPIISKOLÁBAI 

írta : B Ó H M PÉTER 

[Z iskolát, mint minden emberi 
intézményt a gyakorlati szükség 
hívta létre. A római patrícius a 
fórumon töltötte életét. Neki ré-

torrá kellett válnia. Er re az életpályára készí-
tette elő iskolája, amely grammatikát, stiliszti-
kát és retorikát tanított. Ha a rómaiak a 
plebejusok gyermekei részére is szerveztek 
volna iskolát, annak tanterve bizonyára köze-
lebb állott volna a mienkhez. A középkor 
centrális gondolata a túlvilág. A kizárólagos 
vallásoktatás tehát éppoly gyakorlati volt, 
mint a mai népiskola számolás-, gazdaságtan-
áé kézimunkaoktatása. 

Az iskola minden időben a kor világnézeté-
nek és a gyakorlati élet követelményeinek meg-
felelően nevelte a jövő nemzedéket. Ezért fel-
tűnő az a párhuzam, amely valamely kor poli-
tikai történelme és neveléstörténete között vé-
gighúzódik. Hogy az iskola eltávolodott az 
élettől, e tekintetben vijabb keletű a panasz, 
mégpedig, több-kevesebb joggal. A panasz lé-
nyege az, hogy az iskola túlsók elméletet 
nyújt , a kelleténél többet foglalkozik az alaki 
képzéssel, elhanyagolja a gyakorlati életre 
való előkészítést. Vegyük rövid vizsgálat alá 
a panasz két legfőbb jegyét, minthogy a ne-
velés általános célkitűzését és gyakorlati ke-
resztülvitelét érintő fontos kérdésről van szó. 
Ha a panasz jogosult, felül kell vizsgálnunk 
iskolai nevelő és oktató tevékenységünket, 
amelynek az apró részletekig is céltudatosnak, 
tervszerűnek, szigorúan következetesnek és 
sokoldalúan összliangzatosnak kell lennie. 

1. Az iskola legyen a kor világnézetének le-
csapódása — kívánják sokan. Ennek a követel-
ménynek képtelen a mai iskola megfelelni. Ma 
nincs egyetlen uralkodó világnézet, hanem a 
sogíéle világnézet korát) éljük. 32s e ponton 
valósággal szerencse, hogy az iskola konzer-
vatív intézmény, amely nem olyan alkalmaz-
kodó, mint a sajtó, nem olyan gyors, mint a 
kereskedelmi ügynök, mert akkor a korszellem 
minden hullámzása elsöpörné az eddigi tanter-
vet, és mindannyiszor komoly megpróbáltatás-
nak tenné ki az iskolát. Az iskola a maga er-
kölcsi súlyával nem szankcionálhat minden 
eszmeáramlatot, nem szállíthat híveket min-
den koreszmének. Az iskola amúgysem eléged-
het meg a jelennel, javító célkitűzésénél fogva 
nem vállalhatja a jelen művelődési helyzet, 
annál kevésbbé a politikai és társadalmi vi-
szonyok megrögzítését. Az iskolának nem az a 
sorsa, hogy a mához alkalmazkodjék, neki a 

jobb holnapot kell létrehoznia. Abban a világ-
nézeti konfliktusban tehát, amely iskola és 
élet között fennáll, jogtalanul éri vád az is-
kolát. 

2. Az iskola készítse elő az if júságot az 
életre. A népiskolában megvan erre a törekvés, 
de ennek a kívánalomnak ma már képtelen 
megfelelni bármely iskolatípus. A művelődési 
anyag rohamos növekedésével képtelen az is-
kola mennyiségileg megküzdeni. A szinte ha-
tártalan munkamegosztódásból eredően végte-
lenül differenciálódtak az emberi hivatások, 
ezért minőségileg sem képes az iskola a köve-
telményeket kielégíteni. Az iskola és az élet 
közötti kapcsolat mégsem szűnt meg, mert a 
mennyiségi és minőségi igény kielégítésére az 
állam annyiféle iskolatípust létesít, amennyit 
az emberi hivatások és a fejlődő kul túra meg-
követel. Gondoljunk a mezőgazdaság terén a 
falusi népiskola felsőtagozatából kiindulva a 
gazdasági továbbképzőn, a földművesiskolán, a 
kertészeti, vincellérképző tanfolyamon keresz-
tül a gazdasági akadémiára, az iparoktatás 
terén a szakirányú tanonciskolától az ipari kö-
zépiskolán keresztül a műegyetemre, a külön-
böző kereskedelmi iskolákra és tanfolyamokra, 
amelyek mind a gyakorlati életre készítenek 
elő. Ezeknek tantervét a szellemi és anyagi 
kultúra egész területéről válogatják össze. 
Nincs olyan kultúraelem, amely egyik, vagy 
másik iskola tantervében nem szerepelne, és 
megfordítva, nincs olyan emberi hivatás, 
amelyre iskola, vagy tanfolyam nem készítene 
elő. Valamely ország oktatási rendszere annál 
fejlettebb, mennél elasztikusabban alkalmazko-
dik az élet követelményeihez. 

Az 1925., még inkább az 1941. évi népiskolai 
tanterv ideális módon társ í t ja a nevelés gya-
korlati és lélekfejlesztő célkitűzését. Külön fe-
jezetekben foglalkozik a nevelés és oktatás 
gyakorlati jellegével, a cselekvés fontosságá-
val és az élethivatásra való előkészítéssel. En-
nek módját az Útmutatás az egyes tantárgyak-
nál külön ismerteti. Az 1941. évi tanterv még 
gyakorlatibbá teszi a népiskolai nevelést, ami-
kor a felső tagozaton a tanulók életkörülmé-
nyeinek és nemének megfelelően jelöli ki né-
mely tantárgy ismeretanyagát. A Tanterv és 
Útmutatások kívánta gyakorlati célkitűzés és 
cselekvő módszerénél fogva bátran az élet is-
kolájának, vagy a munka iskolájának nevez-
hető a mai népiskola- Akik még ezt a gyakor-
latiasságot is keveslik, a műhelyiskola, élet-
hivatás iskolája, a termelés iskolájának meg-
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valósítására törekszenek. Hogy ezek a jelszó-
számba menő nevek milyen fogalmat takar-
nak, benne van nevükben. Ámde képtelenség, 
hogy mindezt már elemi fokon akar ják meg-
valósítani. Előbb már rámutattunk, hogy min-
den igény kielégítéséről gondoskodott a közok-
tatás, de az élethivatásra való szakképzést, 
bármely pályára is készüljön az i f jú, meg kell 
előznie az általános nevelésnek és az elemi ok-
tatásnak. A szakműveltséget csak az alapmű-
veltségi-e építhetjük. A népiskola 6—8 éve csak 
alapképzésre elegendő. De ez az oktatás és ne-
velés viszont alkalmas arra, hogy minden élet-
pályához szükséges szakképzést megalapozza. 
Céljatévesztett lenne az élethivatásra való elő-
készület már a népiskolában azért is, mert 1. 
az osztály nem minden növendéke készül 
ugyanarm az életpályára. 2. A gyermek ebben 
a korban még nem fogékony az élet komoly 
munkája i ránt ; ha bele is fog, azt csak kedv-
telésből teszi és játékosan végzi. 3. Életpályá-
jára csak a családban, vagy műhelyben ké-
szíthető elő, ahol az első helyen belenő, a má-
sodikon belegyakorol az i f jú . De végül a döntő 

• érv 4. az, hogy a népiskola nevelő intézmény, 
általános oktató és lélekgyarapító intézet, de 
amely éppen ezáltal elvégzi a valamennyi élet-
pályához nélkülözhetetlen előkészítést. 

Vizsgáljuk meg, mit értünk közönségesen 
az alatt a gyakorlati élet alatt, amely újabban 
nagyhatalomként lép fel az iskolával szem-
ben'?! 

A technika fejlődése értékelésváltozással 
já r t és felhívta az emberek figyelmét az 
anyagi javakra. Töltőtoll, rádió, villanyvasaló, 
jégszekrény, autó, repülő, központi fűtés, por-
szívógép csaknem mindennapos igények, noha 
nem valódi szükségletek, hiszen amikor még 
nem találták fel őket, senkinek sem hiányoz-
tak. A háborús idők nyersanyaghiánya külö-
nösen megváltoztatta az értékskálát az anya-
giak javára. Ugyanakkor a szellemi értékek 
becsülése hanyatlott. Az erkölcs meglazult, a 
tudomány megbecsülése alábbszállott. Látszó-
lag sokan érdeklődnek ugyan a tudomány 
iránt, de nem a szellemi, hanem csak a termé-
szettudományok: a fizika, kémia, technika, 
orvostudomány iránt. És itt sem a laborato-
riumok mélyén, tisztán a tudomány iránti 
szenvedélyből folytatott kutatások érdeklik, 
hanem csak a vívmányok, amelyek az életet 
meghosszabbítják, széppé és kellemessé tehe-
tik- Az emberi művelődés hajója ma azokon a 

- hullámokon táncol, amelyek között. a techni-
kai mindentakarás, a racionális és praktikus 
életelvek, az utilitarizmus cápái leselkednek a 
hajótöröttekre. Nyelveket is sokan tanulnak, 
de nem a klasszikusokat, hanem az élő nyel-
veket. Ezekbe sem hatolnak olyan mélyen, 
hogy az idegen nép lelkét és gondolkodásmód-
ját megismernék, hanem megelégszenek any-
nyival, amennyi az utazáshoz, vagy szórako-
záshoz elegendő. Ez nem a tudomány meg-
becsülése, hanem inkább annak arculcsapása. 
Ezt az életet, amelyben az első helyet az 
anyagi javak foglalják el, amely praktikum-

mal és életrevalósággal a szó hétköznapi él-
telmében van bélelve, nevezik ma közönsége-
sen gyakorlati életnek. Ezzel az élettel nem 
vállalhat közösséget a nevelő iskola. Az ember 
kettős énjének nemesebb része a lélek, amely 
totalitásra és teljes kifejlésro törekszik. Egy-
oldalii az az élet, amely csak anyagiakra irá-
nyul és tekintve a lélek magasabbrendűségét, 
visszaélés ez énünk nemesebb felével szemben. 
Nincs külön gyakorlati és elméleti élet, reális 
és ideális élet, hétköznapi és vasárnapi élet. 
Csak egy életünk van, nevezhetjük azt gyakor-
lati életnek, de abban az anyagiak mellett he-
lyet kell foglalnia az erkölcsnek, vallásnak, 
szellemi önállóságnak, ízlésnek, művészetnek, 
nemzeti érzésnek, társas érzésnek stb. Gyakor-
lati élet alatt nem érthetünk csupán földmíve-
lést, hanem szintúgy lélekművelést is, nem 
érthetünk csupán ipart, amely lakásunkat íz-
lésesen és kényelmesen bebútorozza, hanem a 
lelket is be kell bútoroznia, a gyakorlati élet 
nemcsak testápolás, hanem éppannyira lélek-
ápolás is. 

A tanító nem csatlakozhat ahhoz a táborhoz, 
amely a tűz és víz ellentétét lát ja az elmélet-
ben és gyakorlatban. Az elmélet és gyakorlat 
a nevelés terén sem fekszenek egymástól olyan 
távol, amint azt egyesek feltüntetik. Ami ma 
még elmélet, holnap gyakorlattá válhat. Rend-
szerint az elmélet megelőzi a gyakorlatot, de 
olykor a gyakorlat tökéletesíti az elméletet-
A mezőgazdaság és állattenyésztés évszázado-
kon át egy helyben tespedt, mégpedig alacsony 
nívón. De jött az agrokémia, a növényi és ál-
lati biológia, és ezek az elméleti tudományok 
kizökkentették a gyakorlatot a kátyúból. 

A leggyakorlatibb dolgok, a gépek, elméleti 
úton születnek. Előbb a mérnök agyában, kép-
zeletében, élnek a gépek, onnan ábra és szám 
alakjában papírra kerülnek és csak utoljára 
valósítják meg azokat fából és vasból. Mond-
hat juk tehát, hogy a gépben nem a vas, az 
olaj és a szén, hanem a tervező mérnök agya 
dolgozik. 

A puskaport Schwarz Berthold véletlenül 
találta fel, aranyat akart gyártani. Ma azonban 
a kémiai receptek már nem véletlenül ós nem 
tisztán gyakorlati úton születnek meg, hanem 
a . kísérleteket a vegyész számításai és fantá-
ziája i rányí t ja . A Sidolt és Vimet nem egy 
takarítónő, vagy szobalány tisztogatás közben, 
hanem egy kémikus találta fel. Az elmélet és 
gyakorlat nem ellentéte egymásnak, hanem 
egymást folytonosan kiegészítik, állandó az 
átmenet elmélet és gyakorlat között. 

A legnagyobb érték a világon a harmoni-
kusan kiművelt lélek. Nagyot vét az az em-
ber, aki e helyett megelégszik az egyoldalú 
intellektualizmussal, a léleknek elméleti telí-
tésével. De ennél nagyobb és jóvátehetetlen 
szellemi öncsonkítást követne el a nevelés, ha 
egy újabb leereszkedéssel az értelmesség he-
lyett megelégednék a manualizmussal. Elis-
merjük, hogy az intellektus egymaga nem elég, 
ennek kárhoztatását mégsem élt jük, mert ez 
szellemi életünk legmagasabbrendű és legfon-
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tosabb működése. Az ember jellegzetesen ér-
telmes lény, az intellektus egyben kiváltsága 
is az embernek. 

Azok, akik a gyakorlatot az elmélet elé he-
lyezik, gyakran hivatkoznak a latin közmon-
dásra, non scolae, sed vitae diseimus. Ez az 
intelem nem a tanítónak, hanem a hanyag ta-
nulónak szól és értelme ez: tanulj , hisz nem az 
iskolának, nem a tanítónak, hanem önmagad-
nak gyűjtesz. Hivatkoznak Goethére, aki azt 
mondta, szürke minden elmélet, föld az élet 
aranyfája . Goethe német ember volt- A német 
lélek hajlamos az elvont gondolkodásra. Ha 
még figyelembe vesszük, hogy a XVII I . szá-
zadban, a racionalizmus korában hangzott el 
ez a kijelentés, feltehetjük, hogy erre azért 
volt szükség, mert akkoriban Németországban 
minden bokorban egy-egy filozófus ült, aki 
egy újabb elméleten törte az eszét. Az ő in-
telme tehát nem a XX. század magyar taní-
tójának szólott. Hivatkoznak Széchenyi Ist-
vánra, akinek ideálja a tétlen nemes helyett 
a dinamikus lélek, a szónokló jogász helyett 
a gazdasági élet embere, a gazdász és mérnök. 
Do ugyanő minden könyvének valamennyi fe-
jezetében hangoztatja, hogy a világon a leg-
magasabb érték a kiművelt emberfő. Az utóbbi 
gcndolatot gróf Klebelsberg úgy fejezte ki, 
hogy az elmélettel megtermékenyített gyakor-
lat viszi előbbre a magyar életet. 

Amikor az elméleti képzést védelembe vesz-
szük a közvélemény egy részét képező felelőt-
len követelésével szemben, nem a könyvlecke 
és szótanulás mellett foglalunk állást, mert ez 
a népiskolás korban alig jelent többet a sem-
minél. Nem propagáljuk az egyoldalú értelem-
képzést sem, ar ra nézve már korábban kifej-
tettük nézetünket. De kívánjuk az értelemnek 
és a szívnek összhangzatos fejlesztését, még-
pedig a gyakorlati élet megfigyelése által és 
a két legfőbb nevelési cél mellett az élet-
feladatokra való előkészítő terv alapján. Az 
1925. évi tantervnek ezt a szándékát és szelle-
mét a tanítóság soká nem értette meg. Ez tette 
szükségessé 1932 ben a népiskola gyakorlati 
működésének elmélyítéséről szóló 59.076/VIII. 
d. számú rendelet kiadását. Ebből egyszerre 
világossá vált, hogy a szótanulást fel kell vál-
tania a fogalmi megismerésnek, a tanító ki-
nyilatkoztatásait az öntevékeny megfigyelés-
nek; a fülön és szemen kívül a kéz segítségé-
vel is szerezzen a növendék ismereteket. Az 
emlékezet megterhelése helyett a lélek egész 
felülete művelendő. A tankönyvet a természet 
és az élet megfigyelése váltsa fel. Ezért gyak-
ran ki kell lépni a tanteremből a természet 
megismerésére és a tanterembe is be kell en-
gedni az életet. Azóta megszaporodott a tanul-
mányi séták száma és örvendetesen gyarap-
szik a tanító és növendékek közös öntevékeny-
ségéből eredő szemléltetési anyag, a tanterem-
ben és kertben folyik a munkaiskola szelleme 
szerinti oktatás. 

Vájjon az ilyen korszerű népiskolai tanítás 
az elmélet és gyakorlat síkján hol helyezkedik 
el? Egyszerre gyakorlati és elméleti, valamint 

elmeképző is. Gyakorlati, mert a természet és 
a társadalmi élet megfigyeléséből és az élet-
hivatásra előkészítő tevékenységek gyakorlá-
sából áll. De nevelő értékű is; a konttmplalív 
lelket dinamikussá formálja, és ezáltal a kö-
vetkezőkben kifejtett módszeres elven keresz-
tül az értelmi nevelést is szolgálja- A módsze-
res meggondolás ugyanis az öntevékenységre 
utal. A gyermek nem képes absztrahálni. Kon-
krét tárgyak, és az élet jelenségeinek meg-
figyelése, továbbá munka közben kell meg-
ismertetni a természetet, az anyagi világot és 
az életet. De ennek célja túlmegy az éppen 
megfigyelt tárgy megismerésén és a munka 
napszámértékén, mert a megfigyelést és csele-
kedetet beszélgetésnek kell követnie. E beszél-
getés során absztrahálunk, el jutunk a ter-
mészeti törvényhez és a társadalmi élet szabá-
lyaihoz. Az elvonás, általánosítás, már nem 
gyakorlati tevékenység, hanem elmeművelet, a 
levont szabály, vagy törvényszerűség már nem 
gyakorlat, hanem elmélet. 

A népiskola gazdaságtani, rajz- és kézi-
munka-óráján végzett munkának kézügyesíté-
sén és a gyakorlati életre előkészítő szerepén 
túl mélyreható pedagógiai értéke van- A szer-
számokkal végzett foglalkozás közben sokféle 
gondolat és probléma merül fel, amelynek 
megoldása az i f j ú szellemi képességét teljesen 
igénybe veszi és lelki életére is hatással van. 
A fizikai munka ugyanis nemcsak a gyakor-
lati érzéket növeli, áru- és anyagismerethez 
vezet, hanem fejleszti a megfigyelőképességet, 
élénkíti az elme működését, fokozza az akarat-
erőt, a munkakedvet és munkaszeretetet, nö-
veli a szépérzéket, szabatosságra késztet, előre-
látásra, pontosságra, gondosságra, kötelesség-
érzetre, felelősségtudatra, megbízhatóságra 
szoktat. Íme a fizikai munkával elmeképzés, 
erkölcsnevelés és jellemfejlesztés is elérhető és 
a népiskolai munkáltatásnak sokkal inkább ez 
a célja, semmint az, amire sokan gondolnak, 
hogy az életben kényéi keresethez vezető mun-
kát már jókor megtanulja a gyermek. A gya-
korlatias jellegű munkaiskolának is tehát 
részben az elmeképzés és elméleti tudás a 
célja, éppen ezért azt a tantárgyat, melyben 
legtöbb a megfigyelés, cselekvés, gyakorlati 
tevékenység, nem beszéd- és cselekvésgyakor-
latnak, hanem beszéd- és értelemgyakorlatnak 
nevezzük. 

A munkaiskolában is a formális képzés, az 
elme pallérozása, a lélek megmunkálása a leg-
főbb cél. Hogy erre nem túlsók a népiskola 
G—8 éve, igazolja a gimnázium létjogosultsága, 
amely a népiskolán túl még nyolc éven át nyúj t 
formális, spekulatív képzést, amidőn három 
idegeif nyelvet tanít, grammatikai alapon és 
matematikán csiszolja az észt minden dolog 
számára. És hogy ez az elvent, formális kép-
zés mégis milyen közel fekszik a gyakorlathoz, 
a műegyetemi tanárok egyöntetű tapasztalata 
bizonyítja, akik állítják, hogy a gimnáziumi 
érettségivel átlépő i f jak az ő gyakorlati i rányú 
iskolájukban jobban boldogulnak, mint a gya-
korlatibb irányú reálisták. 
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A népiskolának egyfoimán elméleti tudást, 
gyakorlati ismereteket és ügyességet kell nyúj-
tania, továbbá az elmeképzést szolgálnia. Meg 

is felelhet mindkettőnek és amint láttuk, in-
kább csak a módszeren fordul meg a mindkét 
kívánalmat kielégítő eredmény. 

GYAKORLATI TAXAC^OK A SZÁMOLÁS 
JfcH MÉRÉS TANÍTÁSÁHOZ 

m í r t a : FERENCZY ISTVÁN 

EM lehet célunk kivonatolni a Tan-
tarv és Utasítás bőséges útmuta-
tást nyú j tó s világosan megírt fe-
jezeteit. Minden lelkiismeretes ta-

nító bizonyára már többször át tanulmányozta 
azokat s magáévá tette annak minden értékes 
sorát. I t t csak az lehet a feladatunk, hogy olyan 
gyakorla t i tanácsokat adjunk, amelyek köny-
nyűvé, élvezetesebbé s eredményesebbé teszik 
a különben fárasztónak és untatónak ismert 
számolási, mérési órákat. 

Legelső tanácsunk így hangzik: „Mi, taní-
tók szeressük a számolást és mérést tanítani. 
11a mi magunk ún juk valamely tárgy tanítá-
sát, akkor helyettünk majd a gyermekek fog-
nak ásítozni." 

E két tá rgy módszere már annyira kifor-
rott és kristálytiszta, hogy egészen bátran ál-
l í tha t juk : „ennél könnyebben tanítható elmé-
leti tárgy nincs a népiskolában". I t t az elején 
kell leszögeznünk azt a tényt is, hogy manap-
ság már sem számtant, sem mértant nem sza-
bad tanítanunk, hanem helyette minden szá-
molási órán méregetünk is s minden mérés-
tani órán számolunk is. Er re figyelmeztet 
e tá rgy „számolás-mérés" elnevezése is. 

Minden tantárgynál kívánatos ugyan, de i t t 
semmi módon sem pótolható a szemléltetés. 
Sokoldalú és gyakori szemléltetés nélkül fa-
batkát fog érni még a látszólag legjobb ered-
mény is. A régebben szokásos mód, azaz a 
számtani és-mértani szabályok beemlézése i t t 
semmit sem segít. Egyedül a józan parasztész 
csiszolása és fürgébbé nevelése lehet a felada-
tunk. Tapasztalat szerint a szabályok besuly-
kolása mindig csak gáta t épít a természetes 
gondolkodás sima folyamatába. A szemlélte-
tési eszközök annál jobbak, minél egyszerűb-
bek, minél változatosabbak és minél közelebb 
állanak a gyermek érdeklődésköréhez. A szá-
mológépek közül is a legegyszerűbb s egyiít-
tal legősibb, az úgynevezett orosz számológép 
a leghasználhatóbb. A néhai tanszermúzeum 
legszebben kiállított tárgyai a különböző ötle-
tes és nem egyszer ravaszul kiagyalt számoló-
gépei voltak. Az élet, ez a kegyetlen kritikus, 
sorra megbuktat ta őket. A szemléltetés során 
azonban nem szabad megelégednünk a szám-
viszonyoknak tisztán térbeli elhelyezéséből 
eredő képzetsorozatával. Így még csak nagyon 
egyoldalii s homályos lesz a számfogalom. Már 
pedig tiszta s szinte kézzel ki tapintható szám-
képek, számfogalmak nélkül nincs igazi képző 
és nevelő ereje a számolás-mérés tanításának. 

Még az únos-úntalanig fokozott begyakorlás is 
csak látszattudást ad. 

A szemléltetés tehát legyen 1. (mozgásbeli) 
például a 10-es fogalmánál 10 agyaggolyót gyú-
ratunk, 10-szer végeztetünk karemelést, előre-
haj lást stb.; 2. (térbeli) például 10 uj j , pálcika, 
korong, gyermek, szék, pad, babszem stb. el-
helyezése különböző alakzatokban; 3. (rajzbeli) 
például 10 pont, karika, fillér stb. rajzoltatása; 
4. (hallásbeli) például 10 koppanás, füt ty, taps 
stb.; 5. (mérésbeli) például 10 arasz, lépés, cm, 
dm, m, dkg, kg, dl, 1; 6. (időbeli) például mit 
lehet csinálni, míg 10-ig számolok! meddig 
jutsz el 10 perc alatt?; 7. (képzeletbeli) például 
10 óra, 10 hét, 10 hónap 10 év, 10 métermázsa 
stb. Ez utóbbira, vagyis a képzeletbeli szemlél-
tetésre főként a felsőbb osztályokban van 
szükség, amikor az ezres, százezres és a millió, 
a km, a nagyobb távolságok, hegymagasságok 
stb.-t akar juk valamiképen megfoghatóvá 
tenni. 

A különböző mértékegységeket, a síkidomo-
kat és testeket nem elég csupán szemlélteti 
niink, bemutatnunk, hanem ki kell formál-
nunk agyagból, földből, fából, papírból, körül-
kerí t te t jük lépéssel, méterrel, területére állunk, 
órával a kezünkben körül jár juk stb. Általában 
addig számoltatunk s méretünk a kezünk 
ügyében lévő tárgyakkal és tárgyakon, míg 
maguk a tanulók önként abba nem hagyják, 
mondván: már ezek nélkül is tudjuk. I ly mó-
don nem mi, hanem a tanulók maguk térnek 
át az úgynevezett tárgyszámolásról az elvont 
számokkal való műveletekre. (A fonomimikai 
jeleket is csak addig használja a gyermek, míg 
a betűk tiszta képei ki nem alakulnak benne.) 

Minden egyes tanításunk célkitűzését úgy 
fogalmazzuk meg, hogy a gyermekek belássák 
és megérezzék a nyúj tandó ismeret szükséges-
ségét. Ilyen esetben ők maguk kívánják, hogy 
tanítsuk meg az ú j lépésre. Parancsszóra is ta-
nulnak, de félannyi fáradságba kerül nekik is, 
meg a tanítónak is, ha sikerült a szükséges-
ség, a hasznosság, az önérdek érzetét felkel-
teni, vagy a játék iránti örök szomjúságukat 
kielégíteni. Ennek pedig két ú t j a van. A szük 
ségesség és hasznosság gondolata csak akkor 
fog eleven erővel hatni, ha a példákat nem a 
számtankönyvből, hanem a gyermek egyéni, 
sajátos személyes életéből merí t jük. Ezek sze-
rint sohasem számoltatjuk ki egy ismeretlen 
gazda vetőmagszükségletét, egy sohasem látott 
kereskedő nyereségét, veszteségét. E helyett 
mindig hol az egyik, hol a másik tanítvá-
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nyunk, hol azok szülei, meg maga a tanító, a 
község közismert személyiségei lesznek a pél-
dák alanyai. Ugyanígy biztosítják az érdeklő-
dést községünk, vármegyénk és hazánk szám-
szerű adatai. A feladatok érdekességét oly mó-
don is fokozhatjuk, ha azokat t réfás alakban, 
talányszerűen vagy versenyzésre alkalmas 
köntösben muta t juk be. 

Az elvont számokból összeállított és a szö-
veges példák közé időnként sorozzunk be olya-
nokat is, amelyek a kész eredményt is maguk-
ban foglalják. Ezekben az eredmény helyes 
vagy hibás voltának a megállapítása lesz a 
cél. Számolás-mérés tanításunknak az egész 
parlagon fekvő, elhanyagolt területe, pedig a 
gyakorlat i életben sokszor van erre szüksé-
günk. Vásárláskor a kereskedő, az eladó vil-
lámgyorsan kiszámítja a vásárlás összegét, s a 
legtöbb ember vagy nem tud, vagy szégyel 
u tána számolni az orra elé tar tot t számlának, 
vagy a bemondott s kifizetendő összeg helyes-
ségének, holott mindnyájan tudjuk, hogy a 
pénztártól való eltávozás után a felszólamlást 
nem veszik figyelembe. Az alsóbb osztályok-
ban kitűnően bevált fogás a következő: „Lá-
tom, ti már elfáradtatok a számolásban, most 
majd én számolok helyettetek. Ti csak azt 
mondjátok meg, hogy nem tévedtem-e vala-
hol!" Szörnyen boldogok ilyenkor az aprósá-
gok, ha az akarat ta l eltévesztett eredményt 
helyreigazíthatják. 

Minden órán legyen úgynevezett fejszámo-
lás és gyorsszámolás is. A legnehezebbnek 
látszó írásbeli feladat megoldását is meg kell 
előznie a fejbeli, úgynevezett becslő számítás-
nak. Ha. ezt elmulasztjuk, sohasem veszik 
észre taní tványaink az eredmény esetleges 
valószínűtlenségét. Különöskép áll ez nemcsak 
a számjegyek elírására, hanem a tizedespont 
hibás eltolódása esetére. A becslésben való jár-
tasság nemcsak elmeesiszoló hatásában jelent-
kezik, hanem sokszor anyagi előnyökhöz is jut-
tat a becslésben jára t lannal szemben. 

Miután az írásbeli pontos eredményt össze-
hasonlítottuk a becslési eredménnyel, ne mu-
lasszuk el soha annak térben, időben vagy más 
úton való elképzeltetését. Például 300 q búza 
lett az eredmény. Ilyenkor a következőket kér-
dezhetjük: Hány zsákban férne el? Hány kocsi 
szállítaná el? Mekkora helyre volna szükség 
a magtárban? Kinek termett a mi falunkban 
ennyi búzája? Hány holdon termett? Mennyi 
ideig elég egy öttagú családnak? Stb., stb. 

A nehezebbnek látszó feladatoknál vezessük 
rá tanulóinkat a rajzbeli megoldási módokra. 
Egyszerű vonalakkal, körökkel helyettesítjük 
a mennyiségeket. Ezek a szövegtől elvonatkoz-
tatott egyszerű rajzok különösen a méréstani 
"feladatok körében világosan megjelölik, meg-
könnyítik a logikai út felismerését. 

A számolás és mérés tanításában általában 
három, egymástól élesen különböző módszeres 
leiépítésre van szükségünk. Az első a szám-
irgalom vagy méréstani fogalom nyújtása. 
A második a művelettanítás és a harmadik az 
előbbi kettőnek gyakorlati felhasználását szol-

gáló szöveges példák szóbeli és írásbeli meg-
fejtése. Mindháromnak általános vázlatát az 
alábbiakban ad juk: 

1. A számfogalom kialakításának menete: 
1. Bevezetés: Számsoralkotások fel és vissza. 

A számok szomszédjai. Alapműveletek a már 
ismert számkörben. Célkitűzés. 

II. Tárgyalás: Száinsorbővítés sokoldalú 
szemléltetéssel, megnevezett, majd elvont szá-
mokkal. Az ú j számjegy helye és írása. 

III. Befejezés: Az ú j szám jelentősége és 
megnyilvánulása a gyermek és a felnőtt éle-
tében. 

2. A műveletek tanításánál követendő foko-
zatok: 

I. Bevezetés: Számsorok alkotása. Az előző 
műveletek ismétlése elvont számokkal. Cél-
kitűzés. 

II. Tárgyalás: Számolás szemléltetéssel, 
megnevezett, majd elvont számokkal. Az ú j 
művelet beillesztése a már ismertek közé. 
A célkitűzésben adott feladvány megoldása. 

III. Befejezés: Szöveges feladatok. A neve-
lői gondolat elmélyítése. Tréfás feladatok. 
Házi vagy csendesfoglalkozási feladatok ki-
jelölése és megbeszélése. 

3. Az úgynevezett fejbeli feladatokat az 
alábbi el járás szerint ajánlatos megoldani: 
Legalább négy-öt gyermektől kérdezzük meg 
az eredményt. A jobb számolók megállapít ják 
a hallott eredmények közül a helyeset. El-
mondat juk a kiszámítás módját. Többféle ki-
számításmód után érdeklődünk. Ezek közül 
kiválasztjuk a legjobbat. A hibás eredményre 
jutottakkal újból kiszámíttat juk az eredményt. 
Végül a leggyengébb számolókkal is elismé-
teltetjük a kiszámítás módját . 

3b. Az írásbeli szöveges példák megoldásá-
nál követendő eljárás: A feladat elismételte-
tése után kiszámíttat juk becslés, kikerekítés 
ú t j án a várható valószínű eredményt. A fel-
adat megoldása az egész osztály .közös mun-
ká ja legyen. Az írásbeli eredményt összehason-
lítgatjuk a becslési eredménnyel s az eltérés 
okát megkerestetjük. Az eredmény nagyságát 
térben s időben elképzeltetjük. A kínálkozó ne-
velői gondolatot felszínre hozzuk. 

A közölt vázlatok nyomán nem szabad meg-
merevednie a számolás és mérés tanításának. 
Megtörténhetik többször is, hogy a vázlatok-
nak hol az egyik, hol a másik részét hang-
súlyozzuk, esetleg néha el is hagyjuk. Az egyes 
fokozatok néha egész tanítási órát is kitölt-
hetnek, azaz nem szükséges minden órán min-
den fokozaton feltétlenül végigszaladni. 

Gondunk legyen a r ra is, hogy a szöveges 
példák szerves kapcsolatban legyenek az azon 
a héten tanított beszéd- és értelemgyakorlatok, 
földrajz, természetrajz, rajz, kézimunka stb. 
tárgyak anyagával. Így szolgáljuk a kon-
centrácó elvét s vele az ismeretek elmélyítését. 

Minden órára előzőleg állapítsuk meg az 
egységes gondolatkört. Így óvjuk meg a ta-
nulókat a figyelem szétszóródásától. 
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Időnkint adjunk alkalmat a r ra is, hogy a 
tanulók maguk is készítsenek fejbeli és írás-
beli feladatokat. Cseréltessük ki füzeteiket, 
hogy az eredményeket ellenőrizhessék. A rész-
ben osztott és osztatlan iskolák felsőbb osztá-
lyos tanulóit bízzuk meg néha az alsóbb osz-
tályosok számolási feladatainak felülvizsgála-
tával. Ez rendkívül emeli önérzetüket, ön-
bizalmukat, felelősségérzetüket s egyúttal ki-
tűnő alkalmul szolgálnak az unalommentes is-
métlésre. 

Néha-néha engedjük meg tanítványaink-
nak, hogy a mi jelenlétünkben ők legyenek a 
„tanítóbácsik". Meg fogunk lepődni, hogy né-
melyik mily kitűnően utánoz bennünket s 
mily sok eredetiség, egyéniség, arravalóság 

szunnyad egyik-másikban. Vidám és hasznos 
órák teremtődnek ebből. 

A házi feladatok ne csak a számtankönyv 
száraz példáiból kerüljenek ki. Adjunk alkal-
mat az adatgyűjtésre, megfigyelésekre, távol-
sági-, terület-, kerület-, köbtartalom- és súly-
mérésekre, árjegyzékek készítésére. 

Legvégül még ennyit: a számolási és mérési 
órákat telítsük meg cselekvéssel, kapcsoljuk be 
a gyermek egyéni érdeklődési körébe, fűszerez-
zük tréfás és versenyfeladatokkal. í gy lesz; 
aztán minden nap hasznos, derűs, könnyű a 
gyermek részére s ugyanakkor mi magunk is 
felüdülve fogunk a következő órában reánk 
váró fáradságos, de ugyanakkor magasztos ta-
nítói munkánkhoz. 

SZÁZÉVES AZ ESZTERGOMI TANÍTÓKÉPZŐ 
í r t a : FEKETE TIBOR, Csolnok 

MAGYAR Sión lábánál ünnepre 
készülődik az esztergomi tanító-
képző. Ebben az évben ünnepli 
alapításának és fennállásának 100 

éves jubileumát. 
Száz év ! . . . Milyen nagy idő! Ennek a nagy 

időnek a súlyát, a tartalmát akkor érezzük át 
csak különösebben, ha elgondoljuk, hogy 1842-t 
ír tak akkor, amikor a nagylelkű Kopácsy Jó-
zsef hercegprímás, az esztergomi főkáptalannal 
együtt lerakta a tisztán érseki „Mesterképző 
Intézet" alapjait. 

1842! Még a szabadságharc előtt vagyunk 
hat évvel. Az egész országban lázak munkálko-
dás folyik egy jobb, egy emberségesebb, egy 
műveltebb élet után. A nemzet reformokat kö-
vetel, a kormány pedig csak igen csekély en-
gedményekre hajlandó. Széchenyi ei'ős gazda-
sági alapokra épített terve és Kossuth türel-
metlen szabadságvágya már a legerősebb har-
cot vívja egymással. Az egész orsizág erőlkö-
dik, fárad az újítások megvalósításában. És 
ebben a munkában nemcsak hogy résztvesz, 
hanem az élen halad az esztergomi érsekség is. 
Élteik és tudják, hirdetik és vallják, hogy nem-
zeti műveltségünk alapjait csak a képzett ma-
gyar tanító rakha t ja le, s azt tovább fejlesz-
teni, sőt a nyugati nemzetek színvonalára 
emelni, szintén csak a magyar tanító feladata 
lehet. De nemcsak szavakkal sürgetik, hanem 
gyors elhatározással, gyors cselekvéssel életre 
is hívják az esztergomi tanítóképzőt, amelynek 
akkor a „Mesterképző Intézet" nevet adták. Az 
első három esztendőben csak egyéves tanfolya-
mon készítették elő az i f jakat a ,,mesteii'' pá-
lyára, de 1845-től már kétéves lett a tanfolyam; 
mégpedig úgy, hogy amikor a másodéveseket 
oktatták, akkor az első évfolyam szünetelt. Így 
képezték az i f jaka t a mi rögös és áldozatos pá-
lyánkra egész a szabadságharcig. 

A történelmi időket, aa elnyomás • első 
szörnyű éveit megérezte a tanítóképző is, 
hiszen 1850-ben csak két, 1851-ben redig csak 

egyetlenegy növendék jelentkezett vizsgára. 
Ekkor és a későbbi években pedig csak az ér-
sekújvári katolikus tanítóképzőben vizsgáz-
hattak a növendékek. Ennek megszűnte után 
(1856-ban) már mint „Császári, királyi és ér-
seki tanítóképző" nyi t ja meg kapuit az eszter-
gomi képző. Megújulva és megerősödve hitben 
és szellemben, felfrissülve és meggazdagodva 
az érsekújvári intézet felszereléseivel. Öt év 
múlva megint ú j felírás díszíti az intézet ka-
pu já t : „Királyi katholikus és érseki tanító-
képző" az ú j neve. 1870-ben pedig már állandó, 
hároméves tanfolyam hirdeti a magyar tanító-
képzés fejlődését. 

És azóta!! Mennyi minden megváltozott! 
Szemeink előtt fejlődött és terebélyesedett 
négy, majd öt évfolyamúvá. 1938 ban pedig 
megszületett minden igaz tanító vágya, a fő-
iskolai tanítóképzés: a líceum után következő 
akadémia, amelyet azonban a mostani háborús 
idők korlátozásai miatt, (reméljük, rövid időre) 
fel kellett függeszteni. 

Száz éve, száz küzdelmekkel teli esztendeje 
ontja, szórja és küldi szét gyermekeit, tanítvá-
nyait az esztergomi képző, a mi kedves Alma 
materünk. S elkerülnek tanítói szerte széjjel a 
hazában mindenhova. Az esztergomi lelket le-
helik a felvidékek begyei és Erdély bércei kö-
zött is. A tanyai iskolák, a falusi tantermek, 
a városi és a fővárosi osztályok levegője telik 
meg a Magyar Sión hívő lelkével. Tanítók, ta-
nárok, írók és költők, művészek és közéleti 
nagyságok árasztják szét maguk körül azt a 
légkört, azt a kedves hangulatot, amelyet ebből 
az öreg képzőből hoztak-

És most találkozóra hívja gyermekeit a 100 
éves Alma mater. Ugyanazzal a hittel, ugyan-
azzal a szeretettel hívja és vár ja gyermekeit, 
amellyel útnak engedte őket egy-két, 10—20 
vagy talán 50—60 évvel ezelőtt. Hív minket a 
mi Alma materünk! Fiatalokat és öregeket, 
falusiakat és városiakat, tanítókat és tanáro-
kat, írókat és művészeket és mind-mind azofostA, 
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akik valamikor ennek az intézetnek tanít-
ványai voltak. Hív minket örömmel s váj.- sze-
retettel. Hív ja azokat, akik hálásak tudnak 
lenni és vá r j a azokat, akikben van még ra-
gaszkodás, van még összetartás. Vár mindnyá-
junkat ! Nagyszabású megnyilatkozást remél 
tőlünk, falai közt nevelkedett tanítóktól, a mi 
nevelő, tápláló anyánk. Megnyilatkozást a ka-
tolikus keresztény magyar nevelés mellett és 
megnyilatkozást a katolikus-keresztény ma-
gyar tanítóképzés mellett. Azt hiszem: ez az 
eszmei cél gyönyörű! 

Az intézet 100 éves fennállásának emlékére 
rendezett ünnepségeket és ezekre az ünnepsé-
gekre minden itt végzett növendék találkozó-
já t nagy gonddal, de még nagyobb szeretettel 
készíti már elő az Esztergomi Tanítóképzőben 
Végzett Iskolatársak Szövetsége. Az ünnepsé-
geket nagyjából két csoportra oszthatjuk: egy 
nagy találkozóra és egy nagygyűlésszerű ünne-
pélyre. Az első csoportba tartoznak mindazok 
a feladatok, amelyek a találkozó megrendezé-
sére vonatkoznak. Ezek: az adatok nyilvántar-
tása, postázás, elszállásolás, élelmezés, stb. 
A második csoport pedig magában foglalja az 
ünnepély egyházi, zeneművészeti, irodalmi, 
művészeti és műszaki problémáit, amelyekhez 
még egy szép, — lehetőleg mindent össze-
gyű j tő — kiállítás gondolata is járul. 

A legfontosabb kérdésben az ünnepségek idő-
pontjának megállapításában már döntött a 
Szövetség. A találkozó napja — emberi terve-
zés szerint — ez év november havának 5. nap-
ján, Szent Imre herceg ünnepén lesz. (Az ün-
nepélyeket Előkészítő Bizottság eleinte a vizs-
gák után, július hónap elejére tervezte a nagy 
találkozót, de az előrelátható háborús nyár 
nem sok sikerrel kecsegtetett volna.) Bízunk a 
jóságos Istenben és reméljük, hogy a késő no-
vember már megint otthon fogja találni ka-
tona-kollégáinkat, s ők a harcokban megedző-
dött lelkükkel, vitézségi érmeikkel csak emelik 
ma jd ünnepünk fényét. 

Tehát november 5-én! A Kendező Bizottság 
azonban számít a r r a is, hogy azok, akik esetleg 
egy külön 10, 15, 20 vagy 25 éves találkozót 
óhajtanának rendezni, azok is helyet, szállást 
és élelmet kapjanak Esztergomban. A szokásos 
nyári találkozókat így minden évfolyam elha-
laszthatná november 4-ére, és Esztergomban 
töltve az éjtszakát, részt vehetne a másnapi 
ünnepségeken. 

A találkozó összehívása és az ünnepély meg-
rendezése — a mai viszonyok között — nem 
könnyű feladat. De azok, akik a mi képzőnk 
levegőjét szívták magukba s még most is an-
nak a hatása alatt élnek és lelkileg is abból 
táplálkoznak, azok nem ismernek lehetetlent. 
Már meg is kezdte előkészítő munkáját a Baj-
társi Szövetség. A munka nehéz, de kedves. 
A tervek, az elgondolások pedig nagyon szé-
pek. Egy-két műhelytitkot el is árulhatok. 

Már gyűjtik, rendezik a régi „prepák" 
címeit. Válaszos levelezőlapokon kérnek majd 
meg mindenkit nagyon szépen adatainak, rö-

vid életrajzának közlésére. Egyben szeretettel 
felkérik őket ar ra is, hogy közöljék az intézet-
tel azok címeit, akikről tudják, hogy az esz-
tergomi képzőben végeztek, nehogy valaki is 
kimaradjon a meghívottak névsorából. Akár 
élnek, akár meghaltak, akár akarnak, akár nem 
akarnak résztvenni az ünnepségeken, sőt, — ha 
még hallani sem akarnak régi intézetükről — 
még akkor is legyenek szívesek és küldjék be 
címeiket és adataikat a pontos statisztika és a 
képző érdekében. Sajnálni fogjuk azokat, akik 
nem lehetnek majd tanúi közös örömünne-
pünknek, de akkor legalább a címeik, az ada-
taik legyenek ott, hogy ezek feldolgozása zök-
kenő nélkül történhessen. Mert ha össze tudjuk 
gyűjteni minden élő és elhalt volt növendék 
adatait, akkor olyan statisztikát fogunk tudni 
feldolgozhatni, amely páratlan lesz a maga 
nemében-

Kimutatást készíteni a végzettek számáról, 
elhelyezkedéséről, életéről, szociális helyzeté-
ről, családi állapotáról, tanulmányáról, kitün-
tetéséről, stb.-ről, ez mind az Előkészítő Bizott-
ság munkája. Nagyméretű térképeken feltün-
tetni azokat a helyeket, ahova Esztergomban 
végzett tanítók kerültek; ez a művészeti tervek 
közé tartozik. A száz év történetét és statiszti-
káját magában foglaló „Emlékkönyv" szerkesz-
tése és írása is munkában van már. Készülnek 
a régi tanárok, épületek, stb. fényképeit cso-
portosító nagy táblák is; és grafikonok, térké-
pek, statisztikák, kartotékok tömege vá r j a majd 
az intézetbe belépő volt növendékeket. Gyö-
nyörű és érdekes, szép és tanulságos kiállítás 
lesz ez! 

Micsoda .tervek! Csak a Mindenható adjon 
hozzá jó időt, kedvező körülményeket és mind-
nyájunknak jó egészséget, akkor nagyon szé-
pen fog sikerülni minden. 

Az ünnepély napján a szentmisét a mi régi, 
kedves templomunkban, a vízivárosi templom-
ban hallgatjuk, —- nem, rosszul í r tam — éne-
keljük s talán könnyezzük is majd végig. A 
szentmisét Öeminenciája fogja celebrálni fé-
nyes segédlettel s az i f júság közös szentáldo-
zása fogja tökéletes értékűvé tenni. A közel-
ben lakó és az előző napon érkezett tanítók is 
részt vehetnek majd a szentáldozáson s hogy 
ott is fognak térdelni az áldoztatórácsnál, azt 
biztosan reméljük. És a délelőtti ünnepély? 
Nagyon szépre, nagyon értékesre, igazán emlé-
kezetesre tervezi a Bajtársi Szövetség. A mű-
sort fűszerező számok előadói mind-mind a régi 
tanítványokból lett híres művészek, énekesek ós 
illók lesznek. Emlékplakettek kiosztása, el-
húnyt tanáraink sír jának megkoszorúzása, 
fényképezés, stb., mind programmba vétetett. 
Bátran reméli a Szövetség, hogy egy jelentős 
alapítvánnyal még ünnepélyesebbé, örökre fe-
lejthetetlenné is tudja majd tenni ezt a szép 
napot. 

A jubileum közlekedési nehézségeit köny-
nyen legyőzzük. A vonatok indulási és érkezési 
idejét közölni fogjuk kedves kartársainkkal. 
A vasútállomáson elegendő autóbusz fogja 
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várni az érkezőket. Fekvőhelyekről, háromszori 
étkezésről, az élemiszerj egyek beváltásáról, sőt, 
minden eshetőségre számítva, még gyengélkedő-
szobáról is gondoskodik a Rendező Bizottság. 

Tervbevettük a magyar Rádió meghívását 
és bélyeggyűjtőknek kedveskedve — a m. kir. 
posta alkalmi emlékbélyegzését is. 

Mindenre kiterjedő gondoskodás, példás 
szervezet, lelkes rendezőgárda és szeretetteljes 
fogadtatás vár majd minden jubileumi vendé-
get. 

Csak felfigyeljenek a régi növendékek! Csak 
hozza őket tűzbe, dobogtassa meg tanítói szí-
vüket az öreg képző készülődése, akkor minden 
sikerülni fog! Ha a kiküldött lapok mind 
hiánytalanul befutnak, ha a felhívások nem 
fognak közömbös, sőt süket fülekre találni, ha 
mindenki, amennyire szerény munkájával esak 
részt vehet, bátorít, segít és közreműködik e 
nagy munkában; akkor sikerülni fog! Akkor 
nem lesz hiábavaló a Szövetség munkája, s 
akkor nem volt hiábavaló az a sok tanítás, az 
a sok szeretet, amellyel minket annakidején 
elláttak. Az öreg Alma mater szeretettel bánt 

velünk, atyailag oktatott, anyailag nevelt és 
szeretettel bocsátott utunkra. Megváltozhatott 
maga az épület, megváltozhatott a tanári kar, 
de nem változhatott és nem is változott az a 
szellem, amelyben ott nevelődtünk, amely még 
ma is szeretetet áraszt felénk s amelyből még 
ma is táplálkozunk. 

Ez az esztergomi szellem, ez a szeretet kös-
sön minket most össze, s ez vonzzon bennünket 
elszakíthatatlan szálakkal Esztergomba no-
vember 5-én. Fogjuk meg egymás kezét, hisz' 
összetartozunk, emeljük fel büszkén a fejünket, 
hisz' esztergomi képzősök voltunk; és mutas-
suk meg a világnak, hogy egyek vagyunk a 
Magyar Sión gondolatában és szellemében. 

Most tavasz van. Mire azonban az ünnepély 
előkészületei befejeződnek, mire ez a sok szép 
terv megvalósul, addigra beköszönt az ősz és 
barna, vörös meg sárga levelekre lépünk majd 
Esztergom öreg kis utcáin. De a magyar1 Duna 
koronáján, az esztergomi Bazilika csúcsán ak-
kor is fényesen fog ragyogni a kereszt és 
lábainál a régi szeretettel vár ja majd gyer-
mekeit a 100 éves tanítóképző. 

— » 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Anyám tűje 
— Költeménytárgyalás a II. osztályban. — 

írta ; V Á G H Y I. R A J M U N D , Budapest. 

Sok olvasási egység csak akkor válik ér-
tékessé, ha megfelelő időben taní t juk azokat 
Nagyrészük tárgyalási időpontját az évszakok 
határozzák meg, mások ünnepekhez, hangula-
tokhoz fűződnek, amikor a gyermek lelke édes 
sejtelemmel van tele. Jézuskavárás, nyuszi-
jövetel, a temetők novemberi hangulatá, isko-
lai ünnepélyek, vizsgára való készülődés mind-
mind hangolja a gyermek lelkét. Az olvasmá-
nyok összeállítása pedig olyan, mint a sok-
színű bokréta; ki kell belőle választani a gyer-
meki léleknek megfelelő virágszálat. Amikor 
őszi aranyba öltöztek körülöttünk az erdők és 
a hegyek, felkerekedtünk, hogy gyönyörköd-
jünk az őszi haldoklásban, de közben hasznos 
megfigyeléseket is tettünk. Ezen a kirándulá-
son megtelítődött gyermekeim lelke az őszi 
szél sírásával, a hulló levelek csendes muzsi-
kájával, észrevették a sápadt napfényben úszó 
„ökörnyálakat", a kis pók-repülőgépeket, bok-
rétákat kötöttek az őszi levelekből. Ilyen han-
gulat után csakis ezeket elmélyítő, ilyen is-
mereteket tartalmazó olvasmány, vagy olvas-
mányok következhettek. Amint sápadtabb lett 
a napfény, úgy hervadt az ablakunkban levő 
muskátli. Gyermekeim figyelgették. Sajnálgat-
ták. Megérezték a haldokló virág panaszát. 
Csak erre vártam, már is tárgyal tam a „Pa-
naszkodnak a kis virágok" című olvasmányt. 

Levelek hullása, virágok hervadása után, 
egyszercsak a nyugtalanul száguldó felhők 
öléből, a tél fehér, játékos pilléi kezdenek 
szálldogálni. Éppen Gárdonyi: Hópehely című 
olvasmányához való hangulat. Majd éhező 
madárkák kopogtatnak ablakunkon. Magányo-
san álló iskolánkat körülzúgja a téli szelek 
vad muzsikája. Mennyi, mennyi hangulat! 
Mindegyik külön szépség. 

A tavasz csókos napsugarára növekvő füvet, 
rügyet vizsgálni, a bokrok alján megbúvó első 
virágokat megtalálni, mind külön gyönyörű-
ség. 

Ugyanígy vagyok a költeményekkel is. 
A tanmenetem készítésénél kétféle megoldás 
kínálkozott a fenti költeménnyel kapcsolatban. 
Vagy a téli időszakban tárgyalom, amikor a 
kályha meleg duruzsolásában nyílnak az édes-
anyák ajkán a mesék színes virágai. Vagy 
május első hetében tárgj7alom, amikor édes-
anyjukat ünneplik gyermekeim. Mégis a má-
sik megoldás mellett döntöttem. Ugyancsak 
ekkor tanítom Petőf i : „Anyám tyúkjá"-t is-
Ekkor minden gyermekem szívét valami cso-
dálatos melegség önti el. Titokban gyűj t ik a 
pénzt, hogy virágot vehessenek, szorgalmasab-
ban tanulnak, a boldogságos Szűz oltáránál 
imádkoznak édesanyjukért. Mélyítsék bennük 
ezt az értékes érzelmet a magyar költők, — 
hisz mindegyik édesanya olyan, amint Móra 
László leírja a saját édesanyját: 

Az én drága édesanyám mindig, mindig fárad, 
Egész drága lényéből csak gondoskodás árad. 
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Tudom, most is sürög-forog... Az ebéd a gondja, 
Ha elfárad ebbe-abba: azt ő sohse mondja. 
Délutánként, estelenként tűt vesz a kezébe, 
És ilyenkor szép szemével mintha messze nézne... 

Édesanyám dolgos keze forgatja a tücskét: 
A zsebkendő szögletébe hímez két betűcskét. 
Amíg vonja a szálakat, mosolyog az arca, 
Mintha azzal a tücskével engem csókolgatna. 
Mindha engem hívogatna mesemondókára 
S kézenfogva vezetgetne szép Tündérországba... 

Tücske, tücske, szorgos szolga, mondd meg jó 
[anyámnak, 

Gondolatom pillangói oda-odaszállnak. 
Fáradt fejem az ölébe lopva odahajtom 
És hallgatom szép meséjét, amíg el nem alszom, 
Álom közben szállok-szállok fel az örök égbe: 
Áldást kérek az Istentől anyám két kezére. 

A költemény gyönyörű visszaemlékezés a 
mindig fáradó, dolgozó édesanyára. Az értel-
mezési egységek megállapítása után, meg-
keressük azokat a szókat, gondolatokat, ame-
lyeket a gyermek egyszeri hallásra nem ért 
meg- A költőt már ismerik, így nem kell ú j r a 
bemutatnom. A költeményben leírt élmények 
minden gyermeknél megvannak. Sokszor haj-
tották ők is fejüket édesanyjuk ölébe és ba-
rangolt, csapongott lelkük a mese nyomán 
szép Tiindéroszágban. 

# 

A TANÍTÁS VÁZLATA. 
Tanítási cél: Ismerjék meg a gyermekek 

Móra László e költeményét. Az édesanya ér-
tünk végzett munkájának tudatosítása. 

Nevelési cél: A költeményen keresztül az 
édesanya gondoskodó szeretetének elmélyítése. 
Viszontszeretetet érdemel: imádságot és mun-
kát. (Jó viselkedést és tanulást.) 

Szemléltetés: mintaszavalás, a könyv képe, 
tapasztalatok. 
I. Előkészítés: 

a) Az otthon. Egész nap fáradozó édesanya. 
b) Athajlás a költőre. Móra L. nagy szere-

tete édesanyja iránt. 
c) Célkitűzés. 

II. Tárgyalás: 
a) Mintaszavalás. 
b) Ált. hozzászólások. 
c) A költemény részenkénti tárgyalása. 
1. (Első 4 sor.) Az édesanya egész nap dol-

gozik. Gondolatmagyarázat: egész lényéből 
gondoskodás árad. Nem panaszkodik. 

2. (Köv. 2 sor.) Délutáni munkája. Miért néz 
messze? 

3. (2. versszak.) Örömmel végzi gyermekéért 
a munkát- Dalol, mesél közben. 

4. (3. versszak.) Üzenet. Imádság érte. 

III. Begyakorlás: 
a) A költeményt végigolvassák. 
b) Tartalmát elmondják. 

c) Rajz. 
d) Versenyfeladatul adom az ünnepélyre. 

» 

A TANÍTÁS FELÉPÍTÉSE. 
I. Előkészítés: 

a) Hangulatkeltés. —Húnyjátok be a szeme-
teket! — szólok a gyermekeknek. — Ök valami 
játékot sejtenek és tetszik nekik a dolog. — 
Gondolatban most nem Tiindérországba, nem 
is a törpékhez utazunk, hanem oda, ahol a leg-
jobb lenni. — Haza, —találja el az egyik. — 
Hogyne szállna szívesen a gondolatunk kedves 
otthonunkra, amikor nagyrészük intézeti nö-
vendék. — Ki ért már hazai — Már én otthon 
is vagyok! — Én is, én is! —• Mit láttál otthon, 
Csaba1? •— Már csak az édesanyám van otthon. 
Ilyenkor öltözteti a kis testvéremet, — hivat-
kozik a tapasztalataira. — Az enyém ilyenkor 
indul a piacra, licgy vásároljon. — Az édes-
anyám most takarít , rendezi a szobát. — A má-
sik most lát ja a munkahelyére induló, dolgozó 
édesanyát. — De nemcsak délelőtt dolgozik, — 
indítom tovább a beszélgetést. — Ebéd után is 
sok dolga van. — Délután v a r r j a meg a ruhá-
mat, mos is. Nekem csomagot is készít amit 
az intézetbe beküld. — Gondolliat-e rátok? — 
Bizonyára ti is sokat gondoltok az értetek fá-
radó édesanyátokra! 

Athajlás: Móra László költőnk, akit ti már 
ismertek, még felnőtt korában sem felejtette 
el az érte dolgozó édesanyját. Egyik napon ta-
lán a jóságos édesanyja fényképét nézegette. 
Nézte, nézegette és elgondolkodott, vájjon mit 
csinálhat most odahaza? — Látta, mennyit dol-
gozik egész nap. Ezen a napon egy kedves, szép 
költeményt í r t dolgos édesanyjáról. 

Célkitűzés: Hogy megismerhessétek, milyen 
volt Móra László édesanyja, elszavalom nek-
tek ezt a szép költeményt. 

IL Tárgyalás: 
a) A költemény bemutatása. Nem úgy ol-

vasom, hanem szavalom, mert így sokkal job-
ban élvezik a gyermekek és nagyobb hatást 
vált ki belőlük. Hisz egyéb beszélgetésnél is, 
ha egy társuk valami érdekeset beszél el, ön-
kéntelenül is feléje fordulnak, hogy jobban 
lássák, hallják, hogyan fejezi ki ezt az érde-
kességet szóban, mozgásban, a szem játékában. 
Tehát ezért fontos a költeménynek az átérzett, 
szép szavalása is. Tőlem tanuljanak meg a köl-
tővel lelkesedni, örülni vagy szomorkodni. 

b) Altalános hozzászólások: A mintaszava-
lás után már1 sok gyermek keze emelkedik a 
levegőbe. Mind el akar ja mondani, ami a köl-
temény szépségéből megragadta lelküket- Mond-
ják is el! Mindegyik lelkében keltett több-
kevesebb visszhangot. 

c) A költemény részenkénti tárgyalása. — 
Mondanom sem kell már az oldalszámot, máris 
megtalálták. — Hogy minél többet gyönyör-
ködhessünk ebben a költeményben, most ti ol-
vassátok el, — tűzöm ki a további célt. 
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1. Gondolatcsoport. — Nézzük csak, mennyit 
dolgozik a jó Móra néni! — Olvasd el, Ferkó! 
— Mit mond a költő édesanyjáról? — Mindig 
fárad. — Egész nap dolgozik. — Mit dolgoz-
hatott? — kérdezem, miközben elképzeltetem 
velük Móra édesanyjának munkáját . — Taka-
r í t ja a szobát, szellőztet, reggelit készít, — 
mondják, amint látták a saját édesanyjukat is 
így munkálkodni. Pedig nemcsak ezt csinálja! 
Hanem közben megöntözi az ablakban levő 
kedves virágait is. — A száraz leveleket is le-
szedi róluk, — kapcsolódnak bele a gondolatba. 
De közben forr a tej a tűzhelyen. — Hova fi-
gyel? — Oda is néz mindig. Észreveszi, hogy a 
Cirmos cica is szeretne reggelizni. — Neki is 
önt egy kis tejecskét. — Alig hogy elvégezte, 
máris papírba csomagol egy kis vajaskenye-
ret. — A fiának, aki iskolába megy. Milyen 
szépen mondja ezt néhány szóval a költő! — 
„Egész drága lényéből csak gondoskodás 
árad" — idézik a költeményből. — Amerre 
megy, amerre néz mindenre gondol, — fejezi 
ki a maga módján egy ügyesebb. — Az én 
édesanyám is ilyen, ő is mindent észrevesz és 
mindig dolgozik. Enyém is, enyém is, — mé-
lyül lelkükben saját édesanyjuk nagyrabecsü-
lése. A reggeli munka után ujabb dologhpzlát 
a jó édesanya. — Sürög-forog. — Ebédet ké-
szít- — Miért siet annyira? •— Be is kell vá-
sárolni az ebédhez. — Amire hazajön az egész 
család, már ott is párolog az ízes étel az asz-
talon. — Nem akar ja őket váratni. — Ha el-
készült az ebéddel a jó Móra néni, biztosan 
pihengetett? — Akkor is dolgozott. Pedig na-
gyon elfáradhatot t! — Mégsem panaszkodta el 
senkinek, — jegyzi meg egyik gyermekem. 

2. Gondolatcsoport. Sőt még délután sem pi-
hent, akkor is dolgozott. Olvasd el Lackó, hogy 
mit! — Még ebéd után is volt munkája . — 
gondol a saját otthonára Jóska. Mit csinált? 
— Elmosta az edényeket, rendbe rakta a kony-
hát. — Ragyoghatott is ott minden! — Alig, 
hogy ott végzett, máris a ruhák között nézett 
széjjel. Ott is munka vál t rá. — Az elszakadt 
ruhákat meg kellett varrni. — Bizony, ilyen is 
akadhatott mindig. — Ha javítás nem volt, 
akkor mit varrhatott? — Űjat- — Horgolt, kö-
tött is. Meleg ruhákat, hogy meg ne fázzanak. 
— Hová ülhetett varrni? — kérdezem, hogy a 
helyzetet elképzeltessem. — Az ablakhoz. — 
Miért oda? — Ott jobban lát. — Édesanyám is 
oda szokott ülni, ha a nap besüt az ablakon. 
— Az enyém télen a kályha mellé ül. — Néha 
megtörtént, hogy délután nem ért rá, akkor, 
mikor varr t? — Este, a lámpafénynél- Igen,így 
varrogatott, de közben meg-megállt a tű a ke-
zében. Felnézett, mosolygott, mintha valamit 
látott volna . . . 

3. Gondolatcsoport. ,—i Bizony, látott ő vala-
kit! — Elmondja a költő a második versszak-
ban. Olvasd cl, Jóska! — Mit varrogatott ép-
pen a jó Móra néni? — Zsebkendőt. — Hanem 
már készen is volt a zsebkendő, csak mi hiány-
zott róla? — Két betűcske, — emlékszik a köl-
teményre Karcsi. — Kinek nevét hímezgette, 
hogy úgy mosolygott? — Biztos a fiáét. Amíg 

vonta, öltögette a szálakat, a f iára gondolt-
Nekem is belehímezte édesanyám a nevem 
kezdőbetűit a zsebkendőm szögletébe. — Ne-
kem a közepébe, — mutogatják boldogan édes-
anyjuk munkáját. Milyen érdekes, nagyon szép 
színnel hímezett édesanyád! — dicsérem meg 
édesanyjukat, hadd legyenek még büszkébbek 
rá. Ugyan, miért siethetett annyira a költő 
édesanyja a hímzéssel? — Örömet akart sze-
rezni vele a fiának. — Talán születésnapjára, 
vagy névnapjára készítette, — következtetnek 
a költő kifejezéseiből. Milyen érdekeset mond 
a költő, mintha a tücskével őt csókolgatná. — 
F iá ra gondol var rás közben is. Ügy bizony, 
mert mikor még Lacinak hívták Móra bácsit, 
ilyenkor, mikor varr t az édesanyja, mindig 
odaült a lábához. — Biztos, egy kis zsámolyra, 
ahogyan én is szoktam. — Most kezdődött ám 
a jó világ! — Szép meséket mondott az édes-
anyja . — Gyönyörűek lehettek azok a me-
sék! — A kisfia el is felejtkezett mindenről, 
még arról is, liogy ott ül az édesanyja előtt. 
Amint mesélt Móra néni, ő már csak a szép 
tündéreket, ugri-bugri törpéket, sárkányokat 
látta. — Mintha csak elvezette volna oda az 
édesanyja, — találja meg a helyes kifejezést 
egyik gyermek. — Az édesanyám is olyan szé-
peket mesél, — mondják többen. — Hogyne, 
hisz az édesanya meséje legszebb a világon. 

í. Gondolatcsoport. — Nem is felejtette el 
Móra bácsi ezeket a szép órákat soha! — Még 
a távolból is ezekre gondol. Olvasd Karcsi, 
mit üzen haza! — Kivel üzen? — A tűvel. — 
Mit is mond a tűről? — Szorgos szolga. — 
Szorgalmas szolga, — magyarázza a másik.— 
Igen, mert segít Móra néninek, hogy szép 
zsebkendőt varrhasson a fiának, — kapcsolódik 
bele egy harmadik. — Mit is mond a gondola-
táról Móra bácsi? — Mint a pillangó, odaszáll 
az édesanyjához. — Olyan gyorsan, mint aho-
gyan a lepke repiil. — Tavaly nyáron, amikor 
lepkét akartam fogni, úgy elrepült, hogy nem 
győztem utána futni, — elevenedik fel a régi 
élmény egyiknél. Most is a r ra gondol, milyen 
jó is volt kis korában. — Hallgathatta a sok 
szép mesét. — De mesemondás közben egyre 
többször hanyat lot t le a feje. — Elaludt. — 
Észrevette-e az édesanyja, hogy odahajtotta a 
fejét? — Nem, mert lopva, észrevétlenül tette. 
— Sajnálhatta-e Móra bácsi ezeket a szép idő-
ket? — Bizony, én is azt hiszem. Hanem szé-
pet is álmodott?! — Az égben jár t . — Milyen 
szép, hogy nem magára gondolt ott sem! — 
Áldást kért édesanyja két kezére. — itt is a 
kép a könyvünkben, amint a jó Isten megáldja 
a varrogató Móra nénit. De ő nemcsak álmá-
ban kért sok áldást az édesanyjára? — Min-
dennap imádkozik érte. — És ti? — teszem fel 
a kérdést, hogy egy kis önvizsgálatra indítsam 
őket. — Én is imádkoztam ma is az édesanyá-
mért, én a szentmisén, én az esti imámban, — 
mondják boldogan. Nagyon szép, sohase fe-
lejtkezzetek el róla! Én imádkozom is az édes-
anyámért mindennap, de jól is viselkedem és 
tanulok, hogy édesanyám jobban örüljön. Ez 
már igazán derék dolog! — de azt gondolom. 
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hogy nemcsak egy fiú, hanem mind így tesz. 
— Igen, igen, ragyognak a szemek, a szavaim-
ban megnyilatkozó bizalomra. 

III. Begyakorlás: 

a) Az egész költeményt újból átolvastatom-
Hogy mégegyszer gyönyörködhessünk ebben a 
szép költeményben, olvassuk el elölről! A 
mintaszavalás és a tartalom ismerete után a 
gyermekek jobban eltalálják azt a hangot, 
ahogyan a költeményt olvasni kell. 

b) A tartalom elmondása, illetve alapgondo-
lat kikeresése. Mit dolgozik Móra néni? — Főz, 
takarít , mos, varr . — Kiért végzi ezt a sok 
munkát? — A gyermekéért — Mit tesz a fia 
őérette? — Imádkozik. 

c) Rajz (csendesfoglalkozás). Most ti is raj-
zoljátok le az értetek dolgozó édesanyátokat 
és Móra bácsi költeményéből í r játok alá azt a 
részt, amelyik kifejezi az édesanya sok mun-
ká já t és azt is, amit a költemény alat t levő 
ra jz jelent. —< Az egyik gyermekem így ol-
dotta meg: 

k é r e k a p 

U t k . 
Hj i i -

e í e r e , 

d) Feladat: Szeretnétek megtanulni? — Aki 
akar ja , megtanulhat ja és aki a legjobban meg-
tanul ja és szépen szavalja, az mondja el az 
Anyák napján az ünnepélyen. — Nem kötelező 
a költemény, de tudom, alig lesz gyermekem, 
aki ebből a versenyből kimaradna. 

Amíg élünk, leikeink el vannak temetve 
testünkben; de amikor meghalunk, akkor újra 
élőkké válnak. (Efezusi Heraklitosz.) 

• 

Hasznosabb néhány bölcs tanítást ismerni, 
amely mindig javadra válhatik, mint sok dol-
got tanulni, amely mitsem használ. (Seneca.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző Inté-
zeti Tanárok Országos Egyesületének folyó-
irata. Szerkoszti: Molnár Oszkár.-Dr. Padányi 
Frank Antal „A tanítóképzés jövő xítja" című 
szép tanulmányát közli első helyen a Magyar 
Tanítóképző legutóbbi május i száma. A kiváló 
szerző kitűnő tanulmánya a tanítóképzés sok 
időszerű és fontos kérdésére ad feleletet. 
Dr. Haltenberger Mihály „Mit tanítsunk a bu-
dai kerületekről" című cikke következik az-
után. Cikkének különösen nagy hasznát veszik 
azok, akik fővárosunktól messze taní tanak és 
nem ismerik annyira Budapestet, mint a fő-
városiak. Budapest ugyanis sok különféle vá-
rosegységből tevődik össze. Ezek a városegy-
ségek nem felelnek meg sem fővárosunk köz-
igazgatási egységeinek, sem pedig a törté-
nelmi felosztásnak. Dr. Koltai István az „Akik 
elmentek" rovatban melegen emlékezik meg 
a nemrég clhúnyt Vízhányó Károly kiváló pe-
dagógusunkról, Straub Ferenc pedig dr. Koch 
Ferenc egyetemi professzorról, aki a pátriár-
kák korában, 89 éves korban halt meg. Egye-
sületi élet, Irodalom és Hírek rovat fejezik be 
a Magyar Tanítóképző legutóbbi számát. 

Szabolcsi Tanító. A Szabolcsi Tanítók Ott-
hona, Általános Tanítóegyesület és az Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottság hivatalos lapja. 
Főszerkesztő: Dr. Gallay Rezső, felelős szer-
kesztő: Jákváry Kálmán. Lelkes figyelmezte-
tést intéz a Szabolcsi Tanító szerkesztősége a 
szabolcsi tanítókhoz a magyar tanító mai kö-
telességének teljesítése érdekében. Petrovits 
Elek körzeti iskolafelügyelő háziiparunk ki-
terjesztése céljából közli Erdélyben szerzett 
nagyon gazdag tapasztalatait, Korsós Sándor 
pedig a Himnusz, Hiszekegy, Szózat tanításá-
nak kérdésével foglalkozik. Olvasunk még a 
lapban a Magyar Tanítóegyesületek Egyete-
mes Szövetségének gyűléseiről, a számolás-
mérési óra felépítéséről ,—. Akáb Is tván tollá-
ból —, azonkívül a Pedagógiai Könyvtár ríj 
könyveiről. 

Bihari Népnevelés. Felelős szerkesztő: 
Martsa Dénes. Közművelődésügyi és népokta-
tási lap. A bihari népnevelés egy és félévi 
kényszerű szünetelés után végre ismét meg-
indult, hogy szószólója legyen minden jogos 
tanítói érdeknek, hogy eszköz legyen a taní-
tói egyéniség kialakításában és hogy tükre 
legyen az egyesületi életben folyó lelkes mun-
kának. Főprogrammja az lesz ezután is a 
lapnak, hogy ébren tar tsa a tanítóságban az 
összetartás szellemét és erősítse az erkölcsi szo-
lidaritás érzését. Ezeket í r ja , többek között, 
„Szebb jövőt" c. lelkes cikkében dr. Martsa 
Dénes, aki a Bihari Népnevelés szerkesztését 
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átvette. Köves Sándor dr. tanügyi s. t i tkár 
Biharország népoktatását ismerteti, Résch Pá l 
pedig a május hónap iskolai ünnepeiről ír. 
Bertalan Ferenc közli azután Oroszországi él-
ményeit. „Valóban helyi legyen a tananyag-
beosztásunk" címen Kaczóli Sándor ír cikket. 
A Hivatalos rész-ben a kir. tanfelügyelő ren-
deleteit közli a lap. 

Német tanügyi lapokból. 

Ki lehet tanító Németországban? 
E r r e a kérdésre próbál megfelelni dr. Kdrl 

Ernst Mutter würzburgi tanár a Der Deutsche 
Erzieher 1941. évfolyamában. A kérdést általá-
ban két részre osztja: 1. Milyen különös adott-
ságokat kíván a tanítói pálya? 2. Mit kell 
nyúj tan ia a tanítói hivatásra képző munkának? 

Egyetemesen érvényes struktúradottsága a 
tanítói személyiségnek nincsen, mert általános 
san érvényes tanítói alkat nincs. Minden kor-
szaknak megvan a sa já t külön formája. A ta-
nító fogalmának tar talma történetileg van meg-
határozva. A pedagógiai öntudatnak és érzü-
letnek mindenkori állapotától függ, mely az 
általános kulturális fejlődésbe van beágyazva, 
és függ a feladatoktól, melyek elé az illető kor-
nak tanítója állítva van. A pedagógiai öntu-
dat, valamint az iskola feladatai a középkor vé-
gétől kezdődően ugyanolyan mértékű változá-
sokon mentek át, mint amennyire a világkép, 
az életforma, a gondolkodás és értékelés vál-
tozott. Hasonló alakváltozással találkozunk 
egyébként más pályáknál is. Hasonlítsuk csak 
össze pl. a Paracelsus vagy akár a Schiller 
korabeli „orvost" azzal, amit ma értünk ra j ta . 
Hogy a mai kornak megfelelő tanítói alakot 
világosabban meglássuk, szükséges, hogy a ta-
nítóság főformáit szemügyre vegyük, úgy, 
amint azok Németországban a nyilvános isko-
lákban fölmerültek. 

Az iskolamester különféle veretű volt. Ez a 
kezdetleges formája a tanítónak. Ö volt a 
XV—XVIII. század tanítótípusa, eltekintve 
természetesen néhány egyes jelenségtől. Merő-
ben iparszerűen volt beállítva és iparszerűen 
kiképezve. Az volt a feladata, hogy a gyerme-
kekbe belevigye a betűzés, az olvasás, az írás 
készségeit és a katekizmus egyes részeinek is-
meretét. Munkájának szimbóluma a tölcsér és 
a vessző volt, tevékenységének külső jelei és 
következményei: könnyek, verés nyomai, vér, 
félelem és a bántalmazott gyerekek gyűlölete. 

A XIX. század néptanítójának az volt a fel-
adata, hogy a köznép gyermekeinek csak éppen 
annyi ismeretet és készséget közvetítsen, 
amennyi az uralkodó osztályok érdekeire nézve 
előnyös, vagy legalább tűrhető volt. Azért a 
tanítónak magának sem volt szabad sokat 
tudnia és mindenekelőtt nem volt szabad so-
kat gondolkodnia. Azért az általános művelt-
séget adó középiskolától távol csak igen szűkre-
szabott előkészítő képzést ju t ta t tak neki, a 
preparandiákat és szemináriumokat (így hív-

ták a tanítóképzőt), amelyeknek tanárai között 
jellemző módon csak a hitoktató volt akadémiai 
képzettségű. Az egész kiképzés szándékosan 
tudománytalanságra, puszta emléztető bema-
golásra volt beállítva. A népiskolai tanító tehát 
ismeretközvetítő volt, nevetséges és ma m á r 
teljesen elavult értelemben, semmi egyéb. Hogy 
milyen tudatos volt az elnyomás s ez milyen 
hatékony volt, kiviláglik, ha meggondoljuk, 
hogy ezt a silányságot fönntartották, habár 
már régen volt élénk pedagógiai öntudat, volt 
felvilágosodás, volt Rousseau, Kant, Herder, 
Goethe, Schiller, Pestalozzi, Humboldt, Herbart , 
Schleiermachei', Fröbel, Diesterweg, Dörpfeldt 
és mások. 

Majd megszületett a XX. század „tanító"-
jának alakja egészen a nemzetiszocializmusnak 
uralomrajutásáig. A pedagógiai öntudat Her-
bart óta tanítványain át pedagógia elméletté 
fejlődött, mely mindinkább elszakadt a filozó-
fiától és századunk húszas éveiben önálló ne-
veléstudománnyá lett. Ugyanabban az időben 
gyors egymásutánban kifejlődtek: az általános 
lélektan, a gyermek- és i f júkor pszichológiája, 
a karakterológia (mint alkati tudomány) és az 
emberi örökléstan, melyek a voltaképeni érte-
lemben vett neveléstudománnyal együtt immár' 
a gyakorlati pedagógiának és a tanítás művé-
szetének tudományos alapjait alkotják. A ta-
nító a tanítóképzőkön történő kiképzése idején 
ezekkel a tudományos alapokkal alig jut érint-
kezésbe. Fá j l a l j a elégtelen kiképzését pályá-
jára és mind sürgetőbben követeli főiskolai 
színvonalú kiképzését. Hiányzik tehát a sür-
gősen szükséges kapcsolat a tudományos elmé-
let és a hivatásbeli gyakorlat között. Részint 
összefüggésben a tudományos belátással, ré-
szint önkénytelenül létrejön a századfordulótól 
kezdve egy erőteljes pedagógiai reformmozga-
lom, mely nagy mértékben ösztönzi a tanító-
ságnak hivatásbeli gondolkodását és tevékeny-
ségét, különösen a nagyobb iskolavárosokban, 
de vidéken is. Ezek a fogalmak: nevelő-okta-
tás, művészeti nevelés, munkaiskola, szülőföld-
ismeret, közösség, közös tanítás, vidám tanulás 
és más hasonlók jellemzik e mozgalom áram-
latait, 

A tanítónak hivatásbeli feladatai nemcsak 
tetemesen kibővülnek, hanem elvileg is meg-
változnak. Míg a népiskolai tanítónak csak az 
olvasást, írást és számolást kellett begyakorol-
tatnia és „néhány hasznos ismeretet" közvetí-
tenie az emlékezet részére, a XX. század taní-
tójának az a feladata, hogy tudatosan és kor-
szerűen készítse elő tanítványát az életre a 
tudás és ismeret minden területén. E közben 
most már nem csupán, sőt nem is főképen a 
tanuló emlékezetéhez fordul, hanem az egész 
fiatal emberhez. A tanulónak cselekvés ú t ján 
a tanító rendszeres útmutatása mellett kell 
gyakorolnia erőit, kutatva kell gyűjtenie az is-
mereteket és az értékek átélése ú t ján kell ezek-
hez fölemelkednie. A nevelés és oktatás mód-
szerei között a kényszer és az erőszak háttérbe 
szorul; megértés, vezetés, teljesítmény és vi-
dámság több eredményre visznek. 
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Személyileg is más ennek az időszaknak a 
tanítója, mint a mult század népiskolai taní-
tója. Nem áll már a kultúrközösségen kívül 
vagy mellette, hanem benne él, úgy szolgálja 
azt, mint mindenki más és gyakran kiváló si-
kerrel. A szellemi tevékenységnek és alkotás-
nak minden terén találkozunk vele, a politika 
terén is. Elég sokan vannak, kik korán részt-
vesznek Hitler Adolf követésében és együtt 
dolgoznak vele Németország megújításában. 
Összeségükben ennek a kornak a tanítói német 
emberi értéküket mint katonák igazolták a 
világháborúban. Nem csekély a száma azoknak 
a zászlóaljaknak és ezredeknek, melyek telje-
sen vagy majdnem egészen tanító-tisztek ve-
zetése alatt állottak. 

Még nagyobb a fontossága a tanítónak a 
harmadik, a nagynémet birodalomban. A pe-
dagógiai öntudat a nemzeti szocialista gondo-
latvilág ú t ján gazdagodott és elmélyült. Külö-
nösen a biológiai és a régi elv által a nevelés-
tudományi gondolkodásnak ú j rendszertana 
vált lehetségessé, örökléstan és fajbiológia, va-
lamint karakterológia és az i f júkor anthropo-
logiája részint egészen újszerűen, részint erő-
sebben hangsúlyozva kerülnek kapcsolatba a 
nevelésre vonatkozó tudományok körével. Ezek 
mind értékes és sokoldalú eredményeket kínál-
nak a tanítónak. A különleges pedagógiai is-
mereteken felül a tudomány a mai tanítónak 
soha nem tapasztalt mértékben nyúj t ismere-
teket és szempontokat olyan területeken, me-
lyekről tanítania kell. 

Éppen úgy, ahogy a nevelési cél köriili vita 
végre nyugvópontra jutott az ú j biológiai-népi 
életnézet út ján, az általánosan kötelező népok-
tatásnak, illetőleg népiskolának feladata is el-
vileg tisztázódott. A népiskolának átfogó és 
természetes feladata, mely a gyermekek bizo-
nyos részénél közös a középiskoláéval, nem 
egyéb, mint az i f júkorban adott népi örökség-
nek rendszeres kifejlesztése. Minthogy ez a fel-
adat a lehető legfontosabb az if júsággal szem-
ben és mert semmiféle más hatóság vagy té-
nyező nincs, sem nem képzelhető az általános 
népiskolán kívül, mely ezt vállalhatná, azért is 
a legfontosabb, alapvető feladata ez a népisko-
lának, melynek révén minden egyéb feladata 
megkapja a maga értelmét és kapcsolatát. 
Hogy ezt belátják-e, különösen laikus körök-
ben, belátják-e vagy sem, mitsem változtat a 
tényeken. A német népiskola többi feladata lé-
nyegileg a következő: 1. A nemzetiszocialista 
érzület megalapozása és ápolása az iskolai kö-
zösségi élet és az oktatás minden eszköze út-
ján. 2. Nemzetiszocialista magatar tásra és élet-
módi a nevelés szoktatás és tanítás által. 3. Az 
értelem és kedély erőinek kifejlesztése terv-
szerű, a fejlődési fokokat szem előtt tartó ta-
nítás út ján. 4. A kultúrhagyományok biztosí-
tása oktatás által. 

Az eszközök, melyekkel a tanító feladatai-
nak teljesítése közben él, részint a tudás, ré-
szint a tehetség, részint az élet eszközei. 1. Ala-
pos ismerete az i f j ú ember testi és lelki szer-
kezetének fejlődése különböző korszakaiban. 2. 

Az adottságokban és a környezettien rejlő erők 
hatáskörének ismerete. 3. A nevelői képző és 
oktató eszközök ismerete. 4. Az oktatáshoz 
szükséges biztos ismeretek és készségek a tanu-
lók által igényelt ismeretmennyiségnek meg-
felelő mértékben. 5. Az oktatás művészete. 6. A 
tanulók megértése és megnyerése. 7. Példaadás 
és vezetés. 

A tudományos elmélet mai állásából és 
azokból a feladatakból, melyeket az iskolával 
és a tanítóval szemben felállítanak, a tanítói 
személyiség lényegére és ulkatára nézve szük-
ségképen a következő követelmények vonha^ 
tók le: a) Lényegére nézve: A harmadik, a 
nagynémet birodalom tanítója ismerője, veze-
tője és kiképzője az ifjúsúgnak a nemzetiszo-
cialista mozgalom szellemében. Magától ért-
hető, hogy lényegszerűleg és órzületileg nem-
zetiszocialista német embernek kell lennie. Ez 
azonban még nem teszi őt alkalmassá minden 
hivatásra. A tanítói hivatáshoz, úgymint min-
den szellemi hivatáshoz különleges alkalmas-
ság szükséges, b) Alkatára nézve: A «tanítónak 
kellő mértékben elméletileg hajlamosnak kell 
lennie. Képesnek kell lennie aira, hogy min-
den gyakorlati tevékenységet megelőzően gon-
dolkodó módon be tudjon hatolni a nevelői 
gyakorlatra nézve fontos tudományágakba. 
Puszta mesterség az iskolai nevelés terén ma 
már éppoly kevéssé vehető figyelembe, mint 
más, tudományosan megalapozott hivatások és 
foglalkozások terén. Az oktatás és lélekműve-
lés szellemi tevékenység. Csak szellemileg te-
hetséges és élénk ember taníthat a személyi-
ségkifejlesztés követelményei értelmében. Min-
denki más alkalmatlan és a tanulóra nézve 
gyötrelmet, a nevelésben és oktatásban pedig 
sikertelenséget jelent. A műveltségi javak szel-
lemi természetűek. Aki maga nem a szellemiek-
ben él, nem vezethet be oda másokat. Csak a 
gondolkodó taníthat meg gondolkodni. 2. A ta-
nítóban liajlamszerűleg meg kell lennie az ér-
deklődésnek a fiatal ember iránt egész testi és 
lelki mivoltában és mindennemű nevelési kér-
dés iránt. A puszta érdeklődésen túl szeretetet 
is kell éreznie az i f júság iránt. 3. A tanítónak 
adottságai között kell lenni egy művészi vo-
násnak is. Nyitva kell állania a világ benyo-
másai iiónt, önálló szemléletben sajátos képet 
kell alkotnia róla és az így szemléltet világo-
san kifejezni tudnia. Ez minden jó tanításra 
nézve elmaradhatatlan, de a nem eléggé ma-
gasra értékelhető pedagógiai megértésre nézve 
is. A világos kifejezéshez hozzátartozik a föl-
tétlenül biztos szép nyelvi kifejezés is. Ez 
— ellentétben a rajzoló és zenélő kifejezéssel — 
nem pótolható semmivel. 4. A tanítónak tudnia 
kell embereket vezetni és pedig szellemileg ve-
zetni. Szándékosan szorítkoztunk a tanítónak 
ezekre az integráló, szerves alkati vonásaira 
— mondja a cikkíró —, bármily közelfekvő 
volna is más vonásokat is követelni, mint pl. 
vidámságot, humort, nagyvonalúságot, áldozat-
készséget, stb. Ezek nem olyan döntő jelentő-
ségűek s így nem annyira szükségesek, mint a 
fönt felsoroltak. 
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A tanítóképzés is fontos azonban. A hiva-
tásbeli feladatok csupán hajlamosság út ján a 
nevelői hivatásban sem oldhatók meg. Ez a 
conditio sine qua non szerepét játssza ugyan, 
de „tanítóvá" a megfelelően hajlamos csak ki-
képzés út ján lesz. A kiképzést nem szervezhet-
jük és nem alakíthatjuk kényünk-kedvünk, 
szubjektív véleményünk szerint. Mérték és 
forma határozza meg a kiképzés mikéntjét és 
pedig a hivatásbeli feladat és a hivatástudo-
mányi belátás állása szerint. Kétségtelen, hogy 
az olyan képzési forma, mely ezeknek a tárgyi-
lagos követelményeknek nem felel meg, eleve 
helytelen. Természetes, hogy gyermekeink ta-
nítóinak lehető legjobb kiképzésére törekszünk. 
Ennek részletes feladatai minden további gon-
dolkodás nélkül a föntebb felsorolt követelmé-
nyekből folynak, melyeket napjaink tanítóival 
szembeszegezünk. 
Der Deutsche Erzieher, 

1941. 3. szám. 

TUDOMÁNY, IRODALOM,MŰVÉSZET 

Dr. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjú-
sága. (A Magyar Élet Pár t jának kiadása.) Ez 
a kis füzet áttekinthető, tiszta képet nyúj t Ma-
gyarország. Németország, Olaszország, Finn-
ország és Japán if júságainak nevelési rend-
szeréről. A szerző részletesen tá r ja elénk az 
i f júság nevelésének azokat az irányelveit, 
amelyeket a felsorolt országokban követnek s 
a gyakorlatban megvalósítanak. Szól mind-
azokról az i f júsági szervezetekről, amelyek az 
ú j nevelési irányzatokat a maguk szolgála-
tába állítanak. A szerző nagyon egészséges 
felfogással jellemzi ezeknek az intézmények-
nek lényegét. 

Nótatarsoly. Húsz magyar nóta énekhangra 
•és zongorára. Szerkeszti: Korentsy Sándor. 
(Léva, Szent Imre-út 32. Ára: 150 P.) Ebben a 
füzetben 36 szerzőnek 20 nótáját találjuk. 
Ezeknek címe a következő: Az éjtszakát át-
aluszom •.. Amikor még . . . Bocsásd meg, 
hogy . . . Csillag r agyog . . . Elaludt a mécses. . . 
Elutazott az én rózsám. . . Emlékszik-e?... 
Gyere ide . . . Lyukas lett a . . . Ne haragudj kis 
babám . . . Nem megyek el tihozzátok . . . Nem 
szeretsz m á r . . . Ne sajnáld, h o g y . . . Öreg ci-
gány hegedűjén . . . Szegény legény. . . Tegnap-
előtt fogadott a z . . . Bihari csárdás. Ügy jöttél 
az életembe . . . Visszafojtom a könnyemet . . . 

Valamennyi dalnak szövege és zenéje mély-
séges hangulatot ébreszt a lelkekben. Látszik, 
hogy szerzőik művésziesen tudnak bánni a 
verssel és a zenével. 

A Magyar Gyermeknevelés Könyve. Szer-
kesztette: Héjj Erzsébet és Lintnerné Gáttler 
Vilma. Ezt a könyvet a neves szerzők a kisded-
óvodák, napköziotthonok, gyermekmenhelyek 
és családok egészségügyi, pedagógiai és gya-
korlati útmutatójának szánták, ami ennek tel-
jes mértékben meg is felel. 

Az első részében az óvoda feladataira vonat-
kozóan mondanak el értékes gondolatokat a 
szerzők. A második részben arra vonatkozóan 
találunk útmutatást, hogy miként kell az óvo-
dai foglalkozásokat előkészíteni. 

A könyv legterjedelmesebb fejezete az, 
amely a foglalkoztatás egyes ágaihoz ad gya-
korlati vonatkozású útmutatásokat. Ebben a 
részben bőségesen találunk imákat, verseket, 
mondákat, játékokat, dalokat, meséket s test-
gyakorlásra vonatkozó anyagot s kidolgozott 
beszélgetéseket. 

A könyv negyedik fejezete a gyermekek 
örömszerzéséhez nyúj t anyagot. I t t találjuk a 
bábjátékokra vonatkozó útmutatást is s ezzel 
kapcsolatban több bábjátékot. 

Az ötödik fejezet a kisdedóvó ünnepségei-
hez nyúj t bőséges anyagot. 

A hatodik fejezet az óvoda és a család kap-
csolataival foglalkozik s mintákat nyúj t a 
szülői értekezletekhez. 

A könyvben sok olyan értékes dolgot talá-
lunk, amelynek nemcsak az óvónők, hanem a 
tanítók is hasznát vehetik. (Kapható: Héj j Er-
zsébet óvónő-szerkesztőnél, Székesfehérvár.) 

Inotai Imre: „Nótakönyve". (A szerző saját 
kiadása. Megrendelhető a szerzőnél: Paks, Le-
vente-utca 5. szám. Ára: 1'50 P. Postacsekk-
szám: 31.179.) 

A napokban jelent meg csinos köntösben 
Inotai Imre paksi igazgató-tanító „Nóta-
könyve". Nótaszerzéssel már évek óta foglal-
kozik s nótaszövegeit is maga ír ja . Dalaiból a 
szerelem, jókedv, hazafiság édes-bús muzsikája 
cseng. A 14 dal címe: Nem hívlak é n . . . Sok-
szor felidézem . . . Megkondult az estharang . . . 
Kerestelek . . . Vörös bort az üvegbe . . . De sze-
retnék néha-néha . . . Barna hajad •.. Vala-
mennyi paksi kislány . . . Lassan folyik a vén 
Duna . •. Valahányszor akáclombos . . . Em-
lékszel-e?... I rány „Dél" fe lé . . . A t a k a r ó . . . 
Költözik a gólyamadár . . . 

Muharay Elemér: Hagyományunk, művelt-
ségünk, életünk c. könyve most jelent meg a 
KALOT kiadásában. A könyv rövid fejezetei-
ben a szerző magvas mondatokban, súlyos 
gondolatokat fej t ki, hámoz elő a mai magyar 
életből. Munkájában három fő részben tár-
gyalja mondanivalóját. A mai életből indul ki. 
Az anyagi és szellemi világ képét vázolja föl 
szinte kísérteties őszinteséggel és éleslátással, 
melynek végén ott áll az olvasó előtt a le nem 
írt, de egészen nyilvánvaló következtetés: ba-
jok vannak, de segítenünk kell magunkon, 
mer t . . . ! Muharay rögtön ismerteti a magyar-
ság megújító forrását, a multat, az igaz ma-
gyar szellem erőit és a harmadik részben 
egyre nagyobb távlatú, de mindamellett reális 
képben bontja ki az olvasó előtt az ú j szel-
lemből kialakuló ú j magyar élet formáit, 
melynek alapja a hagyomány. 

Ezt a könyvet a „népi" könyvek közé so-
rolják majd, és az is. Azonban ú j benne az a 
nagyszabásúi meglátás, hogy a hagyományt 
nem saját í that ja ki egy osztály, a parasztság 
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sem. A hagyományt nem lehet úgy konzer-
válni, ahogyan azt még élték pár évtizede. 
Nem! Egyetemes magyar műveltségre van 
szükség, melyet a magyar középosztály éppen 
úgy kell, hogy birtokoljon, mint a parasztság 
és a munkásság. Ennek módja pedig nem más, 
mint az európai formákat megtölteni a mi sa-
játságos magyar és „keleti" lelkünk kultúrá-
jával. 

Muharay legújabb könyve kis terjedelmű, 
ára is ahoz szabott (1'50 P), azonban úgy érez-
zük, jelentőségében Győrffy Is tván: Népha-
gyomány és nemzeti művelődés című, immár 
harmadik kiadású munkájával áll egy sorban 
és amint az eddigi jelek mutat ják, legalább 
ugyanolyan sikert és ugyanolyan nevelő, irá-
nyító hatást is ér el. Főleg az i f júság körében 
és azoknál, akik lélekben még ma is f ia tal 
magy rarnak érzik magukat. 

A könyvet a KALOT Központnál lehet 
megrendelni (Budapest, IV., Cukor-u. 3). 

Kalmár Gusztáv: Vihar az Orinokó földjén. 
(A Szent István-Társulat kiadása.) 

Dél-Amerika szabadságharcának történetét 
beszéli el a szerző ebben á történelmi regény-
ben, amely az i f júság legnagyobb érdeklődé-
sére ta r tha t számot. 

Annak a viharnak, amely száz egynéhány 
évvel ezelőtt végigvonult Dél-Amerika földjén, 
nagymestere Bolivár Simon volt, aki az 
évekig tartó hősies harcok után a ..Liberta-
dor" (felszabadító) nevet kapta meg. Mi, akik 
a világtörténelem legnagyobb háborújának 
vagyunk kortársai, megdöbbenünk, amint en-
nek a szabadságharcnak véres csatái megele-
venednek előttünk. Az a vihar, amely egy év-
századdal ezelőtt végigpusztította az Orinokó 
földjét, emberi sorsokat semmisített meg, bé-
kés családi otthonokat, városokat döntött 
romba. És e harc hősei mindent feláldoztak az 
emberiség legdrágább kincséért —J a szabad-
ságért. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Friedrich Schneider: Praxis der Selbst-
erziehung in 48 erlauterten Beispielen. (Az ön-
nevelés gyakorlata 48 megmagyarázott példá-
ban.) Fre iburg in Breisgau, 1941. 279 1. 

Friedrich Schneider, a jelenkori német pe-
dagógiai irodalom egyik legkiválóbb népszerű 
művelője, néhány évvel ezelőtt kiadott Ön-
nevelés című elméleti pedagógiai könyvéhez 
példatárt is írt, mely rövid egy év leforgása 
alatt már második kiadást ért meg a fönti 
címmel. Főtörekvése az volt ezzel, hogy az ol-
vasó előtt fö l tár ja az önnevelés feladatát, cél-
ját, módját, hogy megmutassa neki, miként 
j á r jon el, milyen utakat kövessen, milyen esz-
közöket alkalmazzon öntökéletesedése elérésére, 
milyen veszedelmeket kerüljön, milyen hibák-
tól óvakodjék önnevelése közben. Célját külön 

is kifej t i a könyvhöz csatolt függelékben, hol 
„az önnevelés gyakorlatának kulcsa" címmel 
egy párbeszédet közöl, melynek beszélői: a 
szerző maga és egy olvasója. Ebben .megmu-
tat ja , hogyan lehet a könyvet hasznosan alkal-
mazni a gyakorlatban s általában az önneve-
lést a legjobban megoldani. A könyv egyéb-
ként nem „recept"-eket nyúj t , sem „mód-
szer"-eket. Nem rendszeresen és elméletileg 
fej t i ki az önnevelést, hanem az életből vett 
48 szemléletes esetből és nagy emberek példá-
jából —• miközben lélektani magyarázatokat és 
gyakorlat i következtetéseket von le —< mindig 
a megfelelő célra irányuló betekintést enged, 
elhatározásokat vált ki, a munkához való erőt 
az erkölcsi és önnevelésre, hogy az olvasó 
egész ember és a közösség felelős tag ja lehes-
sen. A könyv mindkét nembeli i f jak és felnőt-
tek számára való, akikben él az önnevelés kö-
telességérzete s akik még keresik a „maguk"' 
ú t já t . De azoknak is jó szolgálatokat tehet, kik 
másoknak adnak útmuta tás t az önnevelésre, 
vagyis a szülőknek és nevelőknek. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Utánpótlás hiánya jelentkezik minden pályán. 
A szukkreszcencia hiánya nemcsak a nevelői 

pályán, hanem jóformán minden foglalkozási 
ágban jelentkezik, különösen azokban, melyek 
az elemi népiskolán túlmenő iskolai képzettsé-
get igényelnek. Ennek az utánpótlás hiánynak 
okai nemcsak a német gazdasági élet ú j föllen-
dülésében rejlenek, hanem mindenekelőtt abban 
keresendők, hogy most a világháború utáni 
néptelenebb évfolyamok lépnek be a foglalko-
zási életbe, melyek szinte egy-egy millióval ke-
vesebb születést mutatnak föl, mint az előző 
évek. Nemrégiben a németbirodalmi nevelés-
ügyi minisztérium tudományos osztályának 
főnöke, dr. Menzel tanár előadást tar tot t a bo-
roszlói Friedrich Wilhelm-egyetemen a szilé-
ziai főiskolák feladatairól és fejlődési lehetősé-
geiről. Ez alkalommal az akadémiai hivatások 
utánpótlásának kérdésével foglalkozott és rá-
mutatott arra, hogy a főiskolai tanulmányokat 
folytatók száma 1939-ig körülbelül 40%-nyira 
csökkent és nem elegendő, hogy most és később 
biztosítsa az utánpótlást az akadémiai pályá-
kon. Az érettségit tevők sincsenek elegendő 
számmal, hogy a hézagokat pótolják, mert a 
következő években évenkint kerek számban 
csak 35.000 abituriensre lehet számítani, akik-
nek legalább egyharmadrésze nem megy aka-
démiai végzettséget igénylő pályára. A külön-
féle ú j segítő rendszabályok, mint pl- a tehet-
ségesek korábbi érettségi vizsgálata stb., csak 
igen kis mértékben segít a bajon. Némi tarta-
lékot lehet még mozgósítani az iparos és pa-
raszti osztályból, amelyekben számos igen te-
hetséges gyermek akad. Ez a két népréteg 
eddigelé nagyon kevéssé vett részt a főiskolai 
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tanulmányokban. Így pl. a boroszlói egyetemen 
a diákoknak csak 8'8%-a, sőt a boroszlói tech-
nikai főiskolán csak 7'5%-a származik a pa-
raszti és kézműves osztályból. 

A Hauptschule tanítóinak képzéze. 
A leendő Hauptschule tanítóinak képzésére 

nézve az a hivatalos álláspont, hogy a kiképzés 
— amennyire lehet — önképzés és magántanu-
lás út ján történjék. Megakadályozandó azon-
ban, hogy a pályázók a niagántanulás alkalmá-
val eltévedjenek vagy mellékes és jelentékte-
len apróságokban elvesszenek, az állam megál-
lapította a tanulmányoknak egységes terveze-
tét és céltudatos menetét. Ez a következőképen 
történhetik: 1. Többhetes bevezető tanfolyamok 
által, melyek célt és utat jelölnek ki az auío-
didaktikus munkára s bevezetnek a megfelelő 
szakiiodalomba. 2. Többhetes befejező tanfolya-
mok által, melyek alkalmat adnak a fölmerült 
hézagok kitöltésére. 3. Oktató levelek útján, 
melyek folytatólagosan rávezetnek a szükséges 
szaktudás időt-erőt megtakarító feldolgozására. 
4. Hétvégi kurzusok által, aminőket a bécsi 
pedagógiai intézet rendezett. Alapelv, hogy a 
néptanító továbbképzése a Hauptschule tanító-
jává önkéntes, hogy a tervszerű irányátást az 
állam díjtalanul végzi és hogy az egyes tanító-
nak megvan engedve, hogy a továbbképzés kü-
lönböző lehetőségeit a helyi alkalmakhoz képest 
maga válassza meg. 
(Der Deutsche Erzieher. 1941. 8. sz.) 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Marosvásárhely és Marostorda vármegye tanítósága 
május hó 4-én tartotta a felszabadulás utáni első peda-
gógiai szemináriumát. A székely főváros szeretettel várta 
és fogadta a hatalmas tanítósereget. Reggel 8 órakor a 
különböző hitfelekezetek templomaiban ünnepélyes isten-
tisztelettol kezdődött a nap. 

Kilenc órakor a „Közművelődési Ház" nagyterme 
zsúfolásig megtelt. A földszint padsorait a város és vár-
megye ezret megközelítő tanítósága töltötte meg. A pá-
holysorokban a tanügyi, városi, vármegyei és más ható-
ságok képviselői foglaltak helyet. Az emeleteken a tan-
iigybarátok szokatlan nagy száma lepte el a padsorokat. 
Az ország legnagyobb kultúrházának nagvteime telt 
házat mutatott. Az ünneplő sokaság vigyázállásban áhí-
tatos csendben hallgatta végig a \áros száztagú tanító-
ságából alakult vegyeskar által művészi kidolgozásban 
előadott „Magyar Hiszekegy"-et. Lórin czy Ferenc kir. 
tanfelügyelő megnyitó szavaiban vázolta azt a munkát, 
amelyet ma a tanítóság végez. Ez a munka neon merül 
ki az órák megtartásában, a tantervben előírtak betaní-
tásában. A mai nehéz és sorsdöntő időben ehhez még 
számtalan más munka is járul. Katonanemzetnek katona-
fia helyt kell á ;ljon azon a poszton, ahová őt a haza 
állította. Áldozatos lélekkel, türelemmel, székely kitar-
tással végezte ezt az emberfölötti munkát a magyar ta-
nító, de végeznie kell ezután is a haza, a nemzet, a jövő 
érdekében. A tankerületi kir. főigazgatóság képviseleté-
ben megjelent Angi Dénes tanügyi .ii-tanácsos a nemzet-
nevelés fontosságát emelte ki mélyenszántó tömör beszé-
dében. Az önellátásra nevelés fontosságát hangoztatta 
előalásában Gagyi László író-tanító. Kiemelte, hogy 

mikor erről beszélünk, nemcsak az anyagi szükségletekre 
gondolunk, mert még ennél is fontosabb a szellemi ön-
ellátás. 

A tartalmas előadásokat szebbnél-szebb műsorszámok 
tették változatossá. Még ezek közül is kiemelkedett Tóth 
Sándor ig.-tanító vezetése alatt bemutatkozott ötszáz-
tagú háromszólamú gyermekkar. A. marosi ásárhelyi taní-
tóságot dicséri a nehéz énekszámok betanítása. Majd 
Haják Károly városi zeneiskolai tanár művészi zene-
számai arattak megérdemelt sikert. Később Gyóni Géza: 
„Csak egy éjszakára" című verse, melyet Thuróczy László 
tolmácsolt nagy előadói készséggel, rázta meg a hallga-
tóságot. 

A színpad ez egyszer valótan az életből vett képet 
vetített; Nemes János körz. iskolafelügyelő a népiskola 
IV. osztályában a magyar katonáról tanított , a honfog-
laló katonától a különböző korok katonaságán á t a je'.en 
hongyarapító honvédségéig. Módszeresebben felépített 
mintatanítást beszéd-értelemgyakorlatokból ritkán lehet 
hallani. Űgv a tanítás, mint az azt bevezető módszeres 
értekezés sokáig példaképül fog lebegni a megjelentek előtt. 

A délután kettőtől félháromig tar tó ebédszünet után 
a marosvásárhelyi I. sz. áll. népiskola tanulói mutattak 
ba szépen kidolgozott nagyhatású mesejátékot. Ezt köve-
tőleg a róm. kat. zárda népiskolájának legkisebb leány-
tanulói ritmikus tánc-tornagyakorlatokat mutattak be. 

A reggel kilenckor kezdődő pedagógiai szeminárium 
délután 5 órakor ért véget. A sikert legjobban bizonyítja 
az, hogy a hallgatóság teljes számban mindvégig ki-
tar tot t . 

Az újvidéki tanítók IV. pedagógiai szemináriuma. 
A magyar Hiszekegy eléneklése vezette be az újvidéki 
tanítók IV. pedagógiai szemináriumát, melynek elhang-
zása után Birinyi József igazgató-tanító, a szeminárium 
szemezője köszöntötte dr. Jwiik Ferenc tanügyi fogal-
mazót, mint a szeminárium elnökét. Dr. Judík Ferenc, 
tanügyi fogalmazó megnyitójában örömmel állapította 
meg, hogy a tanítóság megértette a pedagógiai szeminá-
riumod: fontosságát, lelkesen és szívesen vesz részt a 
munkában, melynek végső célja a magyar haza felvirá-
goztatása. Dr. Judik Ferenc megnyitója után Berencz 
Miihály igazgató-tanító a beiskolázásról, a mulasztásokról 
és a tanulók erkölcsi jellemének fejlődéséről tar to t t ala-
posan felépített felolvasást. Ismertette a gyermeki morál 
fejlődését és a fejlődés változatait az ifjúkorig. Berencz 
Mihály igazgató tanító mély és átgondolt felolvasása után 
Kóborné Vadányi Klára áll. tanítónő tar tot ta meg elő-
adását a tanítási vázlatok készítéséről. Ismertette a tör-
vényt, melynek szellemében a tanítók napi munkájukat 
előre elkészített vázlatok alapján végzik. A vázlat írás-
ban rögzített terve a napi munkának. A tanító nem lép-
het készületlenül az iskolába. Előre papírra veti, hogy 
mikor, miről és mit fog tanítani. Felsorolja a felhasznált 
szemléltető eszközöket, tópnket stb. Dr. Jiidik Ferenc 
elnök zárószavában kiemelte Berencz Mihály ig.-tanító 
és Kóborné Vadányi Klára tanítónő munkájának a taní-
tókra fontos részeit, majd megköszönte a tanulságos 
felolvasásokat. 

A felolvasások után Polácsy János áll. tanító: „A 
különböző nevezőjű törtek összeadásá"-ról tar to t t gya-
korlati tanítást az V. osztályban. Kilár Károly áll. ta-
nító módszertani ismertetésében szólt a számtantanítás 
történetéről. 

Szünet után Böröczky Vilmos gyakorlóiskolai tanító 
tar tot ta meg tanítását az 1. és II. osztályban: „A kert 
tavaszi virágai"-ról. 

Szabó Balázs képezdei tanár módszertani ismerteté-
sében rámutatott a beszéd- és értelemgyakorlatoknál kö-
vetendő eljárásokra. Alapos készültségre valló felolvasása 
méltó kiegészítője volt a kitűnő tanításnak. 

Birinyi József összefoglalójában méltatta a tanítás-
ban tapasztalt eljárások helyességét és kiemelte a mód-
szertani ismertetés alaposságát. 
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Dr. Judik Ferenc, tanügyi fogalmazó, elnök, zárósza-
vában összefoglalta a IV. pedagógiai szeminárium ered-
ményeit és megköszönte a közreműködőknek eredményes 
munkájukat. 

Pedagógiai szemináriumok Békés vármegyében. A bé-
késvármegyei népoktatási kerületben folyó évi április 
hó folyamán tartották a tavaszi pedogégiai szemináriu-
mokat. Békéscsabán április hó 25-én, Orosházán 28-án, 
Szarvason 29-én, Gyomán pedig 30-án. 

A szemináriumokat igen nagy érdeklődés kísérte 
megyeszerte. Megjelentek azon mindenütt a helybeli 
közép-, középfokú és szakiskolák tanárai, az egyházi, 
katonai és közigazgatósági hatóságok képviselői és alig 
kivétel nélkül a vármegye minden tanítója. 

Dr. Somoii József kir. tanfelügyelő elnöki megnyitó-
jában megelégedésének adott kiiejezést, hogy éppen 
ilyen súlyos időkben a VIII. osztályos népiskola meg-
valósulása hajnalán állhatott a vármegye népoktatásá-
nak élére, líámutatott, hogy a tanítóságnak most sok-
kal terhesebb feladata van, mint volt régen, mert a ne-
velés és tanítás mellett valóságos nemzetnevelő s 
ugyanakkor tehetségkiváiasztó és ialuvezető munkát kell 
végeznie. Ezt pedig csak egy hivatása magaslatán álló, 
szakképzett, az életet ismerő ós szociálisan gondolkozó 
tanítói kar tudja megoldani. 

A nagyhatású megnyitó után dr. Lukinich Frigyes 
tanügyi s. titkár ismertette a VII I . osztályos népiskolá-
ról szóló 1940 : XX. t.-c.-et és annak végrehajtási Utasítá-
sát. Előadásában párhuzamot vont az 1921 : XXX. t.-c. 
végrehajtási Utasításával s megállapította, miík azok az 
újítások, melyek a magyar népoktatási!gyét- kívánják to-
vábbvinni a haladásnak eddigi szép útján. Majd telhívta 
a tanítóság figyelmét azokra a rendelkezésekre, melye-
ket minden n.agyar tanítónak ismernie kell, ha tanügy-
közigazgatásunkat korszerűvé és gyorssá akarjuk tenni. 
Majd dr. Somodi József kir. tanfelügyelő egyórás sza-
badelőadásban részletesen ismertette az új Tanterv és 
Útmutatásokat. 

Ezután vitéz dr. Nagy Iván m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri osztálytanácsos távolmaradása 
miatt „Japán közoktatásügye" c. előadását mindenütt 
egy körzeti iskolafelügyelő olvasta fel. A hallgatóság 
élénk érdeklődéssel hallgatta a most érdeklődésünk hom-
lokterében álló nagy japán nemzet közoktatásának szer-
vezetét. 

Kaufmann ödön m. kir. alezredes a testnevelés fejlő-
dése és leventeintézmény címen tartott előadást, mely-
ben itieggvőzően tárta fel, hogy az eddigi leventefcépzés 
helyébe most a leventenevelés lépett. 

Végül dr. Koncz Lajos vármegyei tiszti főorvos „Zöld-
keresztes egészségvédelem és iskola" címen tartott nagy-
hatású előadást. 

Pedagógiai szeminárium Mátészalkán. Minden vonat-
kozásban sikerült szemináriumot tar tot t a mátészalkai 
járáskör tanítósága f. hó 27-én, dr. Szűcs János kir. tan-
felügyelő vezetésével. A vármegye kiváló tanfelügyelője 
elnöki megnyitójában a mai súlyos világhelyzetet s ebbs 
bekapcsolva, a magyar haza helyzetét ismertetve. Ezután 
Károly László iskolafelügyelő az olvasmánytárgyalásnál 
követendő eljárásokról, Nagy Lajos levente körzetparancs-
nok a leventcintézményrő!, mint a nemzetnevelés fontos 
tényezőjéről értekezett. Majd a gyakorlati tanítás követ-
kezett, melyet Barla Árpád nyírmeggyesi ref. tanító mu-
ta tot t be. Végül Borbás János iskolafelügyelő az új Tan-
terv és Útmutatásokat ismertette. 

A szemináriumot megolőzően járásköri gvülés is volt, 
melynek fénypontja br. Piret de Bihain Viktorné előadása 
volt, Az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület munkája címen. 

Pedagógiai szeminárium Csengerben. Dr. Szűcs Jámos 
kir. tanfelügyelő vezetésével április 30-án tartotta a csen-
geri járás tanítósága tavaszi pedagógiai szemináriumát. 

Az elnöklő kir. tanfelügyelő megnyitó beszédében megkapd 
szavakkal vázolta azt a nagy küzdelmet, melyet szövet-
ségeseink oldalán hon\édeink is vívnak az igazságért. Meg-
világította a tanítóságra háruló fclelőségteljos feladatokat. 
Ezután Berecz leventekörzetparancsnok a loventeintézmény-
ről ta r to t t értekezést, amelyet Éliás József parancsnok 
hozzászólása tet t hangulatossá. \Dicső Dezső iskolafel-
ügyelő ismertette ezután az új Tanterv ós Útmutatásokat, 
Matolcsi Antal iskolafelügyelő az olvasás és olvasmány-
tárgyalás tanításáról tartott értekezést. Horvátkné Ar-
kossy Margit csengeri ref. tanítónő mintatanítást muta-
tott be. 

A szemináriumot megelőzően járásköri gyűlés volt, 
melyet Nuszer Lajos elnök nyitott meg, fejtegetve a ma 
tanítójának sokoldalú felelősségteljes, de a nemzetért kész-
Béggel végzett köte'ességeit. Ezután felolvastatott br. Piret 
de Bihain Viktorné a Tankerületi Ifj . Vöröskereszt Egye-
sület társelnökének „Ifjúsági Vöröskeresztes munka ismer-
tetése" című értekezése, amit nagy figyelemmel hallgatott 
az egybegyűlt tanítóság. Végül a tisztújítás ta r ta to t t 
meg. Megható volt a jelenet, mikor a távozó elnöktől 
Nuszer Lajostól —• akit munkaköre máshova szólított — 
búcsúzott a járás tanítósága. 

Zempléni népoktatási kerület tavaszi pedagógiai 
szemináriumai. A ped. szemináriumok vezetését mind a 
4 helyen dr. Hofbauer László kir. tanfelügyelő látta el, 
akit 6 hónapi zempléni működése alatt a vármegye tanító-
sága megismert, megszeretett. A lcassai taniker. kir. fő-
igazgatói hivatalt dr Tomcsányi Boldizsár tanügyi taná-
csos képviselte. A ped. szemináriumok a leventenevelés, 
testnevelés szolgálatában állottak. Minden pedagógiai sze-
mináriumon felszólalt a honv. miniszltérum kiküldöttje 
P. Tarcsafalvy Lajos tábori főlelkész is, kinek előadása él-
mény volt a vármegye tanítósága részére. 

Elnöklő kir. tanfelügyelő minden ped. szemináriumon 
felhívta a tanítóság figyelmét, a nép egyszerű fiai közül 
a kiválóan tehetséges gyermekek támogatására, felemel-
kedésének elősegítésére. 

A ped. szemináriumok mindenütt igen magas színvo-
nalon folytak le, amit biztosított az előadóknak, gyakor-
lati tanításokat bemutató tanítóknak szerencsés kiválasz-
tása. 

Pedagógiai szeminárium Zsibón. A tavaszi pedagógiai 
szemináriumot a szilágyvármegyei zsibói járás tanítósága 
ápr. 18 án tar tot ta meg Zsibón. A szépen sikerült tanul-
mányi összejövetelen mintegy 100' tanító, számos érdek-
lődő s a hivatalok képviselői vettek részt. 

A Himnusz eléneklése után Tarkó János tanügyi elő-
adó, mint a kir. tanfelügyelő helyettese, tolmácsolta a 
vármegye első tanítójának üdvözletét. 

A megnyitó beszéd után Bodó Fcronc farkasmezői áll. 
tanító a beszéd- és értelcmgyakorlat módszeréről ta r to t t 
alapos felkészültségről tanúskodó előadást. Ugvane tárgy-
ból gyakorlati tanítást mutatot t be Halmos Magda far-
kasmezői áll. tanítónő a II. oszt.-ban: A földmíves ta-
vaszi munkájáról. Az énekkel, játékkal ék'nkítet.t tanítás 
nagyon hangulatos volt. 

Az órarend, tanmenet- és vázlatkészítésről Lada János 
szem. igazgató, az áll. Tanítói Egyesület elnöke beszélt. 
Vármegyénk tanítói körében jól ismert előadó, a tárgyat 
minden oldalról megvilágító előadása nagy tetszésre talált. 
A tárgysorozat 6. pontja: A leventeképzés kérdése volt, 
amelyről a haza szolgálatára fegyverbe szólított Szilágyi 
Sándor zsibói áll. tanító helyett, Bukó István ugyancsak 
zsibói tanító értekezett. Az igaz hazaszeretettől fűtöt t 
lelkes és lelkesítő beszéd őszinte elismerő tapsokat aratott. 

15 perces szünet után Ilalmaránszky Hona, szurdoki 
áll. tanítónő, a fogalmazás tanításának módszerét kifo-
gástalan felkészültséggel ismertette. E tárgynak gyakor-
lati bemutatója Farkas Károly szurdoki áll. tanító volt, 
aki a IV. oszt.-ban egy friss élmény „A kilincs eltörése" 
feldolgozbatásával igen szép eredményt ért el. 
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Ezután „A mi félóránk" következett, amely a zsibói 
tantestület által összeállított tréfás iskolai jelenetokbői 
állt. Mindezeket mikrofon segítségével rádión közvetítették 
a hallgatóságnak A fárasztó munkát igénylő előkészüle-
tekért i t t is, mint a ped. szem. sikeréért Lada János szem. 
igazgató, zsibói ig.-tanító és Kirjákné Kovács Emma zsi-
bói tanítónő fáradoztak a legtöbbet. 

Az értekezlet Tarkó János kir. tanfelügyelő helyettesé-
nek zárószavaival ért véget. 

Pedagógiai szeminárium Kovásznán. Szakács Antal 
Háromszék vm. tanügyi előadója elnöklete mellett a „Pá-
vai iskolakörzet" f. év április hó 18-án tar to t ta meg első 
pedagógiai szemináriumi értekezletét Kovásznán. A „Ma-
gyar Hiszekegy" elénekléso után Szakács Antal a tanítók 
minősítéséről szélt. Majd Sulyok Margit székelytamásfalvi 
tanítónő mintatanítást ta r to t t nyelvi ismeretekből a III. 
oszt.-ban. Dér Erzsébet szókelytamásfalvi tanítónő igen 
jólsikerült mintatanítást mutatott be Deák Ferencről a 
IV. osztályban. Székely népdalokat énekelt a kovásznai 
tantestületek énekkara. Az 1940. XX. t-c. alapján kiadott 
„Tanterv és Utasítást" ismertette Veák Béla körzeti fel-
ügyelő, „Tehetségkutatás a népiskolában" címmel előadást 
tartott Bahcsy László kovásznai áll. tanító. 

H Í R E K 

Nemzetvédelmi Kereszttel kitüntetett tanítók. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága Faragó Gábor 
mohácsi róm. kat. tanítót és Helner József 
belicai áll. isk. igazgató-tanítót a Nemzet-
védelmi kereszttel tüntette ki. 

Magyar írás-olvasási tanfolyam katonák ré-
szére. A győrnádorvárosi m. kir. állami Szent 
Imre herceg népiskolában 1941. december 10-én 
kezdődött egy 120 órás tanfolyam azon kato-
nák részére, kik egyáltalán nem jár tak isko-
lába, vagy pedig ha jártak, magyarul nem ta-
nultak meg írni, olvasni és számolni. A tan-
folyamot Szabados János állami népiskolai 
igazgató szervezte meg a katonai állomás-
parancsnokság támogatásával. A tanfolyam 
április 24-én nyert befejezést záróvizsgával. 
Az iskolánkívüli népművelési bizottságot Lillik 
Béla népművelési t i tkár, a katonai állomáspa-
rancsnokságot Damassy hadnagy képviselte. 
A záróvizsga a Magyar Hiszekegy elmondásá-
val vette kezdetét. Öröm volt hallgatni a hall-
gatók feleletét, kik katonai bátorsággal és 
szívük magyar érzelmével adtak feleletet a 
kérdésekre. 

A Magyar Könyvnapok támogatása. A Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Or-
szágos Egyesülete az idei könyvnapokat Ko-
lozsvárott június 5-én, 6-án és 8-án, a felsza-
badult keleti és erdélyi részeken június 8-án, 
9-én és 10-én, az ország többi részében pedig 
június 1-én, 2-án és 3-án rendezi. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter felhívja a középiskolák, középfokú iskolák, 
szakiskolák és népiskolák igazgatóit, hogy az 
egyik köhyVnaV><in''l'y|Mftfní!lyik tanítási óra ke-
íetébén vitóg'íísák 'íncig tamilok; előtt a 
k B ^ V h á p ó t f ' f e l f o t Ö S é g é t . í - f i r i ! x s b v n f i d B ^ i ; 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter hasonló szíves intézkedésre ez úton kéri 
fel a Főtiszt. Egyházi Főhatóságokat, (106.859— 
1942. V. K. M. — 1942. május 1.) 

Szabás-varrási tanfolyam záróünnepélye. Az 
iskolánkívüli népművelési bizottság engedélye 
alapján január 27-én kezdődött a győrnádor-
városi m. kir. állami Szent Imre herceg nép-
iskolában Szabados János népiskolai igazgató 
szervezésével egy 60 órás női kézimunka-
tanfolyam. A tanfolyam előadója Szabady Éva 
oki. kézimunka-mesternő volt. A tanfolyamra 
28-an iratkoztak be. A hallgatók asszonyok, 
leányok voltak, kiknek egyrésze gyár i munkás-
emberek felesége. A tanfolyamon foglalkoztak 
Szabady Éva kitűnő tanítása mellett foltozás-
sal, töméssel, női és férfifehérnemű, női felső-
ruhák, magyar népviseletű babák készítésé-
vel stb. 

Kérelem. Egy magyar úricsalád 5—7 éves, 
teljesen árva, törvényes, róm. kat. vallású, 
egészséges, tehetséges magyar gyermeket 
(esetleg testvérpárt örökbe fogadna, nevelésé-
ről, tanításáról gondoskodna. Kér jük Kar tá r -
sainkat, a ján l janak ilyen gyermeket. Az a ján-
lott gyermek (esetleg testvérpár) jellemrajzát, 
származását a következő címre szíveskedjék 
küldeni: Egedi Antal m. kir. repülő-főhad-
nagy, Budapest, Budafoki-út 20, III . em. 5. 

A Magyar „Új Iskola" Egyesület Budapest, 
mint iskolafenntartó, felvesz nyilvános jogú 
leánygimnáziumába, XII., Bíró-u. 16—18. és 
nyilvános jogú fiú- és leánynépiskolájába, 
XII., Csemegi-u. 10. bejáró tanulókat, akik a 
közeli Erzsébet Leányotthonban (XII., Bánffy-
utca 3.) és más internátusban helyezkedhet-
nek el. Az „Új Iskolá"-t 27 év előtt gyermek-
tanulmányi elvek megvalósítására dr. Domo-
kos Lászlónó alapította és jelenleg is vezeti. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ál-
lami tanárokat és tanítókat is osztott ide be. 
Mindkét iskola kertes villában a Kissvábhegy 
oldalán fekszik. Pormentes levegőben kerti ta-
nítás folyik, kertészkedés, torna, sport. A ta-
nulók már az elemiben is rendes tárgyként ta-
nulják a német és angol nyelvet. A gimnázium 
helyi tanterve szerint a latint csak az V., az 
algebrát a IV. osztálytól tanulják. Ezért a pol-
gári iskolából a gimnázium V. osztályába be-
iratkozó tanulók átlépése lényegesen köny-
nyebb. A tanítás nem csupán a reprodukciót, 
hanem az önálló megfigyelést, kísérletezést, 
adatgyűjtést , alkotótevékenységet értékeli. A 
tanulók munkaközösségben dolgoznak. Az is-
kola szociális szellemben nemzetszolgálatra és 
szociális pályákra készít elő• A vidéki szeré-
nyebb anyagi viszonyok közt élő szülők gyer-
mekei itt megfelelő nevelésben részesülnek. A 
gimnázium tandí ja hasonló a fővárosi leány-
középiskolákéhoz, de mind ebben, íiri-nd az ele-
miben, köztisztviselők 25—50 százalékos ked-
vezményben részesülnek. Felvilágosítással szol-
gál az igazgatóság, XII., Bíró-u. 16—18. Tele-
fan: 151—651. 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Illetmények elévülése. 
Az állami, községi és egyéb nem-állami 

népiskolai tanerők illetményeit — tanítói szol-
gálatuk minőségéhez és tartalmához képest — 
jogszabályok állapít ják meg. Ezeket a „tör-
vényszerű" illetményeket adók és egyéb köz-
tartozások terhelik. Ha az adókkal és köztarto-
zásokkal csökkentett törvényes illetmények 
összegét az iskolafenntartó az érdekelt tanerő 
részére, az esedékesség időpontjában, teljes 
egészében nem szolgáltatja ki, vagy ha a tör-
vényes illetményeknél kisebb vagy nagyobb 
összeget szolgáltat ki tanítói illetmények cí-
mén, jogsérelmet idéz elő. A jogsérelem a tan-
erő kárára van, ha az őt megillető járandósá-
gokat az iskolafenntartó egyáltalán nem szol-
gá l ta t ja ki, vagy pedig csak részben rója le. 
A törvényes illetményeknél magasabb összegű 
járandóságok kifizetése az iskolafenntartó jog-
sérelmét, károsodását jelenti. 

Az említett jogsérelem (jogsérelmek) orvos-
lása •— mind a tanerő, mind az iskolafenntartó 
részéről — a jogszabályokban előírt módon 
valósulhat meg. 

A törvényes illetményeknek egy időpontban 
esedékes teljes összegére — ha azt az iskola-
fenntar tó nem szolgáltatta ki — a tanerő az 
esedékesség időpontjától számított egy év tar-
tama alat t emelhet igényt. A törvény szavai 
szerint: „A szolgálati jogviszonyon alapuló il-
letmény . . . kiszolgáltatására irányuló igény 
megszűnik attól a naptól számított egy év el-
teltével, amelyen az illetmény . . . folyósításá-
nak megszüntetését vagy kiszolgáltatásának 
megtagadását az érdekelt alkalmazottal az il-
letékes hatóság közölte." [1934 :1. t.-c. 6. §-ának 
(1) bekezdése.] Az egy bizonyos időpontban 
esedékes illetmények teljes összegére ható 
igény tehát az esedékesség időpontjától szá-
mított egy év alatt elévül. 

Az egyes illetményrészletek, illetve a já-
randóságkülönbözetek elévülésének időtarta-
mát az 1912 : XXXV. t.-c. 20. §-ának (1) bekez-
dése három, évben ál lapít ja meg. Ez a rendel-
kezés vonatkozik mind az állami és községi, 
mind az egyéb nemállami népiskolai tanerők 
egyes illetményrészleteinek, illetve illetmény-
különbözeteinek elévülésére. Ha tehát vala-
mely tanerő az esedékesség időpontjában a 
törvényes illetményeknél kevesebb összeget 
kapott kézhez, a kiszolgáltatott összeg és a 
törvényes illetmények összege között mutat-
kozó különbözet megtérítésére az iskolafenn-
tar tót az esedékesség időpontjától számított 
három év alatt köteleztetheti. Előfordul az az 
eset is, hogy valamely tanerő hónapokon, sőt 
éveken keresztül alacsonyabb összegeket vesz 
kézhez az iskolafenntartótól, mint amennyi őt 
törvény szerint megilleti. Ezek az illetmény-
különbözetek is elévülnek az esedékességük 
időpontjától számított három év elteltével. Ha 
ilyen esetben a tanerő kérvényt nyú j t be az 

illetékes hatósághoz az illetménykülönbözetek 
megtérítése iránt, jogigényét az illetménykü-
lönbözetekre csak a kérvény benyújtásától 
visszafelé számított három esztendőre érvénye-
síttetheti. 

A szolgálati jogviszonyon alapuló (törvé-
nyes) illetmények teljes összegére az esedé-
kesség időpontjától számított egy éven belül, 
az egyes illetménykülönbözetekre az esedékes-
ségüktől számított három éven belül az el-
hányt tanerő özvegye vagy á rvá ja igényt 
emelhet. 

Ha az iskolafenntartó a tanerő részére az 
esedékesség időpontjában illetmények címén a 
törvényes illetményeknél magasabb összeget 
szolgáltat ki, vagy ha az esedékes illetménye-
ket sorozatosan (hónapokon, éveken keresztül) 
a törvényes illetményeknél magasabb összeg-
ben rója le, az illetményeknek a törvényes 
szintre való leszállítását eszközölheti, vagy 
jogorvoslattal biztosíthatja, de a jóhiszeműen 
felvett illetménykülönbözet megtérítését a tan-
erőtől a múltra nézve nem igényelheti. 
(1912 : XXXV. t.-c. 20. §-ának (2) bek.) 

Az illetményrészekre (törzsfizetés, lakás-
pénz, családi pótlék stb.) az elévülés időtar-
tamai azonosak. Dr. Horváth Zoltán. 

Nőalkalinazottak igénye családi pótlékra. 

Nőalkalmazott családi pótlékra a megkívánt 
előfeltételek mellett is csak akkor ta r tha t 
igényt: 

1. ha a gyermek apja meghalt, vagy holttá 
nyilvánít tatot t ; vagy 

2. ha a gyermek apja teljesen keresetkép-
telen és semmiféle állandó ellátása vagy jöve-
delme nincs; vagy 

3. ha a nőalkalmazott a gyermek apjától 
különválva él és igazolja, hogy a gyermek az 
ő gondviselése alatt áll és hogy eltartásáról 
gondoskodik. (1912 : XXXV. t.-c. 4. (1) bek.) 

Ha a nőalkalmazottnak a gyermeke után 
családi pótlékra s ugyanannak a gyermeknek 
elhalt a ty ja után nevelési járulékra is lenne 
igénye, a kettő kö^ül azt kell megállapítani és 
folyósítani, amelynek megállapítását az igény-
jogosult kéri. (7000/1925. M. E. r. 114. p. 1. bek.) 

Egy és ugyanazon gyermek után családi 
pótlék és nevelési járulék egyidőben nem jár. 
(2829/K. 1931. sz. közigazgatási bírósági ítélet.) 

A gyermek ellátottságának meghatározása• 
A gyermek után járó családi pótlék szem-

pontjából a gyermeket akkor kell ellátottnak 
tekinteni, ha az általa élvezet pénzbeli .java-
dalmazásnak vagy bármilyen forrásból szár-
mazó jövedelmének az összege, illetőleg a ter-
mészetbeni javadalmazásnak az értéke havon-
ként 32 pengőt elér vagy meghalad. (7C0/1SB5. 
M. E. sz. rendelet 68. pont (2) és 11.C03/1926. 
M. E. sz. rendelet.) 

Az előbbi bekezdésben foglaltak alapján a 
gyermeket családi pótlék szempontjából ellá-
tottnak kell tekinteni többek között: 

1. ha a gyermek a közszolgálat bármely 
ágában vagy a magánszolgálatban pénzbeli 
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vagy természetbeni javadalmazással egybe-
kötött alkalmazást nyer és ha ennek értéke 
havi 32 pengőt elér vagy meghalad, 

2. ha a gyermek szerzetesnek vagy apácának 
belép, 

3. ha a gyermek nyilvános polgári taninté-
zetben, katonai tanintézetben vagy bármilyen 
nevelőintézetben olyan ingyenes helyre he-
lyeztetik el, amelynek értéke az első pontban 
említett összeget eléri vagy meghaladja, 

4. ha a gyermek olyan alapítvány vagy is-
kolai ösztöndíj élvezetébe jut , amely az 
1. pontban jelzett összeget eléri vagy meg-
haladja, 

5. ha a gyermek kereskedelmi, ipari vagy 
más vállalatnál, illetőleg kereskedőnél, iparos-
nál, művésznél növendék, tanonc vagy inas 
minőségben alkalmaztatik, de csak abban az 
esetben, ha az illető összes fenntar tási szük-
ségleteit a munkaadó fedezi ellenszolgálat fe-
jében. 

A családi pótlék élvezését nem érinti, ha a 
gyermek az 1C07: XIV. t.-c. a lapján tanul-
mányi ösztöndíjban részesül, amely interná-
tusi, illetőleg kollégiumi hely megváltásából 
is állhat. 

Az életkor, melynek betöltéséig a gyermek 
szülőinek igénye van a családi pótlékra, a ta-
nító gyermekeinél a 16. életévben állapíttatik 
meg. 

Pályázati hirdetmény. 
A Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség 

a II . Országos Tuberkulózis Héttel kapcsolato-
san felmerült kívánságoknak megfelelően to-
vábbi, a tuberkulózis elleni küzdelmet szolgáló 
oktató irányzatú szemléltető és a gyermekek 
részére is jól megérthető plakátokat és szá-
molócédulákat kíván készíttetni. Evégből ez-
úton pályázatot hirdet a szóbanforgó plaká-
tok, illetőleg számolócédulák ábrázolására és 
azok szövegére vonatkozó javaslatokra. 

A szövegrész 2—4 jól rímelő, magyaros, pat-
togó, könnyen megjegyezhető verssorból áll-
jon, amely világosan és érthetően szolgálja a 
propagandisztikus célt és magyarázza a java-
solt képet. 

A szöveghez rajzot, ábrát mellékelni elő-
nyös, de nem feltétlenül szükséges. A pályáza-
ton zöldkeresztes védőnők, illetőleg az ország 
területén működő tüdőbeteggondozó-intézetek 
gondozónői, óvónők, tanítónők, ill. tanítók ve-
hetnek részt. 

A pályázatok teljes névvel és címmel, vala-
mint a betöltött állás pontos megjelölésével 
legkésőbben folyó évi június hó 15-ig a Szövet-
ség, Budapest, IV., Petőf i S -u . 16. sz. alat t i 
helyiségébe küldendők. 

Pá lyadí jak : egy első dí j 50 P értékben, egy 
második d í j 30 P értékben, egy harmadik d í j 
20 P értékben. 

A benyújtot t szövegek és rajzok a Szövet-
ség korlátlan tulajdonát képezik. A Szövetség 

fenn ta r t j a magának a. jogot, hogy amennyiben 
a pályázat nem já rna megfelelő eredménnyel, 
azt — a díjak visszatartása mellett — újból 
meghirdethesse. 

A pályázat eredménye a Szövetség hivata-
los lapjának, a „Tuberkulózis Elleni Küzde-
lem"-nek folyó évi július hó folyamán meg-
jelenő VII. számában kerül kihirdetésre. 

Kelt Budapesten, 1942. április hóban. 
Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség• 

H I V A T A L O S R É S Z 
Kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Várhelyi Gyula tanügyi fogalmazó-
gyakornokot (Budapest, ÉMÜK) a tanügyi fo-
galmazási létszámába tanügyi segédfogal-
mazóvá kinevezte. (106.646/1942. V. 1. ü. o. sz-
— 1942. április 29. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter az Újpesti Vöröskereszt Egylet Választmá-
nyának az 1941. év karácsony ünnepén 108 új -
pesti óvódás és 70 újpest i népiskolai tanuló ré-
szére ju t ta tot t összesen 2236 P értékű ruha-
nemű-adományáért, Balogh Antalné újpesti la-
kosnak, az Üjpesti Vöröskereszt Egylet elnök-
nőjének pedig az újpest i állami népiskolák ta-
nulói részére ajándékozott összesen 3102 P ér-
tékű ruhaanyag adományáért elismerését és 
köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Megyeri Dal- és Önképzőkörnek az új-
pesti Megyeri-úti állami népiskola szegény-
sorsú tanulói részére az elmúlt évhez hason-
lóan a folyó évben is ju t ta tot t 840 P értékű 
ruhanemű-adományáért elismerését és köszö-
netét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Éber Emanuella állami leánygimnáziumi 
rendes tanárnak, az újpest i áll. Kanizsay Do-
rot tya leánygimnázium I f jú ság i Vöröskereszt 
Egylet minden egyes tagjának az újpesti Me-
gyeri-úti állami népiskola és az újpesti Ferenc 
József-téri állami népiskola 40 szegénysorsú 
tanulója részére az elmúlt évekhez hasonlóan 
a folyó évben is jut ta tot t 1600 pengő értékű 
alsó- és felsőruhanemű-adományáért elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Dreher Jenő m. kir. titkos tanácsos, mar-
tonvásári földbirtokosnak a ráckeresztúri ál-
lami népiskola részére adományozott hat da-
rab 600 pengő értékű ú j iskolai szekrényért el-
ismerését és köszönetét fejezte ki. 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Tóvárosi Magyar Asztaltársaságnak a 
tatai állami népiskola szegénysorsú tanulói 
részére a mult évi december hó 21-én tartot t 
szeretetestély alkalmából immár harminchar-
madszor jut tatott , ezúttal 1760 pengő értéket 
meghaladó adományáért elismerését és köszö-
netét fejezte ki. 

Pályázati hirdetmény. 

A soproni állami Széchenyi István gimná-
ziumnál betöltésre kerülő egy kisegítő szolgai 
alkalmazásra pályázatot hirdetek. 

Az állás az 1941. évi 8500/M. E. számú ren-
delethez csatolt 19. számú kimutatásban meg-
állapított havibérrel és a szabályszerű lakás-
pénzzel van egybekötve. A kinevezés az 1927. 
évi 3000/M. E. számú rendelet 14. pont ja alap-
ján egyelőre ideiglenes minőségben történik 
és ötévi kifogástalan szolgálat után válik vég-
legessé. Az állás betöltésénél igazolványos al-
tisztek, vitézek, tűzharcosok, hadirokkantak 
elsőbbségi igénnyel bírnak. 

A pályázati kérvényhez eredeti vagy hiteles 
másolatban a következő okmányok csato-
landók: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonata, illetőleg 
keresztlevele és esketési bizonyítványa. 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési anyakönyvi kivo-
nata, valamint szüleinek, nagyszüleinek szü-
letési és házassági anyakönyvi kivonata, illető-
leg keresztlevele és esketési bizonyítványa. 

3. Harminc napnál nem régibb keletű ható-
sági erkölcsi bizonyítvány, amely a családi ál-
lapotot igazolja. 

4. A magyar honosságot igazoló okmány. 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

valamint a tanult mesterséget és egyéb képe-
sítést igazoló okmány. 

6. Egészségi állapotot igazoló újkeletű ható-
sági orvosi bizonyítvány. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
bizonyítványok. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
9. Katonai igazolványosoknál a m. kir. hon-

védelmi miniszter és a m. kir. belügyminisz-
ter 1931- évi 11.720/17. számú rendelete szerint 
kiállított igazolvány. 

10. A Vitézi Rend tagja inál a Kend Főszék-
tar tó ja által kiállított igazolvány vagy annak 
hiteles másolata. 

11. Az 1914—18. évi világháborúban arc-
vonalszolgálatot teljesített pályázóknál a Ká-
roly-csapatkereszt viselésére jogosító igazol-
vány. 

12. A hadirokkanttá vált nem hivatásos ka-
tonai személyeknél a hadirokkantjáradék él-
vezetét, illetőleg az ellátásra való igény nélkül 
hadirokkanttá történt nyi lvántar tás t tanúsító 
lap másolata. 

13. A hivatásos állományban volt hadirok-
kantaknál igazolvány arról, hogy a világ-
háborúban szerzett sérülésükből kifolyólag 
váltak hadirokkanttá és sérülési pótdíj élve-
zetében állnak. 

14. Mindegyik folyamodónak írásban, két 
tanú aláírásával, félív papíron sajátkezűleg 
írva, a következő kijelentést kell tennie: 

„Nyilatkozat. Büntetőjogi felelősségem tu-
datában kijelentem, hogy az 1939 : IV. t.-c. 1. § 
értelmében zsidónak nem tekinthető személy 
vagyok és nem tartozom az 1939 : IV. t.-c. 1. 
§-ának 6. bekezdésében meghatározott korláto-
zások alá eső személyek közé sem." 

Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-
höz — ha tényleges szolgálatban állanak — a 
3. alat t i erkölcsi bizonyítványt, a 4. alat t i ho-
nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. alat t i 
orvosi bizonyítványt nem kell csatolniok. 

A pályázóknak a sajátkezűleg — az alábbi 
kivétellel — 2 pengő értékű okmánybélyeggel 
ellátott és a szombathelyi tankerületi kir. fő-
igazgatóhoz címzett folyamodványukat a je-
len pályázati hirdetmény megjelenésétől szá-
mított 15 napon belül a szombathelyi tankerü-
leti kir. főigazgatói hivatalhoz (Szombathely, 
Vak Bottyán-u. 2.) kell benyujtaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, 
vitézek, tűzharcosok, valamint a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca tényleges szolgálatában ál-
lók folyamodványai és annak mellékletei il-
letékmentesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgálatban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t j án tartoz-
nak kérvényüket benyújtani. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt vagy elkésve benyújtot t 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 
(4798/1941—42. — 1942. ápril is 25.) 

Szombathelyi Tankerületi Kir. Főigazgató-

Pályázati hirdetmény. . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 105.988/1942. V. K. M. sz. rendelete a lapján 
a zilahi kir. tanfelügyelői hivatalhoz egy díj-
noki állásra pályázatot hirdetek. 

A betöltésre kerülő állások után az érvény-
ben levő jogszabályokban megállapított illet-
mények járnak. 

A meghirdetett állás betöltésénél elsőbb-
ségi igénnyel bírnak, az első harmadban az 
1931 : I II . t.-c. a lapján kiállított B- min tá jú iga-
zolvánnyal rendelkező egyének; a második 
harmadban a hadirokkantak, vitézek és tűz-
harcosok, feltéve, hogy 45. életévüket még 
nem töltötték be. A harmadik harmadra meg-
hirdetett állások szabadon betölthetők. 

Az állás elnyerésének feltétele a kifogásta-
lan gépírás, jó gyorsírás-tudás és lehetőleg 
i ra t tá r i kezelésben való jártasság. 

Igényjogosultak hiányában minden más 
pályázóval szemben előnyben részesítendők a. 
külső igazgatási hivatalokban már szolgálatot 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 194-2 : 10. SZÁM. 5 0 9 

teljesítő kisegítő munkaerők, amennyiben mű-
ködésükkel hivatali főnökük teljes mértékben 
meg van elégedve-

A pályázati kérvényhez mellékelendők: 
1. Születési anyakönyvi kivonat; 
2. nősöknél házassági anyakönyvi kivonat 

és az ellátatlan gyermekek számát tanúsító 
igazolvány; 

3. az 1931: III . t.-c. a lapján kiállított B. min-
tájú, vagy a rendeletben megjelölt hadirok-
kantsági, vitézi, tűzharcosi igazolvány; 

4. keresztény származást igazoló bizonyít-
vány. 

A pályázati kérvény sajátkezűleg írandó s 
mellékleteivel együtt a kolozsvári tankerületi 
kir. főigazgatósághoz (Honvéd-u. 38) küldendő. 

A kérvény benyúj tásának határideje folyó 
évi május hó 21. napja. 

(4274/1942. — 1942. április 23.) 
Kolozsvári Tankerületi kir. Főigazgató. 

Pályázati hirdetmény. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium külső kezelési szakának létszá-
mában, a kassai kir. tanfelügyelői hivatalban 
betöltésre kerülő egy II . harmadbeli díjnoki 
állásra pályázatot hirdetek. Részletes pályá-
zati feltételek megtalálhatók a „Budapesti 
Közlöny" folyó évi 94. (április 25-i) számában. 

Kassa, 1942. május 6. 
Tankerületi királyi Főigazgató. 

Pályázati hirdetmény. 
Felvétel a kecskeméti Faragó Béla árva-

házba. 
A Nem Állami Tanszemélyzet Országos 

Nyugdíjintézete által Kecskeméten fenntar tot t 
Faragó Béla Országos Árvaházban 1942. évi 
szeptember hó l-re megüresedő helyekre a 
fenti nyugdíjintézet terhére nevelési járulékot 
élvező és a 6. életévüket már betöltött árvái ré-
szére pályázatot hirdetek. 

Az árvaházba leendő felvételre és a neve-
lési járulék ellenében leendő neveltetésre a 
nevezett nyugdíjintézet kötelékébe tartozó 
tanintézeteknél működő férf i és női tanárok, 
tanítók, óvók és altisztek teljesen szülőtlen és 
a mellett teljesen vagyontalan árvái jogosul-
tak. 

Amennyiben a megüresedett helyekre meg-
felelő számban teljesen szülőtlen árvák felvé-
telét nem kérnék, felvételre számíthatnak a 
vagyontalan félárvák is, elsősorban ezek kö-
zött is a hadiárvák. 

A nagyméltóságú Vallás- és Közoktatás-
ügyi Miniszter Ürhoz címzett pályázati kérvé-
nyeket az alábbi okmányokkal felszerelve 
1942. évi május hó 31-ig kell a kecskeméti 
Faragó Béla Országos Árvaház Igazgatóságá-
hoz beküldeni: 

a) az árva születési anyakönyvi kivonatát, 
b) az elhalt szülő vagy szülők halotti anya-

könyvi kivonatát, vagy e helyett családi érte-
sítőjét, 

c) orvosi bizonyítványt annak igazolására, 
hogy a meghalt szülő (szülők) nem szenve-
dett-e fertőző, vagy átörökölhető betegségben, 
ha halálának oka a halotti anyakönyvi kivo-
natból nem tűnik ki, 

d) az árva egészségi állapotáról szóló ható-
sági orvosi bizonyítvány, amely kiterjed ar ra 
is, hogy az árva árvaházi nevelésre alkalmas, 

e) az á rva vagyontalanságát igazoló helyi 
hatósági bizonyítványt, félárvánál az élő szülő 
foglalkozását, vagyoni és családi viszonyait is 
igazoló helyi hatósági bizonyítványt, 

f ) az árva végzett tanulmányairól szóló is-
kolai bizonyítványokat, valamint a folyó is-
kolai év I. feléről szóló értesítőt, 

g) annak a körülménynek igazolására alkal-
mas okiratot (utalványozási rendelet máso-
lata, nevelési járulék kifizetését igazoló szel-
vény), hogy az árva a nevelési járulékot a 
Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíj-
intézetének terhére élvezi, 

h) az árva törvényes képviselőjének nyilat-
kozatát arról, hogy az árva tekintetében min-
denben aláveti magát a házirend rendelkezé-
seinek, 

i) a törvényes képviselő nyilatkozatát arról, 
hogy a hadiárvát megillető járadékot (1933. 
VII. t.-c. 2. § C) az árvaházi nevelés t a r t amára 
beszolgáltatja az árvaház pénztárába. 

Az elkésetten, vagy nem az árvaház igaz-
gatóságához benyúj tot t kérvények figyelembe 
nem vehetők. (247.015/1942. VI. 3. ü. o. szám.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Drozdy Gyula: „Máriapuszta tanítónője". — 
Dr. Kari János: Comenius. — Dr. Sármándi 
Sándor: Népiskolai földrajzoktatás a legújabb 
utasítások alapján. — Böhm Péter: Az elmélet 
és gyakorlat szerepe a népiskolában. — Ferenezy 
István: Gyakorlati tanácsok a számolás és mé-
rés tanításához. — Fekete Tibor: Százéves az 
esztergomi tanítóképző. — Gyakorlati pedagó-
gia. Vághy I. Rajmund: Anyám tűje. — Hazai 
és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, 
irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Pedagógiai szeminárium. — 
Hírek. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok- — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 
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P Á L Y A Z A T O K 
A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök nrakat, s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a K i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjek kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csckklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

II. LAKBÉR OSZTÁLYÚ, fiú- és leányközépiskolák-
kal bíró alföldi városba ref. egyház keres olyan állami 
tanítót, aki a ref. orgonista kántori teendőket külön díja-
zás mel.ett elvállalja. A pályázó áthelyezését az egyház 
elősegíti. Ajánlkozók közelebbi felvilágosítást „Városi 
ref. kántor" jelige alatt a Néptanítók Lapja kiadó-
hivatala útján nyerhetnek. (840.) 

MAKÓÜJVAROS róm. kat. Plébéniahivatala, a makó-
újvárosi plébániatemplom kántori teendőinek végzéséro 
pályázatot hirdet. Alapfizetés az Egyházközségtől havi 
100 pengő és ehhez jön a stólajárandóság. A kántori 
teendőkön kívül az iskolákban az énekoktatást is köte-
les végezni. A pályázatok kellőleg fölszerelve, a Plébánia 
címére küldendők. (834.) 

RAHÓ (Máramaros vm.) kincstári róm. kat. kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet a róm. kat. egyházköz-
sége. Javadalom: a patrónus erdőkincstártól az 1897. évi 
díjlevél szerint 300 forint, azaz hatszáz pengő, 46, azaz 
negyvenhat ürköbméter tűzifa, két hold 1500 négyszögöl 
kaszálónak haszonélvezete. Az egyháztól: lakás: 2 szoba, 
konyha, kamra, fásszín és kert. Továbbá törvény eze-
rinti államsegély. A lakás, kert és a tűzifa fele kántori 
javadalom. Pályázók a szükséges okiratokkal felszerelt, 
és keresztény származásukat bizonyító irataikkal ellátott 
és a mi kir. földművelésügyi minisztériumnak címzett bé-
lyeges kérvényeiket 1942. június 15-ig küldjék be a róm. 
k a t Plébániahivatalnak, Rahó. (837.) 

BARABÁSSZEG református egyházközség presbité-
riuma 21 napos határidővel pályázatot hirdet a nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói és II. számú 
tanítónői állásra. Kántortanítói javadalom: természet-
beni lakás kerttel, készpénz 50 P, 7 kat. hlod föld ha-
szonélvezete, 24 P földmunkaváltság, búza 10 q, rozs 11 q, 
bor 140 1, tűzifa 16 méter kemény hasáb beszállítva, fel-
vágva, stóla az egyházkerület rendelkezése szerint. Ez 
a helyi javadalom 29 értékegység. Fizetéskiegészítő ál-
lamsegély. A II. sz. állás javadalma: törvényszerű lakás-
pénz, a tanítói kezdöfizetés 10%-a a helyi egyháztól, a 
többi á'lamsegély. Kötelességeik az egyházi törvények 
szerint. Kántorpróba önköltségen 1942. június 17-én, dél-
előtt 10 órakor. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
Református Lelkészi Hivatal, Barabásszeg, Zala vár-
megye címre küldendők. Házaspár előnyben. (88-3.) 

BORSODGESZT református egyháza pályázatot hir-
det lemondás folytán megüresedett második tanítói állá-
sára. Javadalom: 10% helyi hozzájárulás, államsegély 
és lakás. Kötelessége: kijelölt osztályok tanítása. Bei-
missziói miunka. Pályázati határidő: megjelenéstől számí-
tott 14 nap. Lelkészi hivatal, Borsodgeszt. (884.) 

CSITÁR (Nógrád vármegye) községi tanítói állására 
pályázatot hirdet. Hóm. kat. kántori oklevél szükséges, 
mint levente csoportparancsnok, a leventeoktatásban is 
részt vesz. Javadalom: 10% a községtől, a többi állam-
segé'y- Kántori teendőkért és leventeoktatásért külön 
díjazás. Szép, új, természetbeni kétszobás, fürdőszobás 
stb. lakás. Határidő a megjelenéstől számítva 15 nap. 
Az állás választás után azonnal elfoglalható. Felszerelt 
pályázati kérvények a következő címre kü'dendők: Köz-
ségi iskolaiszéki elnök, Nógrádmarcal. Körjegyzői iroda. 
(885.) 

HŐGYÉSZ (Tolna m.) izr. elemi népiskola iskola-
széke lemondás folytán megüresedett tanítói állásra a 
Közigazgatási Bizottság engedélyétől feltételezetten 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Kellően felszerelt pá-
lyázatok az iskolaszék címére küldendők. (886.) 

MÁGOCSKISPUSZTA közs. elemi iskolája német 
tanítási nyelvű tagozat tanítójánaki helyettesítésére a 
jelen tanévre német képesítéssel is bíró tanerőt kéré-
siünk. Fizetése törvényes. Á'lás' azonnal elfoglalandó. 
Közs. Iskolaszék. Mágocs, Baranya megye. Határidő 
8 nap. (891.) 
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Ha e lapra hivatkozva kéri, ingyen küldjük bútorprospektusunkat. 

NAGYSAJŐ (Beszterce-Naszód vármegye) ev. német 
népiskolájánál az 1. és 2. tanítói állások állandó jelleg-
gel betöltendők. Jogok és kötelességek törvényesek. Je-
lentkezési határidő 1942. május 30. Szo'gálatbalépés 1942. 
szeptember 1. Nagysajó, 1942. május 5-én. A presbi-
térium. (892.) 

N6GRÁDVERŐCE református egyháza pályázatot 
hirdet a lemondás folytán újólag megüresedett kántor-
tanítói állásra. Csak kántori oklevéllel is bíró tanítók és 
tanítónők pályázhatnak. Javadalom: 3 szobás lakás mel-
lékhelyiségekkel, udvarral és kerttel, 10%, évi 318 P, 
20 fillér készpénz az egyháztól és 19 értékegység (— 3 
hold 113 D-öl szántó = 3 é. e. 35 pozsonyi mérő rozs = 
9 é. e., munkaváltság = 1 é. e., tűzifa = 6 é. e.) és 
á'lamsegély. Kötelessége: Az I—IX. osztály tanítása, 
kántori teendők végzése, énekkarvezetés, lelkész törvény-
szerű helyettesítése, egyházi gyűlések jegyzőkönyvének 
vezetése, adókivetés és beszedésben segédkezés és bei-
missziói tevékenység. A kellően felszerelt és válaszbélve-
ges borítékkal is el'átott kérvénvek e hirdetés megjele-
nésétől számított 21 nap alatt küldendők a nógrádverőcei 
református lelkészi hivatalhoz. Meghívásra kántorpróba 
önköltségen kötelező. Az állás szeptember elsején fog-
lalandó el. (893.) 

NEMESNÁDUDVAR (Pest megye) róm. kat. egyház-
községe 21 napi határidővel pályázatot hirdet az iskolái-
nál lemondás folytán megüresedett V. számú tanítónői 
állásra. Javadalom törvényes. Kérvények róm. kat. plé-
bánia címre küldendők. (894.) 

RADN6TFÁJA (Marostorda vm.) református egy-
háza pályázatot hirdet háromtanerős iskolája állásaira. 
Az I. számú állás férfitanerője kántorságért s igazgatói 
teendőkért 8 hold föld haszonélvezetét kapja. A tanítói 
fizetés 2'A hold föld s pénz a törvény szerint. A lakás 
új s kert is van. Hangya-szövetkezet vezetéséért 100— 
140 pengő jár havonta. A II. állásra férfiak és nők pá-
lyázhatnak. A III. állásra csak nők. Fizetés II—III. ál-
lásnál 140 pengő az egyháztól és államsegé'y. Lakás 
vagy lakáspénz. Szászrégen 2 km-re van és oda magyar 
és német középiskolába járhatnak hazulról a gyermekek. 
Az állások augusztus 1-én foglalandók el. Pá'yázatok 
Kiss Lajos esperes úrhoz, Magyaró, Marostorda vm. 
címre küldendők 21 napon belül. (896 ) 

SZOVÁTA református egyháza pályázatot hirdet is-
kolája üresedésben levő II. számú tanítói állásra. Java-
dalom: 1. lakás vagy törvényszerinti lakbér. 2. Készpénz-
fizetés (ebből helyi jövedelem évi 140.— pengő, a többi 
államsegély). Kötelességek: kijelölt osztályok vezetése, 
egyházi és belmissziói munkák végzése. Az állás nőtaní-
tóval töltetik be. Pályázati határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított 21 nap. Az állás a miniszteri jóváha-
gyás után azonnal elfog'alandó. Pályázatok a Szolgálati 
Pragmatika 136. § a szerint szerelendők fel s mellékelni 
kell tisztiorvosi bizonyítványt, hogy fertőző gümőkórban 
nem szenved. (898.) 

OZORA (Tolna m.) róm. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet az ozora-döbrönteszö'lőhegyi tanítói állásra. 
Fizetése rendes 80% államsegély. Lakás természetben, 
400 d - ö l kert. Kötelességek díjlevél szerint. Pályázhat-
nak férfiak és nők. Határidő 21 nap Teljesen felszerelt 
kérvények Plébániahivatal, Ozora küldendők. (895.) 

SÓVÁRAD református egyháza pályázatot hirdet is-
kolája üresedésben levő III., IV. és V. számú tanítói 
állásaira. Javada'om mindhárom állásnál: lakás, vagy 
törvényszerinti lakbér; készpénzfizetés (ebből helyi jö-
vedelem évi 140.— pengő, a többi államsegély). Köteles-
ségek: kijelölt osztályok vezetése, egyházi és belmissziói 
munkák végzése. A III. számú állást nőtanítóval, a IV. 
számú állást férfitanítóval, az V. számú állást férfi, vagy 
nőtanítóval töltjük be. Pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított 21 nap. A III. és IV. számú 
állás miniszteri jóváhagyás után azonnal, az V. 6zámú 
állás f. é. szeptember 1 én foglalandó el. Pályázatok a 
Szolgálati Pragmatika 136. §-a szerint szerelendők fel s 
me'lékelni kell tisztiorvosi bizonyítványt, hogy fertőző 
gümőkórban nem szenved. Református Lelkészi Hivatal, 
Sóvárad, Marostorda vm. (897.) 

SZÁSZTÖRPÉNY ág. hitv. ev. egyházközsége, pá-
lyázatot hirdet a megüresedett igazgató tanítói állásra. 
Köte'esságek és jogok a törvényesek. (899.) 

KECSKEMÉT Bodor Zsuzsánna Református Leány-
otthon óvodájának Fe'ügyelő Bizottsága pályázatot hir-
det egy lemondás folytán megüresedett államsegélyes óvó-
női állásra. Pályázati határidő három hét. Csak reformá-
tus vallású óvónők pályázhatnak. Az óvoda napközi ott 
honnal kapcsolatos. Szabályszerűen felszerelt kérvénye) 
a Bodor Zsuzsánna Református Leányotthonba külder 
dők. (932.) 

TISZABEZDÉD róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalma: 10 kat. szántó-
föld. Két szoba, konyha, kamra mellékhelyiségekkel, 
gazdasági épülettel, kerttel. Fővonal mellett. 33 -Srték-
egység. Kérvények Plébánia, Tiszabezdéd (Szabolcs vm.) 
küldendők. (926.) • 

SÜMEG CSEHI róm. kat. egyházközsége halálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalom 36 értékegység, 
többi államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Vá'asz-
bélyeges kérvények Plébániahivatal, Sümegcsehi, Zala 
megye, küldendők (925.) 

PERE (Abaúj-Torna vm.) róm. kat. egyházközsége 
lemondás folvtán megüresedett kántortanítói állásra 21 
napi határidővel ismételten pályázatot hirdet. Fizetés: 
3 értékegység: államsegély, természetbeni lakás, 10%-os 
hozzájárulás, kert, párbér, stóla. Harmóniumon játszó nő-
tanítók is pályázhatnak. Kérvények Róm. kat. Plébánia-
hivatal, Abaújszántó küldendők. (923.) 
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H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK. ISKOLA-
P A D O K , SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

D O R E N BÉLA Alapítva: 1891. 

iskolabútor g y á r a Bpest VI, Dévényi-út 20 -22 . 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasból 

Telefon : 390-767 

költség-
ingyen és bér-

mentve. 

F E N Y Ő N É ZONGORATERME 
B i d a p e i t , VII . , E r z s é b e f .k 5 r n t 2 6 . 
V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-től. Vidékre díjtalan 
u a k c s o magolás. 

ZENEI LAPOK 
ÉNEKSZÓ évi előfizetés 4,50 P 

Az énektanítók lapja és kar-
vezetők tájékoztatója. Megjele-
nik iskolaévenkint 6 hetenként, 
mindenkor karének és népdal-
kótákkal. 

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG évi díja 3.— P 
A magyar ifjúság zenei lapja. 
Megjelenik havonta 16 oldal 

. terjedelemben. 

MAGYAR KÓRUS évi díja I O . - P 
Negyedévi folyóirat, mindénkor 
16 oldal kótamelléklettel. 

M u t a t v á n y s z á m o t készséggel k ü l d : 

M A G Y A R K Ó R U S . B u d a p e s t X I I . 
ker., Fery Oszkár-út 53. szám. 

SÁMSONHÁZI evangélikus egyház a Néptanítók 
Lapja folyó évi február 15-i számában a kántortanítói 
állásra hirdetett pályázatát eredménytelenség folytán 
megújítja, illetve a pályázati határidőt május 25-ig meg-
hosszabbítja. (924.) 

PUSZTAMÉRGES község (Csongrád m.) iskolaszéke 
pályázatot hirdet egy azonnal betöltendő r. k. férfi-
tanítói állásra. Kántori képesítés előny. Fizetés, köteles-
ség törvényszerű. Válaszbélyeges és szabályszerűen ok-
mányolt kérvények Községi Iskolaszéknek küldendők. 
(922.) 

KOIÍPÁD róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra a lap megjelenésé-
től 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Nők is pá-
lyázhatnak. Tannyelv magyar. Fizetés törvényes. Kánto-
riakért külön díjazás. Bemutatkozás a vasár- és ünnep-
napi litániák tartásával megengedve. A tanító javadal-
mazására és kötelességeire vonatkozó részletes felvilágo-
sítás a plébánián. Állás azonnal elfoglalandó. Szabály-
szerűen felszerelt, válaszbélyeges kérvények Plébánia-
hivatal Ibafa, Baranya vm. küldendők. (921 ) 

HANGÁCS r. k iskolaszéke lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állás betöltésére pályázatot hir-
det. Javadalma 2 szoba, előszoba, konyha, éléskamra, 12 
értékegység. 700 d-ölnyi kert, 1 k. holdon felüli szántó-
föld, 6 köbméter fa, fizetéskiegészítő államsegély, köte-
lességei: díjlevél szerint. Választás hármasjelölés alap-
ján. Próbaéneklésről jelöltek értesítést kapnak. Költség-
megtérítés nincs. Határidő: hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Válaszbélyeges pályázatok: R. k. plébánia 
.Jangács, Borsod m. küldendők. (919.) 

GYŐRSZENTMÁRTON róm. kat. egyházközsége 
nyolcosztályos osztatlan tóthegyi isknláiához 21 naifc 
natáridővel lemondással megüresedett tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Lakás természetben, fizetés törvényes, 
kötelesség díjlevél szerint. A választás a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium és az egyházmegyei főható.-ág 
intézkedései alapján történik. Plébánia. (918.) 

GÖNCRUSZKA róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett ±11. férfitanítói 
állásra. Fizetés 10% helyi járulék, a többi államsegély.. 
"Így szoba, konyhás természetbeni lakás. Kert nincs. A 
kántort ingyenesen tartozik helyettesíteni. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Kérvények Róm. k a t Plébániahivatal cí-
mére küldendők. (917.) 

ECSENY evangélikus iskolaszéke 1941. szeptember 
15-én meghirdetett pályázati hirdetését június 7-ig meg-
hosszabbítja. (916.) 

BORSFA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet, a 
lemondás folytán megüresedett férfitanítói állásra. Fize-
tés: 5 értékegység, a többi államsegély. Lakás természet-
ben nagy gyümölcsössel és konyhakerttel. Kántori képe-
sítésűik előnyben. Pályázati határidő 21 nap. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények: Rém', kat. lelkészi hivatal, 
Borsfa címre küldendők. (915.) 

BAKONYJÁKÓ rómi kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet az újonnan szervezett V. 
tanítói állásra. Fizetés az Illetményhivatal útján. Pá-
lyázhatnak férfiak és nők. Német nyelv tudása szüksé-
ges. Kántori oklevéllel bírók előnyben. Kérvények: Plé-
bánia, Bakonyjákó (Veszprém megye) címre küldendők. 
(914.) 
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I s k o l a i f a l i 

térképek 
legújabb határokkal, 

l e g m o d e r n e b b , dombor-
ha tású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr ál ta l . 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet főbizományosa. 

Budapest IV., Kamermayer Kéroly-u. 3. - Te l . ; 189-464 és 189-444. 

NEVELŐHATÁSU gyermekeink kezébe 1 

Ilyen Farkas Éva: C s i n t a l a n C s ö p p i é s P a j k o s P a l k ó c. 
könyve, mely fiúk és leányok számára 30 
érdekes és nevelőhatásu mesét tar ta lmaz. 

K A P H A T Ó ! 

KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 
BUDAPEST V I I I , Mikszáth Kálmán-tér 4. Telefon: 136—185. 

R i e g e r Ottó o r g o n a g y á r 
Budapest, XIV., Füredi=u. 41. 

T e l e f o n s z á m ! 2 9 6 - 3 4 5 , 
( R é g i é p ü l e t , 4 j b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n . 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 

z o n g o r a t e r m e 

V . V I L M O S C S A S Z A R . Ú T 6 6 . 

I t t c s a l ó d á s 
s o h a s e m é r h e t i ! 

A tanítóság régi, kedveit L U K Á C S 

BÚTOR Szolid árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII, Dohánya. 30. | J f I E T S 
Telefon : 223.261. W & t S I t 

BACSBORSÓD r. k. iskolaszéke mult év november 
15-én a eérnaháti tanítói állásra hirdetett pályázatát 
három héttel negyedízben meghosszabbítja. (913.) 

ALAG község iskolaszéke pályázatot hirdet a helyi 
felügyelete alatt álló népiskolánál levő V. és VI. számú 
tanítói állásokra. Fizetés és lakbér törvényszerű. Az V. 
számú állás államsegélye 60%-os és végleges. Ezen állást 
a község 10 év óta tartja fenn. A VI. számú állás most 
szerveztetett, államsegélye 90%-os, egyelőre ideiglenes. 
A pályázók kérvényükhöz csatolják tanítói oklevelük hi-
teles másolatát, születési anyakönyvi kivonatukat, szár-
mazási okmányaikat, illetve nyilatkozatukat, működési 
bizonyítványaikat. Kérjük a leventeoktatoi és kántori 
képesítésüket igazoló okmányok beküldését is Pályázati 
határidő 21 nap. A kérvények: Községfi iskolaszék, 
Alag (Pest vm.) címre küldendők. Válaszbélyeg csato-
landó. (910.) 

BESZTERCEI ág. hitv. ev. német külvárosi óvódá-
nak vezetőnői állására pályázat hirdettetik. Járandósá-
gok: a törvényes járandóságok. Pályázati kérvények 
1942. május 20-ig a présbiteri hivatalban benyújtandók. 
A szolgálat kezdete: 1942. szeptember 1-én. Az ág. hitv. 
ev. német presbitérium. (911.) 

ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
n a g y v á l a s z t é k b a n , f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

T I P O L D N Á L Rákócziját 61. 
J a v f t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég 

BATASZÉK-DOLINAPUSZTAI közs. tanítói állásra 
a Néptanítók Lapja 8. számában meghirdetett pályázat 
június 5-ig terjedő határidővel megújíttatik. (912.) 

IRSA község iskolaszéke pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett Irsa—Felsőmikebuda külterü-
leti községi iskola első-számú tanítói állására. Lakás ter-
mészetben vagy lakbér. Fizetés és kötelesség törvény-
szerű. Csak róm. kat. vallásúak pályázhatnak. Kántori 
teendők végzéseért külön díjazás megegyezés szerint. Kül-
területi marhalevél kezelésért külön díjazás. Tájékozásul 
közöljük, hogy ez utóbbi évi 250—350 P. Választás után 
felhívásra az állás azonnal elfoglalandó. A nemzsidó 
származást igazolni kell. Szabályszerűen felszerelt, meg-
címzett borítékkal és válaszbélyeggel ellátott pályázati 
kérvények községi iskolaszék, Irsa (Pest m.), up. Alberti-
Irsa címre küldendők. Pályázati határidő 2l nap. (887.) 

MAGYARó református egyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet ^ z elemi népiskolájánál engedélyezett 
II—III—IV—V—VI (5) tanítói állásra, melyek közül 
egy, kántortanítói állás. Helyi javadalom 140 pengő, a 
többi gradácia szerinti államsegély. Családos tanítóknak 
az egyház lakáson kívül kertilletményt is ad. Továbbá 
3 nagyol tűzifát és esetleg földhasználatot is a helyi 
javadalom terhére. Kántortanítók és tanítók kötelességei 
a törvény és szabályrendeletek szabják meg, melyhez jár 
a missziói munkában való segédkezés. Ezen kívül pályá-
zatot hirdet a Ficzkó-völgyben lévő iskolájához egy kán-
tortanítói állásra. Itt is a helyi javadalom 140 pengő, 
lakás, tűzifa, kertilletmény és a kántori díj. Kötelessége, 
mikor lelkész oda ki nem megy, az istentiszteletek vég-
zése, kántori szolgálat, és az iskolában minden tárgy 
tanítása és a missziói munkákban való foglalkozás. Pá-
lyázati határidő a hirdetés megjelenése után kettő hét. 
Felszerelt pályázati kérvények Kiss Lajos espereshez 
küldendők be, Magyaró, Maros-Torda vármegye. (890.) 
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FITTLER SÁNDOR 
orgona< és harmóniimi(készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

A r • Orgonajaví tások 
O r g o n á k Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910. k e d v" 6 f i ze , é s i feltételekke1' 10 évi i6tá1' 

lássál. Költségvetés, ár jegyzék d í j ta lan 

R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaráló, darál: 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 

L száraz anyagot. Á r a P. 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P. utánvéttel, a hátralék 3 

havi rész etben fizetendő. 

KIRÁLY S Á N D O R gépgyár, 
B u d a p e s t , VI . , F e l s ő e r d ö s o r 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

LEGNAGYOBB KERESZTÉNY CEfi! 
E O N G O R A K , P I A N I N O K 

h a r m ó n i u m o k p á r a t l a n u l olcsón. 
R é s z l e t f i z e t é s r e 10 évi jó t á l l á s . 

T e l . : 4 2 7 - 5 9 8 . E H A L L 

B p e s t , A n d r á s s y - ú t 1 5 . 
4 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő 1 Biztonsági alapok: 
37 millió pengői Foglalkozik a biztositások minden ágával. 
Elnök : v i téz gróf kisjókai, n a g y k ü r t i és köpösdi Takách 
Tolvay József tn. kir. t i tkos tanácsos , ny. m. kir. a l tábor-
nagy, országgyűlés i képvise lő , az Or szágos T ű z h a r c o s 
Szövetség e lnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosltásank-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól : 

BUDAPEST, V„. SAS-UTCA 10-12. 

z o n g o r a t e r e m 
VII, Erzsébet-krt 1 5 

Világmárkát zongorák, piamnók nagy választékban. Kényelmes 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a s a r o k i 
T e l . : 141 —103 — E g y n t e m l é s ÍBko la i k ö n y v t á r a k s z á l l í t ó j a . 

IMREG róm. kat. egyházközsége a Néptanítók Lapja 
március 1. számában megjelent pályázati hirdetményét 
három hétre újból meghosszabbítja. (888.) 

KUSMA (Beszterce-Naszód vármegye) ev. német nép-
iskolájánál a tanítói állás állandó jelleggel betöltendő. 
Jogok és kötelességek a törvényesek. Jelentkezési határ-
idő 1942. május 30, az alulírt lelkészi hivatalhoz. Ev. 
lelkészi hivatal, Asszubeszterce, up. Jád. (889.) 

H I R D E T É S E K 
H i r d e t é s e k é r t a s z e r k e s z t ő s é g l e n v i l l á i f e l e l ő s s é g e t . 

Jeligéi leveleket csak megfelelő porté mellékelése 
esetéi továbbíthat a kiadóhivatal. 

HŐSÖK NAPJARA rövid jelenet szobornál vagy 
színpadra, előfizetve 1.—, utánvéttel 2-04 pengő. Babó-
csay János, Bátaszék. (847.) 

HARMÓNIUMOK egy és több hangsorral és koffer-
harmónium raktáron. Kérjen árjegyzéket. Szüle harmó-
niumos, Cegléd. (763.) 

KARTARSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 

KANTOR TANÍTÓ, 1 éve gazdaságszaktanító-hall-
gató, hegedül, gépen ír, ajánlkozik szünidőre, kántor-
helyettesnek, ,nevelőnek, irodába. Cím: Launer, Pakod 
Zala m. (908.) 

VESZEK ZONGOHAT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

SENKINÉL sem hiányozhatnak vi'ágítószobrok, 5 drb 
szenteltvíz tartó, kereszt, Szentcsalád, Jézus szíve és 
Mária szíve, 8 pengő utánvét. Sirák M. Csantavér. (901.) 

EGYEDÜLÉLŐ nyugdíjas, ötvenhároméves jólelkű 
özvegy tanítóné, egy személy gondozását, háztartását 
vezetné, cím a kiadóban. (902.) 

CSERÉLNE állami tanítónő (rk. vallású) az Alföld-
ről (Békés m.) 5000 lakosú, vasútállomás me'lett fekvő 
nagyközségből — Szentes, Orosháza közeléből — 8 tan-
erős iskolától, hegyes-dombos vidékre bárhová osztott, 
vagy részben osztott iskolához, vasút mellé. Cím: Brun-
kala Sarolta. Gádoros. Békés m. (903.) 

CSERÉLNE 14 tanerős államitól. Polgári, inasiskola 
helyben. Gimnázium 15 perc vonaton. Nagy gyártelep, 
vasút, villany. Jó hanggal a r. k. kántorság is megszerez-
hető, 2000 P mellékessel. Meleg fürdőhely előny. Kalmár, 
Fülek. (904.) 

CSERÉLNE Kassa mellől Kiskőrösre, környékére, 
családi okokból, Antal, Bárca, Abaúj megye. (905.) 

CSERÉLNÉK osztott államitól osztatlanhoz is Bi-
harba vagy Hajdúba. Jelige: Egymás mellett. (907.) 

CSERÉLNÉK dunántúli II . lakbérosztályú államitól 
Budapest közvetlen környékére. (906.) 
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O 
A £ SELYEM 

ÉS M I N D E N 

EGYÉB TEXTIL 

ARUK ÉS RUHÁZATI 

CIKKEK BESZEREZHETŐK 

FOLYÓSZÁMLA-HITELRI 

„TRIBÜN" 
RUHÁZATI 
RÉSZV.-TÁ RSA S Á G N Á L 

BUDAPEST VIII, 
•LLÖI-OT u 

KÖZTISZTVISELŐK RÉGI, 
KEDVELT BEVÁSÁRLÁSI 

HELYE 

ZONGORAHANGOLÁST, javítást, bőrözést stb. har-
mónium és orgonajavítást szakszerűen vállalok. Bármely 
vidékre is. Levelezőlaphívásra jövök. Bíró József, képe-
sített zongorakészítő és hangolómester. Budapest, VII., 
Cserhát-utca 3. sz. (900.) 

CSEHÉLNE r. k. filiakántori tanítóházaspár hasonló-
val, vagy osztálytanítói állásokkal. Jel ige: „Nyáron". 
(928.) 

CSERÉLEK 7 tanerős ref. iskolától. Fizetés törvé-
nyes. Vasút, posta, telefon, villany, orvos helyben. Váro6 
főgimnáziummal 8 km. Házaspárnak előnyös, hetedik ál-
lás betöltés alatt. Erdős vidékre. (929.) 

NAGYKANIZSÁRÓL cserélnék 10 tanerős állami 
iskolához, Asbóth Ilona Nagykanizsa, Homokkomáromi-u. 
6. (930.) 

F I A T A L TANÍTÓHAZASPÁR cserélne Kolozsvár 
melletti nagyközségből, 6 tanerős államitól Szeged kör-
nyéki vagy dunántúli kisebb iskolához is, ahol vasút 
vagy autóbuszmegálló van. Otthon jeligére. (931.) 

TANÍTÓ KARTÁRSAIMNAK nélkülözhetetlen: 
„Iskola ünnepélyek" című könyvem. Tartalmazza az 
összes iskolai ünnepélyek teljes kidolgozott műsorát. 
Megrendelhető: Gremsperger Pálné fővárosi tanítónő 
III . , Bécsi-úti népiskola. Ára 2.50 P. 

ÖTOKTÁVOS, tizenháromregiszteres, kétsípsoros, ke-
veset használt erőshangú harmónium 550-ért eladó. 
Ugyanott 120 basszusos tangóharmonika kitűnő karban 
300-ért eladó. Budapest, VIII . , Staffenberger-utca 16. 
földsz. 4. (927.) 

BARAKOVITS JÁNOS 
M Ű O R G O N A É P l T Ő 
Rákospalota, Pázmány u . 7 2 , 

ÚJ ORGONÁT á t é p í t é s t , homlok-uu u n u u w u , z j t j s i p o k a t i m|n(jen_ 
nemű javitást a legmérsékeitebb áron vállal. 

NINCSEN KOTLÓSA? 
T o j á s a i t b é r b e n k ike l t e t i , naposcs ibé t , 
n a p o s k a c s á t és l ibá t szál l í t , t enyész to -
j á s t k e l t e t ő g é p e t vesz, j a v í t , kész í t , e l ad . 

SZABÓ KAROLY Bpest VIU, Luther-u. 4 . 
Kérjen ingyen ár lapot. Telefon: 349-615. 

H a r m ó n i n m o t , z o n g o r á t , hangszer t 
nem Tásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat 

j Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL E & V S 
A zenemfirészeti Főiskola szállítója 

K é r j e l e g f i j a b b 32. s z á m ú á r j e g y z é k e m e t ! 

H l r a c h A . J a k a b flnombír gyára O J PE S T 
Kfizpont: Budapest IV. Klroly-kSrút 14. 

C s c i t f r i k o t t é k a 

iÁtc^lJCiK. 

J C ő n y v & o x á t o J z 

7jgJ&O\G&O/L 

Részletes tájékoztatással készséggel szolgál a 

J á . ( 4 t . E g y e t e m i J / y ú s n d a 

KÖNYVESBOLTJA, K O S S U T H L A J O S - U T C A 18. 

Hirdetéseket felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L 
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Évtiztdtk óta 
közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K pompát 

orgonahangral 

ház«, iskolák», dalárdák s különösen templonvoknakl 
Ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. 
A budai Margit-hidfötól a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - Sürgönyeim: „HARMONHÖRL" - T e U f . n : 151-652. 

A V. és K. Minisztérium 1941. évi december hó 15*én 26.200/1941. 
számú rendeletével lépett hatályba a 

SZÁMVITELI UTASÍTÁS AZ ÁLLAMI NÉPISKOLÁK 
PÉNZ- ÉS EGYÉB VAGYONKEZELÉSÉRE. 
Ez a rendelet könyvalakban is megjelent, kibővítve részletes és 
szakszerű magyarázatokkal 

TÁJÉKOZTATÓ 
A N. SZ. U. HASZNÁLATÁHOZ 

címmel. Ara P 2*20. A Számviteli Utasítás teljes szövegét tartal* 
mazza s a számviteli munkában kevéssé jártas tanítók és gond* 
noksági tagok munkáját kívánja megkönnyíteni. 
II. részében egyes fennálló rendelkezések ismertetését adja, hogy 
kétes esetekben ezzel is segítséget nyújtson. Megrendelhető a 

Királyi M a g y a r Egyetemi Nyomdánál 
B u d a p e s t , V I I I . , M ú z e u m - k ö r ú t 6 . 

K Ö Z I S M E R T 
KITÜNŐHANGÚ 
REM EKKIVtTE LU HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona* és harmóniumkészítőnél 
BUDAPEST VI, Lázár'U. 13 (Operánál) Telefon : 111—490 
PEDALOS HARMÓNIÜMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — TASKAHAB-
MÓNIUMOK. VILLAMOS FUJTATÓBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVITASOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I U M K É S Z I T Ö S Z A K C É G 

40.749. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum»körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



HETVENÖTÖDIK ÉV. 11. SZAM. BUDAPEST, 1942. JÚNIUS 1. 

Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest , V., Klebelsberg-u. 17. (Magyar királyi 
^ vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Te l : 122-271 — 126-818. 

T ^ T A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
V I I I . , M ú z e u m - k ő r ú t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145. 

V ' É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

P L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P , negyedévre 2-40 P . Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi min isz té r ium 

820—4—106/1930. V I I I . d . sz. alatt e l rendel te , hogy az előfizetési d i j az 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal címére előzetesen kü ldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473* számú csekkszámlájára. 

T L I I R D E T É S hivatalos pályázat 
1 -1-10 filL, magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzle t i h i rde tés : 1 oldal 
160 P. V. oldal 85 P . ' / . oldal 50 P . 
V. oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki-
adóhivatal c ímére előre f izetendők. 

§ZÉ€HE^YI ÉS A MAGYAR TtfÖSfEVEZÉS 
Kgmm* í r t a : VÁRA Dl 1ÓZSEF 

ZEKENCSÉS véletlen, hogy Szé-
chenyit nőnevelést vonatkozásban 
idéző ünnepi megemlékezésünk 
épp a karácsonyi ünnepkör kez-

detére, advent első vasárnapjára esett- Amióta 
ugyanis a világmindenség ragyogó követeként 
feltűnt a csillag Betlehem felett, azóta minden 
nőnevelés legfőbb földi célja, az anyaság vala-
mennyi emberi rang elé és azok fölé emelke-
dett, s az előtte való meghódolás bensősége és 
mélysége a családok és nemzetek belső boldo-
gító békéjének, fokozatos emelkedésének és 
külső érvényesülésének előfeltétele lett. 

„Isten, mikor meglátogatá földünket — í r ja 
báró Eötvös József ,A kaithausi'-baii —, nem 
villámok közt tűnt fel az embereknek, nem 
hegytetőn, ragyogó sugaraktól körülvéve; egy 
anya kar ja i közt mosolygott a pásztorok ado-
mányainak; s ez vala legszebb, legszentebb 
oltára a világon " 

Hogy az ember számára — fejkendős egy-
szerűségében is — mi az anya, azt a költői 
lángelme sem tudta elmondani, „mert nincsen 
rá szó, nincsen fogalom". 

Hog3r nemzetünk számára mik az anyák, az 
asszonyok, azt minden erre vonatkozó emberi 
megnyilatkozásnál többet- és mélyebbenmon-
dóan megtaláljuk a „Hitel" ajánlásában: 

„Honunk szebb lelkű asszonyainak! Fogad-
játok, Hazám érdemes Leányai, tiszteletem és 
szeretetem jeléül e kis munkám ajánlását! 
Vegyétek, — bár férfiakhoz illendőbbnek mond-
ják azt sokan, — nyájas kegyességgel párt-
fogástok alá! A Hitelről szólok s ami belőle 
foly: a becsületről, az adott szó szentségéről, a 
cselekedetek egyenességéről. s ezért Előttetek 
sem lehet e tárgy idegenebb, mint előttünk, 
mert annyi nemes és szép, ami az emberiséget 
felemeli, a Ti nemetek műve. Ti viszitek kar-

v jaitokon az életbe a kisded nevendékeket s jó 

* Előadás a „Magyar Tanítónők Mária Dorothea 
Egyesületé"-nek Széchenyi emlékünnepén. 

polgárrá nevelitek; a Ti nemes tekintetetekből 
szí a férfi lelkierőt s elszánt bátorságot. S ha 
élete alkonyodik a haza ügyében, Ti fontok 
koszorút homloka körül, Ti vagytok a polgári 
erény s nemzetiség védőangyalai, amely Nél-
kületek, higyjétek el, soha ki nem fejlik vagy 
nemsokára elhervad, mert Ti vontok minden 
körül bájt és életet, Ti emelitek Egekbe a port 
s halhatatlanságra a halandót. Üdvözlet és hála 
Néktek!" 

Széchenyiben mély meggyőződésből fakadt 
ennek a fenséges ajánlásnak minden szava, 
amit megkapóan igazol egyik hírlapi cikkének 
ez a mennyeket ostromló fohásza: „Az egek ura 
ismertesse meg a nőkkel gyönyörű hivatásukat 
s a haza felvirágzása bizonyos." 

Nem ok nélkül ír ta ezt Széchenyi. Akkor 
még csekély volt a magyarságtudattól áthatott 
szebblelkű asszonyok száma. 

Széchenyi, a keresztény felebaráti szeretet-
nek világviszonylatban is egyik legkiválóbb 
képviselője, úgy látta, hogy „a magyarnak 
nincs mit fecsérelni szánakozásával, mert sa-
ját bajainak siratására sincs elég könnye. 
Koiéntsincs! Az egész világon nem érez vele 
senki. — Sőt mint nemzet még az Istentől em-
bernek ajándékozott feleségében, az asszonyban 
sem talál (a korabeli kezdetleges, hiányos, 
nemzetietlen, idegen szellemű és nyelvű leány-
nevelés leverő következményeként) hív párto-
lót, bajaiban rokonlelkű osztozót, sőt még vele 
gyászolót sem. így még boldogtalanabb, mint 
az első embervért ontotta szerencsétlen ha-
landó, mert a csillagok alatt, mindentől el-
hagyatva, csak egyedül áll. Nemzeti ügyében, 
éltének legértékesebb, legméltóbb, legnemesebb 
foglalatosságaiban nemcsak hogy nem gyámo-
lítja, de még csak nem is érti hölgye. Pedig 
minden nemzetnél, legyen az bár a szolgaság 
iegalantibb fokán is, nemzeti bajt, nemzeti 
örömet őszinteséggel és hűséggel oszt férjével 
a nő. Sőt hihetőleg még a török háremben is 
váltva bvira fakaszt vagy örömbe ringat a fél-
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holdnak gyásza vagy sikere. A magyar asszony 
ellenben — kevés kivétellel — hátat fordít 
nemzetének. Még csak érteni sem kívánja. 
A hazafiság legőszintébb törekedéseinek lát-
tára tán mindenekelőtt ő vonul vissza a leg-
hidegebben s tán mindenek közt ő mutat a leg-
kevesebb vonzalmat a haza iránt." 

Nemzeti újjászületésünk szempontjából is 
áldhatjuk a sorsot, hogy Széchenyi 1817 május 
l é n ezt í rhat ta édesanyja emlékalbumába: 

Ha mindazt, mit szívem érez, tollammal 
leírhatnám, 

Mindazt, mit csak néked köszön, méltán 
előadhatnám, 

Boldog volnék 
S nem búsulnék. 
Be hogy írja le számát ezer aggádásidnak? 
Hogy köszönje tanácsidnak, hogyan 

fáradásidnak 
Számos nemét 
És érdemét? 
íme tűz és fegyver között imádsággal 

tartottál. 
Beteg ágyaimban gyorsan te magad 

ápolgattál. 
Te oktattál, 
Tanácsoltál. 
Te plántáltad szívembe a jót, melyben 

vagyok s leszek, 
S ami csekélyt Isten, Uram s Hazámért 

utóbb teszek( 
] A Te munkád 

S azért reád 
Szálljon hálaadásom mellett az Istennek 

áldása, 
Attól lelked gondjainak jutalmát hogy 

láthassa. 

Édesanyja sokat, igen sokat várt ettől a 
munkájától. Már a következő évben így nyi-
latkozott róla Madarász János somogyi ügy-
véd kérdezősködésére: „Igen, ő katona; de ez 
nem az ő pályája. Én neveltem, ő az én leg-
kedvesebb növendékem. Én ismerem az ő szel-
lemét, lelkületét: ő szívvel-lélekkel magyar, s 
meglátja, ügyvéd úr, Magyarországon olyan 
nagy hazafi ember nem volt, mint ő." S ez be 
is következett, mégpedig nem utolsó sorban 
azért, mert küldetés-tudatában már a családi 
nevelés első hatásai is erősítették. Elannyira, 
hogy 1848-ban is így nyilatkozott saját magá-
ról: „Én vajmi gyarló ember vagyok, de egy 
gond él bennem és uralkodik minden akara-
tom és tehetségem felett: fa j tánk és hazánk 
józan kifejtése." „Nem mondom, hogy semmi-
bén nem csalatkozom és hibátlanul látom a 
következmények fenékokait. Tudom, én is csak 
ember, mégpedig igen gyarló ember vagyok. 
De — hogy anyaföldem állapotát könnyelműen 
és szelesen soha nem fontoltam és csekély lelki 
tehetségeimet életem egész folytában, mióta 
eszemet bírom, csak arra az egyetlenegy gon-
dolatra összpontosítottam és feszítettem: mi-
képen lehetne alacsony állású hazánkat maga-
sabbra emelni, — arra tiszta lelkiismerettel 

esküdhetem." Érezte és hirdette: „Hazánk csor-
báit helyreállítani, elsőségeit kifejteni, jobb-
létét magyarságra alapítani, állását magasí-
tani — legszentebb kötelességünk." „Eltökélt 
férfiúi szándékom: inkább honom hív szolgá-
latában veszni, mintsem annak szégyenei és 
mocskai közt éltem fogytáig fulladozni." „Az 
én legjobb tulajdonságom oly hangyaféle mi-
nőség, amelyhez képest soha nem únom meg a 
munkát, habár toties quoties elszedik, vagy el-
gázolják is előttem a tojást." Nem csoda tehát 
az az egyre gyakoribb tapasztalat, hogy minél 
többen és minél jobban ismerjük meg Széche-
nyit, annál általánosabb és mélyebb lesz az 
iránta való szeretet. Ö maga még ezt is már 
1818-ban bizonyosra vette, s 1833-i aldunai út-
ján meg is állapította: „Sokszor tetszem az 
embereknek a nélkül, hogy a legkevésbbé is-
mernének; azután szörnyen vesztek előttük, ha 
meglátnak és felületesen ismerkednek meg ve-
lem; végre olykor magamhoz hódítom őket is-
mét, ha t. i. felismerik exaltációmat, magasz-
tos kedélyállapotomat, meleg lelkemet." 

Széchenyi meleg lelkének kell tulajdoníta-
nunk, hogy a messze idegenben is otthon-
közeiben tudott maradni, amit megkapóan iga-
zol ez a firenzei naplóbejegyzése: „ . . . Jó éj-
szakát, kedves Atyáin és drága Anyám! Min-
dennapi lelki koncentrációm órájába foglallak 
Benneteket- Így nevezem imádságomat." 

Meleg szíve könnyen lángra is lobbant, s 
így nem csoda, hogy nagy nőbarát hírébe ke-
rült. Maga megvall ja: „Mondtam-é valaha, 
hogy a szépnemnek nincs rám hatása? Hogy 
az előttem semmi? Hogy nem szeretem? Ennek 
ellenkezője sokkal ismeretesebb, semhogy több 
szót vesztegetnék. . ." 

Csak a férfi t ípusnak olyan tiszta, hogy úgy 
mondjam 100%-os képviselője, mint Széchenyi, 
érezhette, amikor megismerte későbbi hitvesét; 
„— Ö lesz az oka, hogy egy egész nemzet újjá-
szülessék. Amphitrite, aki a sast megitatja." 

Csak a férfinem oly tökéletes megszemélye-
sítője, mint Széchenyi, tudta a nőnemben e 
világnak adott értékeket tisztán megérezni, 
próféta-látással feltárni s azok kifejtését és 
érvényesítését kizárólag lovagias gyengédség-
gel enyhített apostoli buzgalommal sürgetni. 

E mellett éppígy tudatában volt a férfi-
természet sajátos értékeinek és ezek jelentősé-
gének is, és mind a női, mind a férfitermé-
szetnek a maga határozott, tiszta és tökéletes 
kialakulásáért esengett. „ . . . Ha azt mondható 
nám magamban: íme, az a nő, akit szeretek 
(Crescence) és az a férfi (Wesselényi), akit leg-
jobb barátomnak választottam, a két legtöké-
kítesebb lény a földön, — óh, mily boldog len-
nék akkor! Ez lesz még öreg napjaimnak is 
vigasztalása, — érzem bensőmben." 

Annak, aki ilyen tisztán látta a nevelésnek 
a két nem szerint elkülönülő célját és oly áhí-
tatos sóvárgással kívánta annak elérését, akkor 
is tanítványi figyelemmel kellene tanulmányoz-
nunk a nevelésre, jelesül a nőnevelésre vonat-
kozó felfogását, ha nem lenne a leghívebb és 
legnagyobb magyar. Még korunk jellemkutatóit 
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is sarkalhat ja búvárkodásaikban, mert hiszen 
„a két nemet megkülönböztető jellemző saját-
ságok nem jelentik azt, hogy bármelyik nem 
szellemi képességeinek az értéke a másikénál 
nagyobb vagy csekélyebb lenne." 

Széchenyi elavultnak ta r t ja azt a felfogást, 
amely szerint boldog az, aki nem ismeri a jót, 
mert így nem is óhajt ja. „Éppen olyan józan 
ez az okoskodás, mint az, hogy szerencsés a 
kő, meit semmije se fáj . Nem negatív, hanem 
pozitív boldogságra van alkotva az ember." 

Igen nagy kérdés tehát, amelyet a nevelé-
sen elmélkedő nem kerülhet meg, hogy „Mi-
képen juthatni boldogsághoz?" 

E felette kényes és bokros probléma meg-
oldásán, mondhatni — olvassuk a Garatban — 
az egész természet szüntelenül töri a fejét és 
csak igen r i tka és akkor is csak igen korláto-
zott sikerrel. 

Bizonyos, hogy az ember boldogsága nem 
a pangás, de nem is csak a képzeletben festett 
lét, sem pedig a jobbnak nemismeréséből eredő 
megelégedés, hanem mindig növekedő s maga 
előtt el nem titkolható anyagi és lelki szük-
ségleteinek lehető legtökéletesebb kielégíthe-
tése. 

Gyánioltalanabbul és több szükséglettel he-
lyezte az Egek Ura a földre az embert, mint 
akármely más lehelő teremtményt. Ámde kár-
pótlásul értelmet adott neki. Azt az isteni 
szikrát, amely minden emberben él. S ez csak 
kifejtését, csak felszabadítását várja, — hogy 
még az anyagi kéjeknek is sokkal tágabb és 
illatosabb körébe állíthassa önmagát az ember, 
mint amilyenbe a föld bármely más teremt-
ménye helyeztetett. Sőt hogy ezenfelül a min-
dig táguló lélek gyönyöreinek szféráiba is 
annál inkább felemelkedhessél*, melyekből 
nemcsak nincs kitagadva, hanem tán egyedül 
csak azokban lelheti unalom és túllakottság 
nélkül való örömeit. 

Aki az olyannyira korlátolt testi örömök ki-
elégíthetése mellett még a művészetek és tudo-
mányok ezerárnyalatú gyümölcseit is élvez-
heti, az sokkal boldogabb, mint az, aki az élet 
legsürgetőbb szükségletei kielégítésének szűk 
mezejére van szorítva Minél nagyobb 
sikerrel küzd ehhez képest az ember az anyagi 
és kivált a lelki gyönyörök kifejtése körül, 
minél nagyobb haladásban van, annál boldo-
gabb. S ekkép az ember egyedül a szüntelen 
előmenetelben találhat ja megelégedését. S mi-
nél többen járnak el ebben jó sikerrel, annál 
boldogabb az egyes polgárok összesége, a nem-
zet is. A munka és a szorgalom — ami csak 
szavakkal más, de magában nem egyéb, mint 
az ember szüntelen küzdelme az anyaggal — 
alkotja tehát mind az egyes ember, mind a 
nemzet boldogságának egyedül biztos és tartós 
alapját. 

Innen van, hogy „az ember mindig azon 
munkálódik, hogy sorsát jobbítsa. Szüntelenül 
arra törekedik, hogy egészségesebb, megbecsül-
tebb, vagyonosabb, hatalmasabb, egyszóval, 
hogy boldogabb legyen." — Ezekhez ké-
pest az, aki embertársainak részint lelki, ré-

szint testi tehetségeit pozitíve vagy negatíve 
csonkítja, vagyis tehetségeit nem engedi érvé-
nyesülni, vagy éppen elnyomja azokat, ellen-
ségesen cselekszik vele. Nemkülönben az sem 
Lesz jót vele, aki helyette gondolkozik és dol-
gozik. S ezért embertársának az a legjobb és 
leghívebb barátja, aki testi-lelki erejét kifejti, 
előmenetelére módot ad s így szól hozzá: „Fá-
radozzál s magad légy jobb-léted szerzője!" 

Mivel nem tagadható, „hogy az emberek 
általában inkább haj lanak a rosszra, mint a 
jóra, és hogy szinte lehetetlen valóban eré-
nyessé válni, mielőtt a bűn minden csíráját 
önmagunkban meg nem gyengítettük és el nem 
uyointuk", azért lá t ta Széchenyi az erkölcs-
tudományban minden egyébnek talpkövét. „Ez 
az egyetlen tudomány visz bennünket legköze-
lebb az Istenség ideájához, mely emberi létünk 
legfőbb célja- — — Az erkölcstudományból 
— olvassuk a Világban — praktice merítgeti 
a morális nép a társadalmi élet legédesebb 
örömeit. Ezért akarta bevinni a nép szívébe, 
s igyekezett elhinteni az igazi erkölcsi függet-
lenség magvait. Kívánja, hogy gyermekein-
nek még virágos éveiben elméjükbe véssük: 
kövessenek el mindent, hogy oly egészségesek 
ás oly jók legyenek, amennyire azt Isten az 
ember számára lehetségessé tette. — Én nem 
kívánok többet — olvassuk Naplójában —, 
mint amennyire az ember képes. Megengedek 
vagy tiltok, de elnézni nem akarok semmit. 
Föltétlenül akarom, hogy mindenki vallásának 
szokásai szerint éljen, de a legfontosabb az, 
hogy felebarátján segítsen. Azonban nem ala-
mizsna az, ami az emberiséget boldoggá teszi. 
Erre a tanítás és példa való. 

Csak úgy remélünk reánk és utódainkra 
nézve üdvöt —• írta éppen egy évszázaddal ez-
előtt a Kelet Népe című művében —, ha szel-
lemi alapon nyugszik jelenünk és jövendőnk, 
ha szellemi alapon emelkedik anyagi kiképzé-
sünk és nem megfordítva. 

Széchenyi előtt kétségtelen volt, hogy az 
emberi társadalomnak legbiztosabb és legerő-
sebb alapja a vallás. „Vallásomban mindent 
tiszteletreméltónak tartok, mert hiszen ennek 
a minden ember iránt való szeretet legfőbb 
alapja, s azt is tudom, hogy csak imádsággal, 
elmélkedéssel, az érzékiség leküzdésével, bűn-
bánó vezekléssel és kitartó gyakorlással vál-
hatunk képessé az igazi szeretetre, csak így 
dicsőülhetünk meg . . . Legfőképen pedig a r ra 
kell ügyelnünk, hogy ne legyünk igazságtala-
nok semmiféle élőlény iránt és minden tettünk 
alapja a szeretet legyen, szóval, hogy szigorúan 
erkölcsös, erényes életet éljünk. Az erény a 
lélek egészsége, éppúgy, mint ahogy a bűn a 
lélek betegsége. Boldog ennélfogva az, aki az 
erény litjától soha el nem térve, bízik a nagy 
Istenben, akinek kegyelme és ápolása nélkül 
semmi sem sikerül a világon. Ezért vigyáz-
zunk. legyünk mindig résen, hogy az önszeretet 
és a hiúság, az emberiségnek e legveszedelme-
sebb csábítója, ettől az úttól el ne térítsen. 

Széchenyi „Hitel"-ében megvallja, hogy: 
„Mindig csak egy harangra ütök, igaz, de bár 
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sok volna, kit mindarra, ami hazánk díszére 
hasznos és szükséges, egyesíthetnék! Mint a 
falusi harang, habár törött is, összeseregíti a 
jámbor községet Isten házába." Ennek a lia-
íangnak „nyelvét" egy t i tkárának szóló döb-
lingi levelében, annak különben átlagos és rá-
adásul németül í r t sorai végén sikerült meg-
találnom. Ma már közismert alakjában így 
szól: Egyesült erővel törekedjünk arra, hogy 
Magyarországon egy ember se legyen kenyér 
és ruházat nélkül, födél és szakismeretek nél-
kül, és az erkölcsi műveltséget senki se nélkü-
lözze. 

Mélyebben ma sem tudja senki megszólal-
tatni szociális szükségleteinket, mint ahogy azt 
Széchenyi az individualista XIX. század első 
felében már sürgette. S tette ezt a legkülön-
bözőbb változatokban azért, mert minden tö-
rekvésünknek abban kell egybeforrnia, hogy 
magunkat a lehető legnagyobb nemzeti erőre 
kiképezzük. 

Egy nemzet, ha sajátságainak kifejtésében 
valami egészre képezheti ki magát — taní t ja 
Széchenyi Hunnia című művében —, oly er-
kölcsi test, mely az emberiségnek alkotórésze 
és egyike azoknak a lépcsőknek, amelyeken az 
emberi nem mind magasabbra emelkedhet! k 
végső hivatása, a „tökéletesülés" felé. A földi 
lét salakjaiból ugyan nem bontakozott ki min-
den nép ily egésszé, az emberiség fölemelkedé-
sének lépcsőjévé; — — de azért megvan min-
den népben a kifejlődhetésnek az a lehetősége, 
az az életszikra, amely ily kiképződésre bírhat. 
Ez okból a becsületes ember, akinek lelke érti 
a természet szavát, el is fog követni mindent, 
amivel hozzájárulhat honosainak, nemzetének, 
hazájának tökéletesebb kifejtéséhez. És ez a 
vágy a honszeretet legmélyebb kútfeje. Ez az 
Istentől emberbe oltott érzelem a természet 
romlatlan fiában minden más érzést fölülmúl 
és felejttet, habár szándéktalanul is- A leg-
kiműveltebb főnek és a legnemesültebb kebel-
nek is ez i rányí t ja minden lépését, de józanul, 
úgy, hogy műveletlent és műveltet — bármily 
távol álljanak is egyébiránt egymástól — a 
hon java körül mindenben szinte hasonló vágy 
egyesít. S ebből az együttérzésből, amely a 
földön a legnemesebb, legdicsőbb emberi csele-
kedetek leggazdagabb forrása, csak azok a fél-
emberek, csak azok a féltudósok vannak ki-
zárva, kitagadva, akik az álnevelés maszlagai-
tól elrokkantva és az önzés-gondolta szokások 
hatalma által minden nemesből kivetkeztetve, 
a szűz természet benyomásait már elfelejtet-
ték, a természethez ismét visszatérítő bölcseség 
szavát pedig még nem hallották meg. Ezért 
tar tot ta minden erény kútfejének a hazaszere-
tetet; s hirdette, hogy: „a tökéletesség elérésé-
hez haza kell! Erőteljes férfiak és fegyelme-
zett asszonyok." 

A mi keleti zománcú elődeink magasan 
állottak a szépnem felett, míg ez csak olyan 
helyet foglalt el, amilyenen durva nemzetek 
közt szokott állni a nő. A keresztény vallás, 
mely honunkban a latin nyelvvel szinte egy-
korú, mindent szelídítve, a házikör viszonyaiba 

is a szelidülésnek áldását lehelte, mely az asz-
szonyt, örömeinknek és nyomorainknak hű 
megosztóját, némileg természeti jogaiba iktatta. 
De idő haladtával, a nemzet nőttóvel — midőn 
mind jobban és jobban ránk száradt a latin 
nyelv, a vele nálunk egykorú keresztény val-
iásnak egyszerű tanításai, „a felebaráti szere-
tet és keresztény türelem" viszont tőlünk las-
san megint elszálltak, — éppen az zárta el az 
asszonyt természeti körének tökéletes elfogla-
lásától, ami nemzetünk előbbi korában őt 
némileg természeti jogaiba beiktatta. Amióta 
ugyanis a társasélet viszonyai rendeződni 
kezdtek és a szépnem hatása az erkölcs, jó ízlés 
és a társasélet kellemei körül tágult, iskoláink 
ellenben oly nyelven tanítottak (t. i. latinul), 
amelyet a szépnem nem értett, amelyen az nem 
szólt, azóta a holtak nyelve kezdte elválasztani 
a két nem érdekeit. 

Az asszonynak, nem értvén, mit tanul fia, 
mit beszél férje, vagy ismét le kellett süllyed-
nie egykori keleti állására, vagy — ó, kín, ha-
bár ez természetes következés — idegen kul-
túra felé fordult. A férfi viszont nem kedvel-
vén, sőt gyűlölvén, amit az asszony külföldi 
példa szerint gyűjtött , még inkább eladta ter-
mészetes értelmét a természet elleni zsarnok-
uak. S így, tán sehol előbb nem tapasztalt 
kötetlenségben, végkép ránk jutott az az idő, 
amelyben asszonyaink s férfiaink ízlései, néze-
tei s tán reményei is oly elágazók s egymáshoz 
oly kevéssé illően mutatkoznak. Ennek további 
s mindig rosszabbra növekedő következése 
minden közérdeknek legveszedelmesebb felfor-
rását kénytelen okozni, ha a természet örök és 
soha meg nem csalható elvei szerint a két nem 
közti elágazásoknak gyökérokai még jókor ki 
nem ir tatnak s ízlésük, nézeteik és reményeik 
nem egyeztetnek egy nagy cél felé. Ezért ír ta 
Széchenyi egyik hírlapi cikkében: „ . . . Jó l l ehe t 
ja j t mondok ott, ahol a konty uralkodik, azért 
százszorta fájdalmasabb j a j t harsogok az 
egekbe oly haza felett, ahol a nők idegenek a 
hontól, maguk nem lelkesednek érte, s másokat 
sem lelkesítenek iránta." 

Soha ne tévesszük szem elől, hogy „most a 
különböző nyelvek azok a nagy határok, ame-
lyek a nemzeteket egyrmástól elválasztják, s 
megóvják egyéniségüket és létüket, mint nem-
zetekét. Folyók, hegyek, tengerek — ír ta épp 
száztíz esztendővel ezelőtt Széchenyi — mind 
semmik, az egyesülésnek megannyi hidjai 
Nyelvek az igazi védfalak! Ezért kell a magyar 
nyelvnek, értelmi és nemzetiségi kifejlésünk 
leghatalmasabb rugójának, haladnia. 

Véntől fiatalig, dústól szegényig, a legjele-
sebb férfiaktól a legbájosabb hölgyeinkig min-
denki, aki honunk életét, nemes emelkedését s 
egykori dicsőségét szomjazza, tegyen meg 
anyanyelvünkért mindent, amit csak tehet. 
Mert vele mindent kivihetni, ami nemzetünk, 
sőt az emberiség díszére méltó. Nélküle semmit! 

Minden tárgy, amely hazánkra vonatkozik, 
természetszerűen kell, hogy rendkívül érdekel-
jen. Mindenkinek magát, azaz testi és lelki 
tulajdonságait, körülményeit, úgymint nemzeti-
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ségét, vagyonát, hazáját, honfitársait, hozzá-
tartozóit, azaz szüleit, rokonait, gyermekeit, 
választottjait, úgymint szerelmesét, barátját , 
ismerőseit oly tökéletesen kell ismernie, amint 
azt agyónak ereje engedi. A bölcseség azt kí-
vánja, hogy ezek kitanulása és kiismerése éle-
tének főfoglalatossága s főtudománya legyen 
és hogy végre mindenféle helyzetében önmagát 
és körülményeit állítván és tökéletesen ismer-
vén, házi esze szerint cselekedjék. Az önismeret 
és körülményismeret minden javulás ós javít-
hatás legsarkalatosabb alapja. 

Amíg önszeretetünknek, hiúságunknak s gő-
giinknek csak egyetlenegy parányi árnyéklata 
keveredik is önismereti ítéletünkbe, mindaddig 
gyarlóságunk örökké minmagunk túlbecsülé-
sére fog csábítani. S nemcsak tettleg nem 
fogunk hozzájárulni az oly szükséges újjá-
születésünkhöz, liánom annak még sürgető vol-
tát sem fogjuk érezni, sőt mibenlétünk, mivol-
tunk valóságát sem fogjuk tisztán látni és el-
ismerni sohasem, s ezért attól lassankint még 
inkább eltávolodunk. 

Széchenyi a legkeserűbb önismertetési pilla-
natokra is szívesen elszánta magát, mert tudta, 
hogy azokból az ember, valamint egy nemzet 
is, mindig tisztábban szokott kilábolni, mint 
amilyen azelőtt volt. 

Aki úgy akar cselekedni, hogy azt ne kell-
jen megbánnia vagy talán meg is siratnia, 
annak elkerülhetetlenül ismernie kell a maga 
helyzetét és körülményeit is. Cselekvésünk 
ugyanis oly szoros összefüggésben van a ma-
gunk és körülményeink mivoltával, hogy ezek 
ismerete nélkül cselekvésünk sem lehet józan. 
Pedig „saját körében minden hátramaradásnak 
senki más nem oka, egyedül önmaga, akárhogy 
akarná is másra tolni a hibát". 

A női hivatás szempontjából igen nagy a 
nőnek, illetve nőnevelésünk intézőinek felelős-
sége- A gyermekeknek és részben az ifjúság-
nak az emberi életre való előkészítése a nő 
kezében van. Mint édesanya, illetve mint dajka, 
gondozó, ápoló, nevelő a nő plántálja és fej-
leszti az i f j ú nemzedék életerőit. A nő t a r t j a 
össze a családot, teszi a házat (lakást) családi 
otthonná, biztosítja annak fészekmelegét, nyá-
jas derűjét, az anyai, nővéri jóság szétsugár-
zásával melegíti otthonossá az intézeti életet és 
a nyilvános gondozás és védés intézményeit; 
az egyénközi kapcsolatok létesítésével és átlel-
kesítésével családiasítja a társadalmi életet és 
kia lakí t ja mind a magán-, mind a közérintke-
zés formáit . 

Hitvesi-anyai hivatásának teljesítésére, egy-
szóval küldetésének betöltésére nyilvánvalóan 
határozott művelődési akarat ra , népi életszük-
ségleteink és nemzeti műveltségünk világos is-
meretére van a nőnek szüksége. Ez csak elv-
szerű tudással és következetes gyakorlattal ér-
hető el. 

Romantikus íróinknak és a hazai roman-
tika kiváló nőkép viselőinek köszönhető, hogy 
a magyar nők fokozatosan ismét a magyar 
nemzeti művelődés részeseivé lettek. 

Nálunk a nőkérdés szerencsére nem suffra-

gette-mozgalomban, hanem nőinűvelődési irány-
ban kereste megoldását, s ezzel lehetővé tette 
a nő számára a teljes emberi kibontakozást és 
érvényesülést, s így biztosította a nők tevé-
keny részvételét a gazdasági és hivatásbeli 
élet, valamint a tudomány és művelődés ala-
kításában is. 

Hogy Széchenyi mindezt hőn óhajtotta, an-
nak ékes bizonyítéka a „Hitel" ajánlása. A ne-
veléstudomány mai szaknyelvén sem lehet a 
nőnek a férfival való egyenlő értékét világo-
sabban kifejezni, értelmességét határozottab-
ban jellemezni és elismerni, s művelődésbeli 
teljesítményeit jobban méltányolni, mint, ahogy 
azt Széchenyi tette. Olvasásakor az időfeletti-
ség hangulata emeli fel a lelkünket. 

Széchenyinek valamennyi erre vonatkozó 
megnyilatkozásából éppúgy kitűnik, mint a 
nemek korszerű lélektanából és jellemtudomá-
nyából, hogy „a nő nemcsak más nemű ember, 
hanem egészen más ember is", mint a férfi. 
Ezért nevelésének is el kell térnie a férfiak ne-
velésétől. Az i f j ú t főképen azokban az eré-
nyekben kell gyakorolni, amelyek a hivatás-
beli és közéletben való helytállásra képesítik 
és fokozzák küzdőképességét; a hajadonnal vi-
szont már gyermekleány-korától kezdve a csa-
ládi életet kell megszerettetni, hogy az abban 
való élést érezze legnagyobb boldogságának. 
I f j a inka t a magyar múltból és a magyar iro-
dalomból vett példákkal az élet küzdelmeinek 
"vállalására kell ösztönözni; leányainkat (haja-
donainkat) ellenben a nevelői ráhatás minden 
számbajöhető eszközével a családi élet szen-
télye felé kell irányítani, mert ott találják meg 
a sóvárgott boldogságot, amelyet az ő és csak 
az ő szívük nyújthat önmaguknak és szeret-
teiknek. 

Mint anya, a nő a melegség és jóság meg-
testesítője, minden testi és lelki szükség finom 
megértője és odaadó ápolója. Ezzel biztosítja 
mindazoknak az emberi tulajdonságoknak ki-
bontakozását, amelyek leghathatósabb segítői 
a különböző hivatás-körök, az állam és az egy-
ház fenntartásának. 

Minden nő legyen valóban nő, azaz házias, 
igazlelkű, melegszívű; tudjon lelkesülni a 
jóért, a szépért; undorodjék szívből mindentől, 
ami nemtelen; tud ja igazán szeretni férjét , 
gyermekeit, a hazát, az egész emberiséget s 
tud ja gyermekeit nevelni. Akiknek pedig — 
ezeken kívül — kenyérkeresetre képesítő szak-
ismeretekre is szükségük van, azok kiképzésé-
ben is ügyelni kell a nőiesség értékeinek meg-
óvására, különben nem vezetjük őket a termé-
szetük által kijelölt utakon. Ezért szükséges, 
hogy minden leányiskolánk legalább ekkora 
mértékben gondoskodjék a sajátos nőnevelési 
szükségletek kielégítéséről, mint nyolcosztályos 
népiskolánknak az 1941. évben kibocsátott tan-
terve és útmutatásai, ezért nem hiányozhat-
nak az anyaságra és háztartásvezetésre rá-
nevelő ismeretek és gyakorlatok az ipari és ke-
reskedelmi szakoktatási intézmények tanter-
véből sem, és szükség lenne reájuk a felsőok-
tatási intézményekben és a leány egyesületi 
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életben is. Legfőbb feladat a szív tehetségei-
nek kifejtése, kiképzése, nemesítése. „Vajmi 
szép képben ál l í t ja előnkbe a szeráfi és kerubi 
eszme az alkotó s ekkép el nem muló léleknek 
két fő tula jdonságát : a szeretetet és az értel-
met. A Szeraf szeret — olvassuk Széchenyi-
nél •—, és egyedül szeretete által boldogít. A 
Kerub viszont fennta r t ja a menny boldogító 
világát. A házi boldogságnak az a legszebb 
eszménye, ahol a f é r j gondoskodik a családról 
és az asszonyi szív von mindenre báj t és szel-
lemi írt. S ha ez így van, éden, és ha nincs 
így, pokol akkor a föld." 

Egyik töredéknek maradt döblingi elmélke-
dését, — amelyben a „Szerelem, szeretet" kér-
dését tisztázza, s egyben a törökök Atatürkjé-
nek eljövetelét is megjósolja, s amelyet a je-
gyespárok számára rendszeresítendő házassági 
vizsga egyik főkévdésévé kellene tenni, — ez-
zel a gyönyörű művelődéstörténeti megállapí-
tással hagyja félbe Széchenyi: „ . . . H a csodákat 
szült a keresztnek jele — s ezt hiába tagad-
nám —, akkor tán az a legbámulandóbb, hogy 
csak a kereszt varázsereje és isteni eredete 
szülte valójában annak a családi életnek sok-
szerű báját , és boldogságát, amelynek létét, sőt 
lehetőségét, — még a rómait és hellént is ide-
értve, — egy nemzet sem ismerte, sőt még csak 
nem is gyanította . . . " 

Széchenyi meg volt győződve arról, hogy 
„csak úgy léphetünk az említésreméltó és tisz-
telt nemzetek sorába, ha magyarok maradunk, 
és sa já t nemzetiségünk további kifejtésére ala-
p í t juk minden előmenetelünket és reményün-
ket, s ha gondjaink hív osztozója, éltünk leg-
édesebb gyámola és annyi vágyunk célja, az 
Asszony, —• akinek uralkodása alól, mondjuk 
ki egyenesen, fejedelemtől lefelé a legtehetet-
lenebbig, egy férf i sincs kivéve, — a természet 
szent ú t j á ra visszalép és csak azoknak fon 
repkénykoszorút, akik nemzetünket dicsőítet-
ték." Ezért fordult már első nagy művében, a 
„Hitel"-ben honunk érdemes leányaihoz: „Le-
gyetek Ti segédei egy szebb és józanabb kez-
detnek, vezessétek, — mint valaha Spárta 
anyái, — fiaitokat az érdem s erény mezejére! 
Fejtsetek ki bennük már gyenge korukban 
minden szépre és nemesre való vágyást! ^Ne-
veljétek bátrakká, igazságszeretőkké, adott 
szavaik teljesítőivé, szóval férfakká! S ha va-

laha sivatag termő kies vidékké, posvány pedig 
gazdag gyümölcsökkel viruló ligetté válik a 
hazában, ha a magyar név mindenütt tisztele-
tet gerjeszt, s a magyarnak híre, mindenben 
való előmenetele miatt, a föld kerekén elter-
jed, legyen az édes jutalmatok." 

Ebből az édes jutalomból, — s ennek is tu-
datában volt Széchenyi, — kiváló rész illeti az 
ő édesanyját és az ő feleségét. Édes anyjának 
anyai hivatásteljesítésére rámutat tunk. Fele-
ségére vonatkozólag pedig 1843. május 16-án 
kelt végrendeletében ez volt végső óhaja : 

Helyezzék hű élettársamat, jobb felemet, 
tiszteletreméltó feleségem tetemét hamvaim 
mellé! Mert ő volt az, aki nagyobbszerű esz-
méimet: szolgálni a hont, már akkor is fel-
fogta, amikor alig volt egy hő kedély is, amely 
megértett és méltatott volna. Ö volt az, akinek 
szép lelkéből mindig erőt és szilárdságot merí-
tettem. Ö volt végre az, akiben felleltein a ger-
mán költő legmagasztosabb asszonyi ideálját, 
mely szerint nem pipere vagy divathajhászat 
vagy éppen politikába avatkozás és pártok 
fel tüzelése a hölgynek tisztje, hanem magas 
hivatásának csak akkor felelhet meg, ha 
— amint a fér je a szabadságért vív, — úgy 
küzd az asszony az i l l emér t . . . Ö lesz végre az, 
jól tudom, aki, — habár az egész világ is el-
hagy, — hűen és bennem bízva, bennem nem 
kételkedve, mellettem fog állni." 

Ilyen, illetve hasonló anyákká és hitvesekké 
nevelni leányainkat, ez az a legnagyobb szol-
gálat, amelynek teljesítését a nőneveléstől vár-
juk, s amellyel biztosíthatjuk a magyar jövőt. 
E szolgálat teljesítésében, vagyis a leányifjú-
ság természetének, emberi küldetésének és nem-
zeti hivatásának megfelelő nevelésében is 
Széchenyi egyik legnagyobb ihletőnk. 

Születésének 150. évfordulóján állapítsuk 
meg, hogy, — ha valaha sikerül pontosan ki-
mutatni azokat a különbségeket, és ezek figye-
lembevételével kidolgozni azokat a nevelési-
és életszabályokat, amelyek szerint az emberi 
művelődés a férfiasság és nőiesség termékeny 
ellentétében és mindkettő kölcsönös szerencsé-
jére áldásosán folyik, — akkor annak világvi-
szonylatban is egyik leghatásosabb sürgetője, 
magyar vonatkozásban pedig legkiválóbb elő-
hírnöke gróf Széchenyi István volt. Áldás ne-
vére! 

GAZDASÁGI SZAKOKTATÁSUNK FtGCIÓ 
KÉRDÉSEI 
Irta : LOCZKA ALAJOS 

|Z ÉLETRE való szakszerű fel-
készülés nem mai keletű kérdés. 
Mihelyt az ember kiemelkedett a 
környező természet adományaitól 

való feltétlen függés állapotából és a maga 
erejével igyekezett a létének és utódainak 
fenntartásához szükséges kellékeket előterem-
teni, arról is gondoskodni kezdett, hogy e 

szükségletek biztosításának bevált módjai ne 
menjenek feledésbe. Az olymposi tüzet csak 
egyszer kellett az égből lelopni, azután már 
megtanulta az ember, hogyan szítsa, táplálja 
és ha kell, miképen új í tsa fel. Nyilvánvaló, 
hogy a tűz gerjesztésének módjától a mai élet 
bonyolult követelményeinek megismeréséhez 
nagy út kellett és az ismeretek továbbadásá-
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nak módja is szükségszerűen sokféleképen vál-
tozott-

Az életre való felkészüles is sokrétűvé vált 
és a mai ember — bármily pályát választana 
is és bármilyen módon is igyekeznék a rá váró 
feladatokra felkészülni, aligha mondhatja, hogy 
az élet minden eshetőségére kellőképen fel-
fegyverkezett. Miként a magasabbrendű állati 
szervezet abban különbözik az egysejtű lény-
től, hogy amíg az utóbbi minden életfeladatát 
egymaga oldja meg, addig a magasabb szer-
vezetben az egyes életfeladatok elvégzését a 
sejtek millióiból álló önálló szervek vállalják, 
úgy a mai társadalmi szervezettségben az 
egyes ember élete abban tér el az ősemberétől, 
hogy saját maga élettevékenységét alárendeli 
a közösség követelményeinek és munkája nem 
függetleníti őt a köztől, hanem ellenkezőleg a 
társadalom bonyolult életműködésének csak 
kisebb vagy nagyobb részét vállalja magára. 
A mai művelt társadalom bizonyos korlátok 
közé szorítja a közösség életműködéseinek azt 
a részét, amelyet egy-egy egyén magára vállal-
hat és igyekszik saját érdekében intézménye-
sen is gondoskodni arról, hogy az egyén a 
vállalt feladat elvégzésére megfelelően fel is 
készülhessen. 

A társadalom bizonyos egyetemes követel-
ményeket támaszt minden egyes tagjával szem-
ben, másrészt egyénenkint sajátos feladatok 
teljesítését is elvárja legtöbbjétől. Az előbbi 
értelemben mindenféle iskolai oktatást és ne-
velést az életre való előkészülésnek kell tekin-
tenünk. Az utóbbi tekintetben viszont a sajátos 
feladatok külön iskolázást követelnek. így- ala-
kult ki az általánosan művelő iskola fogalma 
mellett a szakirányú iskola gondolata. Ez a 
megkülönböztetés azonban bizonyára inkább 
gyakorlati jellegű, mint elvi érvényű. Az ily 
módon történő megkülönböztetés ugyanis csalj, 
az egyes iskolákban közvetített művelődési 
anyag tar ta lmára vonatkozik, de a nevelésről 
alkotott mai felfogásunk szerint aligha jelent-
heti az ismeretszerzéssel együtt járó lelki ér-
tékgyarapodás, kifinomodás lényegbevágó külön-
bözőségét. Bármennyire hangoztatják ugyanis 
egyes túlzók pl. a gimnáziumi latin tanítás fe-
leslegességét, vagy a mennyiségtani tételek el-
sajátításának az életpályák szűk körére korlá-
tozott hasznát, tagadhatatlan, hogy ezeknek a 
legel vontabb tanulmányoknak jelentős és elen-
gedhetetlen velejárói vannak, amelyek az életre 
való gyakorlati felkészülés szempontjából sem 
meddők. Másfelől viszont senki sem tagad-
hatja. hogy nincs olyan szaktárgy, amelynek 
megismerése során nem csiszolódnék az érte-
lem, nem finomulnának a különféle lelki ké-
pességek, nem tisztázódnának a fogalmak. Az 
egyes iskolai tantárgyak hivatott művelői 
mindkét álláspontot az érvek tömegével tudják 
támogatni. Ez is a r ra mutat, hogy minden is-
kolai oktatásban ma a végső cél a lélekgazda-
gítás, vagyis a nevelő értékek kidomborítása, 
akár a szaktárgyak acélköszörűjén, akár a hu-
mánus tárgyak gyémántporán csiszolják a 
gyermek lelkét. Az eltérés talán csak az, hogy 

az első esetben a tanuló magát az acélköszörűt 
is elviszi az életbe, hogy ott tovább használja, 
míg a másik esetben a gyémántpor önértékű 
csillogása örvendezteti őt későbbi éveiben. 

I t t van szakoktatásunk egyik legfőbb kér-
dése napjainkban. A társadalomnak, az okta-
tásért felelős kormányzatnak, az iskolai munka 
végzőinek elsőrendű feladata gondoskodni ar-
ról, hogy a tanuló ne csak az aeélköszörűt ma-
gát vigye el az iskola egyetlen ajándékaként 
a nélkül, hogy előzőleg saját lelkét ki nem 
finomította volna ra j ta . Másszóval ez azt je-
lenti, hogy szakoktatásunkat nevelő és mű-
velő intézménnyé kell tennünk. Ez azonban 
semmiesetre sem járhat a szakszerű ismeret-
közvetítés rovására. A nevelés eszközeivel is-
merős szemében ez a két követelmény nemcsak 
hogy nem ellentét, hanem inkább természetes 
összetartozás. Ha az iskola nem elégszik meg 
a puszta ismeretközléssel, hanem felhasználja 
a kínálkozó alkalmakat a jellemnevelés, az ér-
telemfejlesztés, az érzelemnemesítés érdeké-
ben máris egyesítette a két követelményt. És 
vájjon akadna-e oly elfogult fezemiélő vagy 
bíráló, aki nem ismerné el, hogy a szántás-ve-
tés, aratás, kaszálás és egyéb nehéz gazdasági 
munkák során a közösségi szellem, a másokért 
való önfeláldozás, az akarat erősítése legalább 
oly mértékben gyakorolható, mint a történelem 
hőseinek és nagyjainak példáján való felbuz,-
dulássál, hogy a műhely esztergapadján az ér-
zékek kifinomítása, a megfigyelés pontossága, 
a sa já t hiba beismerése és a más példáján való 
hasznos okulás éppúgy megtörténhetik, mint 
a bonyolult nyelvtani szerkezet feloldásán, vagy 
az irodalmi szárnypróbálgatás és bírálat út ján. 

De nem elégedhetünk meg egyedül azzal, 
hogy szakiskoláink a tanulókban kifinomítsák 
az általános emberi tulajdonságokat, ezenfelül 
elsőrendű kötelességünk, hogy lelküket ezernyi 
szállal lehorgonyozzuk a magyar nemzet élet-
közösségéhez. Ehhez pedig elengedhetetlen, 
hogy szakismereteiket mint a magyar élet fel-
merülő feladatainak megoldására szükséges 
eszközöket szerezzék meg. Át kell látniok, hogy 
mint gazdák, iparosok, kereskedők, nem világ-
polgárok, hanem a Kárpátmedence magyar egy-
ségének munkásai. Más szóval nem elég, ha is-
koláinkban szakembereket nevelünk, hanem 
lelküket át kell i tatnunk a magyar kérdések, 
magyar feladatok önzetlen szolgálatának tuda-
tával. Ezt azzal ér jük el, hogy minden alka-
lommal eléjük tá r juk a magyar iparos, a ma-
gyar kereskedő, a magyar gazda kötelességeit 
és rávilágítunk arra, hogy egyik sem marad-
hat el a nemzet életének teljessége és folyto-
nossága érdekében, a magyar katona, a magyar 
pap, a magyar orvos és a többi élethivatás kép-
viselőinek nemzeti érzése, kötelességvállalása, 
munkateljesítménye mögött. Amikor gazdasági 
életünk jövő munkásait így ráeszméltetjük a 
nemzetért való munkálkodás nagyszerűségére, 
egyúttal fel kell ébresztenünk bennük a ma-
gyar f a j elhivatottságának tudatát is. Ennek 
pedig elengedhetetlen eszköze a magyar mult, a 
magyar szellem termékeinek és eredményeinek 
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megismerése a nemzeti élet megnyilvánulásai-
nak minden területén. Ezért kell a magyarság 
sorsfordulatának idején fokozott figyelmet, 
időt és terjedelmet szánnunk szakiskolánkban 
a nemzeti tárgyak tanítására. 

Az első világháborút megelőző szabadgon-
doíkodó áramlat a súlyt a szakszerű kiképzésre 
vettette. A szomorú emlékű forradalmak, az ide-
gen megszállók számos példája megmutatta, 
hogy a nemzeti öntudat hiánya a legnagyobb 
veszedelmeket okozhatja. A jó szakember szük-
ségképen még nem jó hazafi, és ha szaktudá-
sát gátlás nélkül állítja a haza ellenségeinek 
szolgálatába, mélyebb sebeket üthet a nemzet 
testén bárkinél. 

A magyarrá nevelés tehát a szakképzés mel-
lett egyenlőrangú kötelessége iskoláinknak. Fo-
kozottan érvényes ez az idegen megszállás alól 
visszatért i f júságunk nevelésére. Ahol két év-
tizeden át szégyen és hátrány volt magyarnak 
lenni, ahol a kisebbségi sors kegyetlenségének 
ezernyi szúrása igyekezett kioltani a magyar-
sághoz való taitozás tudatát, ahol a magyar fa j t a 
alaesonyabbrelidűségét minden hivatalos meg-
mozdulással igyekeztek világgá kürtölni, ott 
ma nem tudunk elég bő alkalmat teremteni 
arra, hogy az i f júság meggyőződjék mindennek 
ellenkezőjéről, hogy újból büszke legyen ma-
gyarságára. 

A Gondviselés rendelése, hogy nemzetünk 
minden sorscsapás után megtalálta a jobb jövő 
felé vezető utat. A trianoni pusztulás sok ta-
nulságának egyike, hogy a magyarság a nem-
zeti élet minden területén a vezetést, irányí-
tást a maga kezébe vegye. A gazdasági terüle-
teken ez az elv a közelmúltban kezdett meg-
valósulni. És ekkor döbbentünk rá, hogy nem 
készültünk fel eléggé a nagy feladatra. Több 
a betöltésre váró hely, mint a betöltésre alkal-
mas képzett szakember. E nagy hiányon csak 
a szakoktatási intézményeink hálózatának 
gyorsütemű fejlesztésével és kiépítésével segít-
hetünk. A feladatok, amelyekkel e téren szem-
benállunk sokoldalúak. 

A szakiskolák számának növelése nemcsak 
iskolapolitikai kérdés, hanem súlyos anyagi 
ügy. Egy-egy ipariskolai műhely, mezőgazda-
sági iskolai tangazdaság, kereskedelmi iskolai 
gyakorlóiroda felszerelése különösen mostani 
viszonyaink között kimondhatatlan akadá-
lyokba ütközik. A szóbajövő nagy költségek 
előteremtése pénzügyi téren, a megfelelő szer-
számok, eszközök, anyagok pedig a beszerzés 
területén okoznak nagy nehézségeket. Mind-
ezektől eltekintve pedig legfájóbb pontja a 
szakoktatásnak a mindjobban érezhető tanár-
hiány. A mérnökökben, gazdákban, a könyvi-
telre, idegen nyelvre és levelezésre képesített 
tanárokban jelentkező nagy hiány előbb-utóbb 
meg fogja bénítani az iskolai munkát. A kor-
mányzat felismerve ezt a fenyegető veszedel-
met, a közeljövőben nagyobbszámú ösztöndíjat 
szándékozik a műegyetemen hirdetni azok szá-
mára, akik kötelezik magukat, hogy oklevelük 
megszerzése után tanár i szolgálatot vállalnak. 

Az iskolahálózat fejlesztésén felül gondos-
kodni kell a gazdasági életpályák megkedvel-
tetéséről. 

Mindenekelőtt lehetővé kell tennünk, hogy 
azok, akik már régebben elhelyezkedtek a gya-
korlati életpályákon, de a mindennapi munka 
során rá juk ragadt tapasztalatokon felül nem 
részesültek rendszeres szakképzésben, utólag 
egészítsék ki ismereteiket. Ez a kérdés különö-
sen nagy jelentőségű a visszatért területeken. 
A megszálló hatóságok két évtizeden át tuda-
tosan és tervszerűen szorították ki a magyar 
if júságot az iskolából. Ügy számítottak, hogy 
a magyarságtól először szellemi fegyvereit kell 
elrágadniok, hogy azután elszegényedve, köny-
nyebben megtörhessék. 

Húsz évnek ezt a nagy hiányát kell pótolni 
most, amikor kétszeresen érdeke a nemzetnek, 
hogy a gazdasági erőforrások is hű, megbíz^ 
ható kezekbe kerüljenek. 

Az 1938: XI I I . törvénycikk lehetővé teszi 
felnőttek részére olyan osztályok szervezését, 
ahol teljes egészében megszerezhetik a gazda-
sági középiskolák ismeretanyagát, a nélkül, 
hogy keresetüket, munkahelyüket el kellene 
hagyniok. 

A közoktatásügyi kormányzat a folyó is-
kolai évben Budapesten az állami gyakorló ke-
reskedelmi középiskolában kísérletképen nyi-
totta meg az első ilyen iskolát. A jelentkezők 
nagy száma miatt egyszerre három osztályt 
kellett nyitni és még így is ötször annyian szo-
rultak ki, mint amennyi jelentkezőt fel lehe-
tett venni. A tanítás az esti órákban folyik és 
négy év alatt elvégzik a felnőttek szükségletei-
hez szabva a kereskedelmi középiskola egész 
anyagát. A hallgatók a négy év elteltével sza-
bályszerű érettségi vizsgálatot fognak tenni 
azzal a megnyugtató tudattal, hogy nem holmi 
zúgelőkészítők tölcsérező módján szerencsefi-
ként jutottak hozzá az érettségi bizonyítvány-
hoz, hanem komoly, alapos felkészülés alapján 
férfias munkával. A kísérletképen felállított 
osztályok hallgatói ezt a lelkiséget hozták ma-
gukkal, nem cáfolva meg a kormányzatnak a 
magyar férfi becsületes élniakarására és ha-
haladni vágyására alapított reményét. A kísér-
let eredménye oly kecsegtető, hogy lehetővé 
vált az ú j intézménynek szélesebb alapokon 
való elterjesztése. Az ú j iskolák helyének ki-
szemelése különös figyelemmel volt a vissza-
csatolt területeknek e téren fokozottan meg-
nyilvánuló érdeklődésére. Kellő számú jelent-
kező esetén kereskedelmi középiskolai felnőtt 
osztályok fognak nyilni a következő városok-
ban: Kassa, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Szatmárnémeti, Szeged, Szombathely, Debre-
cen. 

A felnőttek szakképzésének ügye a kereske-
delminél is égetőbb az ipari téren. Se szeri, se 
száma azoknak az iparosoknak, akik akár 
anyagi okokból, akár i f júkor i könnyelműség' 
bői elmulasztották a rendszeres iskolázást, de 
magyar őserejük áttörte az élet akadályait, idő-
vel mesterségükben elismerésre, vagyoni hely-
zetükben nyugodt biztonságra tettek szert. 
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Ezek felnőtt korukban fájó szívvel eszmélnek 
rá ifjúkori mulasztásuk hátrányaira és szak-
szerű hozzáértésük rendszeres megalapozását, 
ennek alapján üzemük, vagy műhelyük tovább-
fejlesztését, társadalmi helyzetük emelkedését 
szeretnék előmozdítani azzal, hogy megfelelő 
iskolai végzettség biitokába jutnak. Ezek ré-
szére is leletővé kívánja tenni a kormányzat 
az ipari középiskola elvégzését, a nélkül, hogy 
ez őket napi munkájukban akadályozná. 

Az ipari képzés természetéből folyik, hogy 
a rendelkezésre álló néhány esti órában nem 
volna összezsúfolható az elméleti és a gyakor-
lati oktatás még akkor sem, ha mindkét téren 
jelentős engedményeket tennénk. Nem szabad 
ugyanis elfelejteni, hogy az ipari középiskolák-
ban osztályonkint heti 42 órában folyik a taní-
tás, és ebből a gyakorlati kiképzés egymaga 14 
órát vesz igénybe. Ezért a r ra az álláspontra 
kellett helyezkedni, hogy a felnőttek osztályait 
csak azok részére nyi t juk meg, akik már leg-
alább segédlevelet szereztek az illető iparág-
ban és így a gyakorlati oktatás már teljesen 
kikapcsolható. I t t is megtörtént az első tapo-
gatódzó lépés. A folyó iskolai évben a buda-
pesti villamosipari középiskolában nyílt meg 
a felnőttek osztálya. 

A kísérletet a következő iskolai évben foly-
tatni fogjuk a gépiparra kiterjesztve. Egyelőre 
Miskolcon és Székesfehérváron fognak felnőtt 
osztályok nyilni. Később más iparágakra is át-
térünk és mihelyt a mérnöktanárok utánpót-
lása lehetővé teszi, a visszacsatolt területek is-
koláiban is szervezünk felnőtt osztályokat. 

További feladat a szakoktatási intézmények 
szervezetének, tanítási anyagának korszerű 
újjáalakítása. Az 1938 : XIII . törvénycikk e té-
ren biztosítja a szükséges kereteket és lehető-
ségeket. A törvény kihirdetése óta már meg-
kezdődtek az ezirányú munkálatok. 1940-ben 
megjelent a kereskedelmi középiskolai tanítás-
terv, bőséges, az ú j nevelési elvek szellemében 
í r t útmutatásokkal együtt. Ezt követte ugyan-
abban az évben a Rendtartás. A napokban 
hagyta el a sajtót az érettségi vizsgálati utasí-
tás. Ennek új í tása az eddigi szcbeli és írásbeli 
mellett a gyakorlati vizsgálat bevezetése, ame-
lyen a jelölt kereskedelmi szokásokban, gya-
korlati készségekben szerzett jártasságáról fog 
számot adni. Az iskola gyakorlati jellegének 
újabb kidomborítását jelenti, hogy az érettségi 
vizsgálaton a jövőben a kereskedelmi kama-
rák jelölése alapján kereskedő tag is részt vesz. 

A mezőgazdasági középiskola rendtartása 
1928-ban jelent meg csaknem egyidőben a tör-
vény megszületésével. A mezőgazdasági és ker-
tészeti iskolák tanításterve és útmutatása mcst 
készül. Eddig a mezőgazdasági középiskola 
ideiglenes, kísérleti tanteivvel működött. Az 
útmutatások az elsők e téren hazai oktatási 
rendszerünkben és így mondhatjuk, hogy alap-
vető és a messze jövőre is kiható jelentőségük 
lesz. 

Ugyancsak most tárgyalják a mezőgazda-
sági és kertészeti középiskola érettségi vizsgá-
lati utasítását. Mint a kereskedelmi középis-

kola érettségi vizsgálatán, tígy itt is a kamara 
jelöltjeként résztvevő mezőgazda (kertész) tag 
biztosítja a gyakorlati szakszeiűség érvénye-
sülését az iskola munkájában. A gyakorlati 
vizsgálat jelentőségét emeli, hogy a jövőben a 
szóbeli vizsgálattól függetlenül két teljes napot 
lehet erre a célra fordítani és- a jelölteknek 
nemcsak a szerszámok, gépek kezelésének meg-
felelő elsajátításáról, hanem munkabírásukról, 
kitartásukról, kézügyességükről, az állatokkal 
való kellő bánásmódról is be kell számolniok. 

Sokkal nehezebb és bonyolultabb a kérdés 
az ipari oktatás területén. I t t ugyanis számol-
nunk kell egyrészt az ipar sajátos munka 
szükségleteivel, másfelől pedig az egyes ipar-
ágak különlegességével. Az ipari munkaterü-
letek tagolódása tekintetében figyelmünket 
elsősorban a nagy munkástömegek, azután a 
képzett szakmunkások, majd a munkavezetők 
és önálló iparosok, végül a nagyobb üzemek 
sajátos igényeit is kielégítő és irányításra is 
alkalmas magasabb szaktudású gyárvezetők ne-
velésére kell fordítanunk. 

A nagy munkástömegek utánpótlásának ú t j a 
az iparostanoncoktatás. 

A tanonckérdés ma mondhatni divatba jött. 
Újságcikkek, egyesületek, szónokok, társada-
lomújítók több-kevesebb hozzáértéssel és hiva-
tottsággal igyekeznek ezt a kérdést napirenden 
tartani. Egyesek nemzetvédelmi szempontból 
veszik vizsgálat alá és a magyar i f júság e te-
rületen élő nagy tömegének lelki alakulását 
féltik a káros behatásoktól. Ezek az élet po-
rondjára dobott tanoncokat akar ják megvédeni 
hazafiatlan, vallásellenes propagandától és ha-
tékonyabb nemzeti nevelésüket sürgetik. Má-
sok szociális szempontból vitatják a tanoncok 
helyzetét és emberibb életfeltételeket, méltóbb 
bánásmódot a mesterek, segédek részéről, a 
testi erejüket meghaladó munkáktól való meg-
óvást követelnek részükre. Az ipari fejlődésért 
aggódok nem találják kielégítőnek a tanonc 
gyakorlati és szakszerű felkészülésének mai 
módját és hangoztatják, hogy a mesterek ma-
guk sem mindig rendelkeznek korszerű ismere-
tekkel és kellő felszereléssel, hogy nem minden 
mester fordít elég gondot a tanonc oktatására, 
hanem sok esetben egy-egy jól-rosszul elsajá-
tított munkaterületen máris a termelő mun-
kába fogja -és nem mindig törődik azzal, hogy 
az illető iparág valamennyi területével megis-
merkedjék. 

Még nagyobb aggodalommal figyelmezteti 
nek mások egyes nagy üzemeknek arra a saj-
nálatosan jelentkező nemtörődömségére, amely-
lyel a munkás utánpótlást elhanyagolják. Míg 
a kisiparos munkaerejéért vállalja a tanonc 
tar tását és oktatását, számos nagyüzem csak a 
kgsz munkást hajlandó foglalkoztatni és nincs 
törvényes eszközünk arra, hogy a szakmunkás-
ság utánpótlásában való részvételre kénysze-
rítsük. 

Sokak szemében a tanockérdés iskolai üggyé 
tömörül. Ezek kárhoztatják a hetenkint egy-
rapos isk ólába járást, mondván, hogy a beható, 
elmélyedő tanuláshoz kevés, a mester szempont-
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jából pedig sok. A tanonc öt napig az élet igá-
ját húzza, sok minden rosszat lát és hall, a 
hatodik napon az iskola alig győzi lelkét meg-
fogni, akaratát fegyelmezni, fejét szakismere-
tekkel tömni, hogy az utána következő újabb 
hat nap ismét elmossa az iskola behatásának 
minden nyomát- És ha legalább törvényes esz-
közünk lenne arra, hogy a tanonc az iskola 
szorgalmas, becsületes elvégzésére, komoly 
tanulasra kényszerüljön. De mai viszonyaink 
között a tanonc felszabadul, miié tanoncideje 
lejár, akár tanult az iskolában, akár csak puszta 
jelenlétével rcntotta a levegőt. Azonban szá-
moljunk csak az értékes tanulnivágyó elemmel. 
Hány helyen van módja és lehetősége a ko-
moly törekvésű tanoncnak, hogy csak ennek a 
hivatásnak élő és szakszerű felkészültséggel 
rendelkező tanítók szájából, megfelelő iskola-
épületben, korszerű eszközökkel támogatott ta-
nításban részesüljön? 

Aki mindezt és a velük még összefüggő sok 
más kérdést jól átgondolja és komolyan mérle-
geli, nem tagadhatja, hogy a tancnckérdés nem 
divatszeiűen fe l fú j t napi szólam, hanem mé-
lyen a nemzet érdekébe vágó és sürgős megol-

dásokat váró ügye a magyarságnak. A ma oly 
sokoldalról megnyilvánuló érdeklődés talán 
éppen annak következménye, hogy a mult a 
nemzeti életnek ezt a területét meglehetősen 
elhanyagolta. A szabadgondolkodás világszem-
lélete a struggle fór life elmélete alapján taláu 
tudatosan nem fordította figyelmét a tanoncok 
szociális, társadalmi, tanulmányi és nevelési 
ügyei felé. Az első világháborút követő idők 
nemzeti szegénysége az alapjaiban megrendült 
magyar haza újjáépítése so:án még nem tu-
dott kellő eszközökkel sietni ennek a kérdés-
nek megoldására. Azonban már elérkeztünk a 
halogatás határára . Nemcsak egyetemes nem-
zeti ügyünk a tanonckérdés megoldása, de 
egyes visszatért területeinknek egyenesen lét-
érdeke. Elsősorban Erdélyre kell itt gondol-
junk . Erdély termőföldje nem elég a gyermek-
áldásban — hála a Gondviselésnek — még 
Istenáldást látó székelyek eltartására és ezért 
az iparosodás fajunk ottani fennmaradásának 
és szaporaságának biztosítéka. E r re utal a szé-
kely nép istenadta fúró-faragó készsége is. 

(Folyt, köv.) 
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* í r ta : RÓZSA JÓZSEF 

Z UTÓBBI esztendők folyamán a 
magyar falu újból a közérdeklő-
dés homlokterébe került s nem 
mult el hónap vagy hét, hogy 

egy-egy szociográfiai vagy szociálpolitikai 
munka nem látott volna napvilágot. Sebek, mu-
lasztások és hiányok kerültek a mélyből a fel-
színre és a kutató s a nemzet sorsáért aggódó, 
annak jövőjét építő magyarok előtt kirajzoló-
dott e felrázó írások nyomán a falusi népes-
ségünk erkölcsi, szellemi, szociális, kulturális 
és gazdasági életszintje. Sokan megállapítot-
ták már, hogy a magyar falu szörnyű Exodus 
előtt áll, forrong, vajúdik, é letformája recseg, 
ropog és az átalakulás hatalmas körképét- mu-
tat ja . Kul tu rá ja , hagyománykincse, közösségi 
normarendszere és ősi habitusa átalakulóban 
van és olyan i rányt és belső tar ta lmat vesz 
fel, melynek tulajdonságjegyei messze esnek 
az eddigi kultúrfejlődéstől és szilárd hagyo-
mányokon nyugvó életformájától, s gyökeréig 
magyar lelkétől. Ennek az erős átalakulási fo-
lyamatnak, mely sok esetben, sajnos, rossz 
irányba lendítette a XX. század szellemi med-
rében haladó falufejlődést, mennél előbb gá-
tat kell vetni és a magyar népet s a fa lut el 
kell vezetni az igazi magyar szellemű falu-
fejlődés, emelkedés örök út ja i ra . A nemzet 
szebb és jobb jövőjének letéteményese és biz-
tató ígérete: a falu. Benne sűrűsödnek össze 
és belőle ágaznak szét azok a nemzeti és tár-
sadalmi életerők, melyek további fennmara-
dásunkhoz és európai szerepünkhöz előfeltéte-
lek és elmaradhatat lan követelmények. Köz-

helyként hat, ha azt mondjuk, hogy falusi né-
pességünk európai színvonalra ' emelése épp-
oly égetően sürgős feladat, mint a honvédel-
münk vagy nemzetgazdaságunk fejlesztése. A 
nép nevelése, erősítése, szellemi és erkölcsi 
kincseinek, kul túrá jának és hagyományainak 
őrzése és ápolása a szó szoros értelmében vett 
szellemi honvédelem. Szellemi honvédelem és 
nemzetépítés az, ha a magyar pedagógus-tár-
sadalom a fejlődésnek i rányt szab és gátat 
vet a rossz irányba lendülő fejlődés felé, kon-
zerválja és tudatosí t ja az építő erőket. A föl-
vetett problémának szociológiai, gazdasági, 
szociális háttere van, aminek felvázolására, 
tekintettel arra, hogy nevelési szempontból te-
kintve nem tartozik szorosan hozzánk, nem 
vállalkozunk, ellenben hozzánk tartozik annak 
a problémának tisztázása és összegezése, mi-
lyen módon és mely tantárgyak keretein belül 
lehet olyan erkölcsi, lelki tar ta lmat elhelyezni 
a gyermekek lelkében, melyek nagyban elő-
segítik a helyes értelemben vett falu- és nem-
zetfejlődést és ú t j á t ál l ják a felületes civili-
zációnak. Nagy-nagy kérdés számunkra: ho-
gyan lehet konzerválni az évszázados nép-
kultúrát , hagyományt és közösségi mentali-
tást, egyszóval mindazokat a dolgokat, ame-
lyek az ősi magyar falut legjobban kifejezték 
és magyar magatar tásukban oly hosszú idő-
kön át megőrizték. Hogyan lehetne és kellene 
mindazokat az értékeket és kultúrkincseket a 
jövőbeli fejlődés a lapjává és kiindulópontjává 
tenni, amelyek egész társadalmunk mélyebb, 
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gyökeresebb magyar szellemű átformálódását 
eredményeznék. 

Tehet-e ezen a téren valamit a népiskola1? 
- - villan fel agyunkban a kérdés. Van-e mód és 
lehetőség ezen a téren a népiskola előtt? Mi-
lyen tantárgyak nyúj tanak legtöbb lehetősé-
get és módot e munka számára? 

Okosan és helyesen teszi a Tanterv, hogy 
a falu életének, múl t jának és jelenének tár-
gyalására annyi órát szán a beszéd- és érte-
lemgyakorlat keretén belül. Pi l lanat ig sem le-
het kételkedni azon, hogy helyes-e ez vagy 
nem, mert hiszen aki l á t ja s figyeli a XX. 
század forrongó és átalakuló fa lujá t , a r ra a 
megállapításra jut, hogy a falu életének, belső 
összefüggéseinek, gazdasági helyzetének, kul-
túrá jának, szokásainak, dalainak és játékainak 
ismertetése és lélekbeöntése a legsürgősebb és 
egyúttal a legmagyarabb feladat ma a peda-
gógusok számára. Tudatosítani kell, hogy a 
népélet és népkultúra megjelenési formái és 
eredményei nem megvetendő dolgok, hanem 
olyan tények és bizonyítékok európaiasságunk 
mellett, melyekre minden nemzet büszke volna. 
Idegen kul túr javak és a felületes civilizáció 
elhomályosítják az igazi nemzeti énünket, a 
magyar szellemet és lelkiséget. A környezet, 
a falu tárgyi és szellemi szempontjából való 
vizsgálata és megismerése és az erre alapozott 
tanítói-nevelői munka a Tanterv által meg-
szabott kereteken túl végezheti el azt az épí-
tést, melyekre a mostani rohanó időkben nagy 
szükség van. Senki sem mondhatja , hogy a 
falu életét és múl t já t nem lehet bevinni az 
iskolába és az iskola nem képes ezen a" téren 
semmit se tenni. Hozzáértés és akarat , szere-
tet és izzó magyar öntudat, elmélyedés és falu-
ismeret kell csupán a modern tanítónak és 
akkor rengeteget használhat a korszerű nem-
zetnevelés szent ügyének, de ugyanakkor a 
nemzeti kultúránknak is. Csak sorra kell szedni 
a falu értékeit és kincseit, megnyilatkozási 
formáit és azokat a sajátságokat, melyek az 
ezeréves magyar lelket minden idegen hatás-
sal szemben oly ellenállóvá tették. Legtöbb 
módot és alkalmat kétségtelenül a beszéd- és 
értelemgyakorlat nyú j t j a , természetes azon-
ban, hogy a természetrajz, földrajz, egészség-
tan, történelem, vallástan is sok esetben meg-
engedi, hogy a bennük elhelyezett ismerete-
ket összekapcsoljuk a falu adottságaival. Az I. 
osztályban a gyermekek megismerik szűkebb 
környezetüket, a családot, annak szokásait, 
életmódját, II. osztályban már bővül a szem-
léletkör: felrajzolódik lelki szemeik előtt a 
falu múlt ja , a környezet, a falu határa , nö-
vény- és állatvilága. I I I . osztályban az eddi-
giekre alapozva tovább tágul a szemléletkörük: 
beszélgetnek a nép életmódjáról, szokásairól, 
művészetéről, kul túrájáról , szórakozásairól, já-
tékairól, dalairól. A IV. osztályban tovább 
mozognak ebben a gondolatkörben. 

Már most az a kérdés: mi lehet a beszéd- és 
értelemgyakorlat keretén belül felhasználható 
anyag? A Tanterv sorraveszi az anyagot és 
megjelöli, mit kell az egyes osztályokon belül 

a nép életéből, a fa lura vonatkozólag meg-
beszélni, mondani sem kell azonban, hegy a tan-
tervi anyag nem kaptafa és nem tabu, amitől 
nem lehet eltérni, mert hiszen ahány falu, 
annyi munkalehetőség és munkafeladat . Hogy 
mit lehet az iskola tantermében beszélgetés 
tá rgyává tenni a falu életéből, azt úgy álla-
p í tha t ja meg a tanító, ha előbb megismeri a 
falu, tárgyi és szellemi világát és elmélyed az 
etnográfia tanulmányozásában, megismeri a 
nép kultúráját, szokásait, hagyományrendsze-
rét, összegyűjti a pusztulásra ítélt kultúr-
kincseket és népművészeti alkotásokat s való-
ságos kis múzeumot rendez be a gyermeki 
munka bekapcsolásával az iskolában és rá-
mutat arra, hogy ezek a kincsek méltók a 
megbecsülésre, összegyűjtésre és arra, hogy 
szeressék és ápolják őket, mert azokban villan 
meg a falu lelke és szelleme, kiapadhatatlan 
kultúrtevékenysége és roppant életakarata. 

És most vizsgáljuk meg a beszéd- és érte-
lemgyakorlati anyagba beilleszthető témákat. 

Legtöbb magyar faluban egész sereg játék 
él még most is, különösen elszigetelten élő fal-
vainkban, ahol a civilizációs hatás nem kezdte 
meg romboló munkájá t . Ezek a népi játékok 
a népi világ szülöttei és az ősi néplélek ked-
ves, bájos mozdulatai, amelyek különösen az 
alsóbb osztályokban, de a felsőbb tagozatban 
is, nagyon alkalmasak arra, hogy játszassuk 
őket. Felszínre kerülhetnek ezek testnevelési 
órán éppúgy, mint a beszélgetések alkalmával. 
Egyenesen bűn volna kiirtani és elhanyagolni 
a népi játékot ott, ahol a nép megőrizte ősi 
szokásait, játékait. Sőt inkább a r ra kell a ta-
nítónak törekednie, hogy ezek a kincsek, játé-
kok megmaradjanak a faluban, a gyerekek 
között és a gyermekek szeressék is és szívesen 
játsszák. A népdalok, balladák, mesék, mondák 
és legendák a leghálásabb beszélgetési anyagot 
nyújtják. Az énekórán ne műdalt tanítsunk, 
hanem igazi vérbeli magyar dalokat, mert ez-
által nemesedik és mélyül a faluszeretet. K á r 
műdalt taní tani ott, ahol a néplélek csodálato-
san szép és eredeti dalokat álmodott. Éppen 
az a fontos, hogy ezeket ápoljuk és konzervál-
juk s megmentsük az elpusztulástól. Ugyan-
csak nagy fontossággal bír a helyi mesék és 
mondák beállítása a tantervi keretbe. Ha va-
lamelyik falunak gazdag mese- és monda-
kincse van, halálos vétek ott Grimm-, Hoff-
mann-, Andersen-meséket a gyermekek fejébe 
tömni és olyan történeteket elmondani, ame-
lyek idegenek a falusi gyermek lelkének. A 
falu hagyománytárháza sok-sok szép mesét és 
mondát őriz, igaz, legtöbbje fölött az idő ki-
mondta a halálos ítéletet, legtöbb ott él elsüly-
lyedve a néplélek mélyén. A taní tás eredménye 
nagyon sokat gyarapodna a helyi eredetű me-
sék, mondák, legendák feldolgozásával. A mese-
élmény mélyíti a faluszeretetet és a falu iránti 
megbecsülést, megragadja a gyermek szivét 
és fantáziáját, mert a világ, ami a mesében 
kidomborodik, nem az Óceánon túl kezdődik, 
hanem azon a kis szigeten, melyet a falu ha-
tára bezár. 
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Nagy érdeklődésre és figyelemre ta r tha t 
számot pl. a népszokások tárgyalása. Legtöbb 
falu kiapadhatat lanul gazdag a szokásokban 
s nincs a naptárnak olyan hónapja vagy ün-
nepje, melyhez a színes, eleven fantázia egy-
egy szép, lélekgyönyörködtető szokást ne ra-
gasztott volna. A szokások azonban, ha jók és 
szépék, nem ir tani kell, hanem ápolni és vé-
deni. Kivételt képeznek természetesen azok az 
eljárások és babonák, melyek elavultak, rosz-
szak és a népet ősi magatartásából ki akar ják 
mozdítani. A jó szokásokat konzerváljuk és 
tudatosítsuk, a rossz szokásokat pedig ássuk 
ki a népből s a gyermekekből. Ha egy-egy 
ilyen népszokás megfigyelésére alkalom kínál-
kozik, adjunk a gyermekeknek megfigyelési 
szempontokat és számoltassuk be őket: mit 
láttak és mi tetszett nekik legjobban a látot-
takból s ha lehetséges, dramatizáltassuk is el 
azt a népiskolában. 

Az életmód részletes és alapos tárgyalá-
sára, valamint ennek keretében felmerülő 
problémák megvilágítására, a munka és táp-
lálkozás összefüggéseinek vizsgálatára is ki 
kell térni és rá kell vi lágítani azokra az élet-
módbeli hibákra, mulasztásokra, amelyek a 
nép biológiai erejét csökkentik. A táplálkozás 
problémáinak megbeszélése, a zöldségfélék ter-
melésére és fogyasztására irányuló figyelem-
felhívás, a gyakorlat iasságra való nevelés 
egyik legfontosabb követelménye. Faluvizsgá-
latok során beigazolódott tapasztalati tény, 
hogy a falusi népességünk sokszor a meglévő 
adottságokat sem tud ja kellőkép kiaknázni és 
életmódján alig akar változtatni, noha sok-
szor ő maga is érzi, hogy segíthetne önmagán. 
Fokozottabb mértékben kell rávi lágí tani arra, 
hogy az emberi szervezet fenntartásához szük-
séges tápanyagok nagyobbrészt a zöldségfélék-
ből előállított főzelékekben rejtőznek és éppen 
ezért az iskolán keresztül a falusi népességün-
ket ki kell ásni abból az atavisztikus tudatból, 
hogy a húsételek, szalonna és kolbász adják a 
szervezetnek a legtöbb tápanyagot és erőt. 
A helyzet az, hogy sok helyen lenézik a zöld-
ségféléket és a mindennapos szalonna- és hús-
fogyasztásban álmodják meg maguknak az el-
érhetetlen életcsúcsot. A táplálkozás sok he-
lyen nagyon egyoldalú és hiányos. Beszélgetési 
órákon szőnyegre kerülhetnek ezek a problé-
mák és már korán ránevelhetjük tanítványain-
kat a helyes, észszerű táplálkozásra. 

Beszélgetés tárgyát képezheti továbbá az 
építkezés kérdése. Az ú j és régi házaknak a 
helyszínen való szemléltetése, esetleg lerajzo-
lása bőséges anyagot nyú j t több beszélgetési 
óra számára is. 

Színes, jó anyagot nyú j t a népviselet meg-
beszélése is. Különösen ott, ahol a nép való-
ban megőrizte eredeti, ősi kul túráját , adott-
ságait és élettörvényTeit, hálás és sikerült ta-
nítást lehet felépíteni a nép viseletéről. Bősé-
ges szemléltetési lehetőségek is adódnak. A nép 
viselete egyébként kitűnő koncentrációs anya-
got is szolgáltat s nemcsak a beszélgetési órá-
kon eshet róla szó, hanem ra jz taní tás alkalmá-

val is foglalkozhatunk vele. A népművészet 
termékeinek ismertetésénél néhol olyan hatal-
mas anyag adódik, hogy órákon keresztül se 
lehet másról beszélni, mint erről. Hacsak le-
het, szemléltessük a régi szőtteseket és varrot-
tasokat és véssük jól a gyermekek tudatába, 
hogy ezek mind a falu alkotásai, értékei, mire 
mindenki büszke lehet, mert más faluban ilyet 
nem tudnak csinálni. Egész természetes és lo-
gikus az, ha népművészet terén gazdag helye-
ken különösen a rajz keretén belül dolgozzuk 
fel a díszítőelemeket. Nagy-nagy feladat: rá-
nevelni a gyerekeket arra, hogy ők maguk is 
alkossanak és emeljék azt a kultúrát, mely a 
nép sa já t ja . Hogyan lehetséges ez? Ügy, ha 
megismertet jük a gyermekekkel a falu kul-
túrértékeit s rámutatunk arra, hogy ezekben 
a letűnt századok, korszakok szelleme és a régi 
falu alkotó ihlete és ösztönös művészi készsége 
piheg, amire éppolyan büszkék lehetünk, mint 
arra, hogy annyi csapás és megpróbáltatás 
után is élünk és nem söpört el semmiféle or-
kán innen, Közép-Európa viharzónájából. A 
népkultúra és népművészet alkotásértékeinek 
vizsgálatánál és megszerettetésénél elmélyítés-
ként azt a tudatot kell belevésni minden ma-
gyar pedagógusnak a gyermekek lelkébe, hogy 
az a nemzet, melynek annyi kultúrértéke van 
még a legkisebb faluban is, méltó arra, hogy 
szeressük és becsüljük, méltó arra, hogy éljen 
és szerepet hordozzon a kialakuló Európa tör-
ténelmében. 

Rá kell világítani a t á j adottságaira, a ter-
melés és a föld egymáshoz való viszonyára s 
azokra az okokra és tényezőkre, amelyek a 
falufejlődést elősegítették és gátolták. Már a 
II. osztályban a falu múl t jának ismertetése és 
megbeszélése közben lerakhat juk a zsenge, fo-
gékony gyermeki lélekbe a faluszeretet alap-
jait. Felsőbb osztályokban ki kell alakulni an-
nak a véleménynek, hogy a hagyomány, nép-
kultúra, népművészet nemcsak a falunak kin-
cse, hanem a nemzetnek is, ápolása és védése 
tehát mindenki számára kötelesség. Hozzá ra-
gaszkodni, belőle meríteni, szeretni és becsülni 
annyi t jelent, mint magyarnak lenni és ma-
radni. Végeredményben tehát a falu életével, 
adottságaival kapcsolatos anyag a szerint vál-
tozik, hogy hol vagyunk és milyen lehetőségek 
állnak előttünk. Akadnak helyek, ahol bizony 
ezt a problémát nem lehet megoldani, mert 
nincs sem népviselet, sem népművészet, sem ha-
gyomány. A jó kutató, alapos faluismerő azon-
ban mindenütt kiássa az értékeket és talál 
olyan kincseket, melyek alkalmasak a megbe-
szélésre, ai*ra, hogy a tanításban felhasznál-
hassa azokat. 

Aki mély elhivatottsággal és szeretettel ra j -
zolja meg a gyermeki lélekhez simuló tanítása 
által a falu képét, helyzetét, történetét, múlt-
já t és jelenét, érzi és tudja, nagyon hálás 
anyag ez, vall ja és hiszi, hogy nemzeti feladat 
ez most, olyan kötelesség, mellyel a korszerű 
nemzetnevelés kérdését rohamlépésben visszük 
előre és tudatosí t juk kicsiben és nagyban azt 
a kultúrát , amit bámul és csodál E u r ó p a . . . 
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Azt mondhatná valaki: fantazmagória ez-
Utópisztikus új í tás és megvalósíthatatlan. Pe-
dig aki próbálkozott már ezen a téren, azt 
lát ja, hogy igenis fokozott mértékben szükség 
van ma az előbb vázolt dolgok tanítására, an-
nál is inkább, mert nagyon hálás anyagot 
nyúj tanak és hozzájárulnak a mély faluszere-
tet kialakításához s a faluszereteten keresztül 
a nemzetszeretet és nemzeti öntudat megerősö-
déséhez. Ma pedig erre nagy szükség van. Nem 
szállok v-itába senkivel, ellenben idézem a 
nagy távlatokban gondolkodó Makkai Sándort,1 

aki a következőket í r j a az ríj nemzetnevelés-
ről írott grandiózus könyvében: „A néprajz 
az ú j középiskolai tantervben is szerepel, mint 
egyes tantárgyak járuléka és színezője. Mi a 
magunk részéről külön tantárgyként óha j t juk 
beiktatni tervünkbe s mivel egyik legfonto-
sabb ismeretkörnek tar t juk, mind az elemi, 
mind a középfokú iskolában a lehető legtöbb 
időt óha j t juk biztosítani számára. A tanulást 
ki kell egészíteni és életteljessé kell tenni a 
gyakorlatban való tanulmányozással, a népi 
élet és viszonyok valóságos megtekintésével . . . 
A magyar iskola nemzetformáló munká ja el 
sem képzelhető a néprajz széleskörű és mélyre-
ható tanítása nélkül s hogy ez a rendkívül 
vonzó, érdeklő, öntevékenységre serkentő 
tárgykör a magyrar önismeretnek az a szilárd 
alapja lesz, amelyrre természetesen épül fel a 
nemzeti műveltség sajátos világa". 

Lehetne talán polemizálni a fölött, hogy a 
falu életösszefüggéseinek, tényeinek vizsgá-
lata mikor és hogyan eredményez mélyebb és 
tartalmasabb falu- és nemzetszeretetet? S hogy 
az iskolában nem szociológiát, nem szociográ-
fiát, nem elvont teóriákat tanítunk, hanem 
olyan ismereteket adunk és olyan műveltség-
beli javakat közlünk, amelyek elsősorban a 
gyermeki értelemvilághoz igazodva gazdagít-
ják a lélektartalmat. Hangsúlyozom, nem tu-
dományról van szó itt, nem is tudósokat akar 
nevelni a ma népiskolája nézetünk szerint, ha-
nem a mába, a jelenbe, a magyar életvaló-
ságba aka r j a beleépíteni már korán a gyer-
mekeket és rá aka r ja nevelni a nemzeti szo-
kások és kultúrértékek megbecsülésére. S mind-
ezeken túl, a valóságismeretre támaszkodva, 
azt szem előtt tartva, meg akar ja szerettetni a 
falut, a földet, fa lun és népen keresztül a ma-

1 Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. 

gyar nemzetet. Mélyengyökerező faluszeretet-
nek előfeltétele és kiindulópontja az egyes 
tantárgyak keretébe beillesztett faluismereti, 
népismereti, néprajzi anyag alapos és terv-
szerű feldolgozása, olyan értelemben, ahogy 
azt Makkai Sándor és —a magyar néprajz út-
törője i— Györffy István2 kívánják. 

Kérdem: az Antarktisz megismerése vagy 
a ni t rogéngyártás mélyíti-e jobban a gyermeki 
lélektartalmat vagy á falu sajátosságainak, 
életkörülményeinek, múl t jának és jelen hely-
zetének megbeszélése és vizsgálgatása? Két-
ségtelenül az utóbbi. Melyik fontosabb: Af r ika 
f lórá ja és f auná ja vagy a magyar rög sorsa. 
Világrészekről beszélünk, idegen országokban 
kalandozunk s közben nem ismerjük önmagun-
kat, kul túránkat , nemzeti sajátosságainkat, ér-
tékeinket. A népiskola nem maradhat el a ma 
Európájától . Ez az Európa pedig azt követeli, 
hogy ismerjük meg alaposan önmagunkat és 
értékeinket s ha már sok időt fordítunk sok-
sok kevésbbé fontos ismeret elsajátí tására, ad-
junk teret és egy kis lehetőséget a nemzet-
ismeretnek is, mert nem az emeli iskolánk 
színvonalát, ha a gyermekek megállás nélkül 
fuvolázzák a tőlük idegen ismereteket, hanem 
nemzeti sajátosságaink ismerete és megbecsü-
lése, a magyar rög és a magjTar falu iránt ta-
núsított mélységes szeretet. 

Az újjászületés lázában ég az egész ország. 
A mélyebb és magyarabb nemzetnevelés pro-
blémája az egész pedagógustársadalom lelkét 
gyötri. Nemzeti életszolgálatra és faluszere-
tetre csak úgy lehet nevelni, ha a gyermekek 
korán megismerik a koncentrikus haladás út-
ján a falu értékeit, hagyományait , kincseit, 
életerőit és összefüggéseit.. A falut, a környe-
zetet úgy szereti meg mélyen a gyermek, ha 
felmutat ják annak rejtelmeit és összetevőit. 
Faluszeretetre való nevelés végeredményben 
tehát nemzetszeretetre nevelés is egyúttal. Az 
a gyermek, aki korán megszereti fa luját , meg-
ismeri annak értékeit, kincseit, öntudatos és 
hazaszerető magyar rá válik, hűséges őrzője és 
ápolója lesz a népi kultúrának és jó építőmun-
kása a magyarabb és szebb nemzeti jöven-
dőnknek. 

2 Györffy István: Néphagyomány és nemzeti művelődés. 

M A G Y A R T Á N C O K A A É I ' I N l i O S ^ . Í I S A \ 

g® írta: F O N A Y TIBOR gyakorlóiskolai tanító 

GY NEMZET lelke leghívebben a 
nép szokásaiban, dalaiban, mű-
vészetében, táncaiban tükröző-
dik. J á r j u k a világ bármely tá-

ját, a népdal, a néptánc, a népszokás, a nép-
művészet mindenütt híven tájékoztat a nemzet 
értékéről, hivatásáról. Vitathatatlan, hogyha 
az igazi népi megnyilatkozásokat szemléljük, 

a nemzet leglelke mutatkozik meg nekünk. 
Ma értékmérő lett a nép tánca, dala, szo-

kása, művészete. Vall juk meg, helyes érték-
mérő. 

Ez az értékmérés már a népiskolában meg-
kezdődik. Illő is, hogy a népnek az iskolája, a 
népiskola necsak ismerje, de közvetítse is eze-
ket az értékeket. Tanítsa, tükrözze azokat mint 
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a népnek, a nemzetnek lelkét. Tükrözze az 
önmagára talált nép táncát, dalát, szokásait, 
művészetét. 

Ez az ú j népiskolának immáron feladata és 
kötelessége is. A legszebb kötelesség. 

A művészeti tárgyak, a rajz és kézimunka 
keretében a népművészet, a nemzetismereti 
tárgyak anyagában a népszokások, az ének ke-
retében pedig a néptáncok ízes magyar anya-
gát öleli föl. Ezt az anyagot k ívánja tanít-
tatni, mert magyar , mert ősien az. Nevelő-
tartalmú, mert itt a magyar mult meglátásai 
adnak indításokat, teremtő lökéseket• Tehát a 
legjobban megfelel az ú j népiskola fölépítési 
rendszerének. Legjobban, mert magyar és ne-
velő vonatkozású. 

A magyar táncok gyöngykalárisa vissza-
nyúlik egészen az ázsiai puszták tábortüzéig. 
Végigkíséri a magyar t ezeréves történelmén, 
mint gyönyörű ajándék, nemzeti kincs. Ezt a 
kincset óvja, védi és menti át a jövő nemze-
dék lelkébe az ú j népiskola. Hata lmas fel-
ada t ra vállalkozik. Megsokasodott ma is az is-
kolák feladata. Meg a népiskoláé is. Ezt a 
feladatot azonban sok munká ja között is szí-
vesen vállalja. Örömteljes munka, mert szíved 
lelket melengető, testet-lelket nemesítő feladat 
és mindenekfelett magyar. 

Ha betévedünk egy iskolába, mindenekelőtt 
azt szerenők látni, hogy az az iskola magyar-e, 
vagy német, angol-e, vagy francia. S az is-
kola mivel tud ja megmutatni nemzeti sajátos-
ságát, nemzeti arcát, ha nem a nép szokásai-
val, művészetével, dalaival, táncaival1? 

Ezerkilencszáznegyvenegy tavaszán fönt 
j á r t am Kárpá ta l ján . Utamban többek között a 
rahói népiskolát is megtekintettem. A tanulók 
törve bár, de dícséretreméltóan beszéltek ma-
gyarul , magyar verseket szavaltak és — na-
gyon helyesen — ruszin népviseletben ültek 
padjaikban. Dícséretreméltóan énekeltek ma-
gyar énekeket. Nem is egy, de két szólamban. 
Azonban, ami igazán meglepett, az a ruszin 
énekek bő áradása volt ajkukon. S ami még 
ennél is jobban eltöltött, az táncbemutatójuk 
csodája volt. Ezek az apró 8—10—12 éves ru-
szin gyerekek akkora ügyességgel, érzéssel, 
s rátermettséggel táncolták nemzeti táncaikat, 
hogy néma csodálattal álltam a jelenség előtt. 

Hány magyar iskola van és főleg hány ma-
gyar iskola volt, ahol —• a nekünk mindennél 
drágább magyar szón kívül — szinte semmivel 
nem tudják a néző és a hallgató elé varázsolni, 
hogy ez az iskola nem német és nem angol, 
nem francia és nem holland, hanem magyar 
iskola. Egészen a legutóbbi időkig a legtöbb 
iskolából hiányzott a dallam, az ének, a rit-
mus, a tánc, a népművészet és népszokások 
magyarsága. 

Éppen csak az utóbbi időben jutot tunk el 
néhány ízzig-vérig ősi magyar dalig, egy-egy 
népszokásra is tellett már tarsolyunkból s a 
népi gondolat feltámadásával egy-két népmű-
vészeti apró remeket is megmutathatunk rajz-
ban és kézimunkában, de a magyar tánc 
— valljuk meg — mindmáig mostohagyereke 

volt a népiskolának. Oda nem valónak ítélte 
a néma közvélemény, hivatalosok és ke-
vésbbé hivatalosok hallgatása s oda nem való-
nak a tanító maga is. Elvégre az iskola nem 
tánciskola s a tanító nem tánctanár!. Pedig 
mekkora tévedés! Az iskola az életre nevel. 
Magyar életre. A magyar életnek pedig szer-
ves tartozéka a magyar tánc. Legalább is an-
nak a magyar életnek, melyet mi igazán, a 
szónak a legnemesebb és legigazabb értelmé-
ben annak értünk. 

Ezt a magyar táncot emelte ki hamupipőkéi 
félreállítottságából az ú j népiskolai tanterv. 
A tánc ezzel polgárjogot kapott és most életet 
kér. Méltó helyét keresi a tanterv betűrenge-
tegei után a magyar népiskolában. 

A Tanterv és Útmutatásoknak testnevelési 
anyaga szerint az ú j népiskolában a követ-
kező magyar táncokat kell tanítani:1 

I. osztály. Magyar tánclépések. Kezek csí-
pőn; szoknyafogás; váll- és derékfogás; böcög-
tetés; egylépéses csárdás, kétlépéses csárdás; 
magánforgó négylépéssel. Magyar táncok. 
Csárdás (első része).2 

II. osztály. Magvar tánclépések. Páros 
forgó járólépessel. Magyar táncok. Magyar 
tapstánc (első része).5 

III. osztály. Magyar tánclépések. Bokázó 
(sarkantyús és hölgybokázó): tétovázó, an-
dalgó. Magyar táncok. Csárdás (első három 
része). Magyar kettős.® 

IV. osztály. Magyar tánclépések. Andalgó-
záró; kisharang. Magyar táncok. Magyar tap-
sostánc (teljes egészében).0 

V. fiúosztály. Magyar tánclépések. Emel-
kedő; lejtő1? toborzó; keresztező; kivágó; né-
gyes csillag; orsó; cifra; magánforgó toppan-
tóval; dnzzoeró; párosforgó lejtővel. Magyar 
táncok• Csárdás (teljes egészében). Sétapalotás. 
Cserkésztoborzó. Magvar nemzeti négyes.6 

V. leányosztály. Magyar tánclépések. Bo-
kázó: csárdáslépések; tétovázó; kivágó kitar-
tással: magánforgó járással: párosforgó járás-
sal. Maavar tánc. Csárdásalakzatok.7 

VI. fiúosztály. Magyar tánclépések. Emel-
kedő; andalgó; kisharang; kivágó kitartással, 
magánforsró toppantóval. Magyar tánc. Ma-
gyar kettős.8 

VI. leányosztály. Magyar tánclépések. Emel-
kedő; andalgó; kisharang; lejtő; magánforgó 
toppantóval; párosforgó lejtővel. Magyar tánc. 
Magyar kettős.0 

VII. fiúosztály. Magyar tánclépések. Sar-
kantyús bokázó; verbunkos; lejtő oldalt; mar 
gánforgó lejtővel; párosforgó lejtővel. Ma-
gyar tánc. Levente tánc.10 

1 Tanterv és Útmutatások, 89. o. 
2 Idézett munka 229. o. 
3 I. m. 232. o. 
4 I. m. 236. o. 
5 I. m. 239. o. 
0 I. m. 243. o. 
7 I. m. 246. o. 
8 I. m. 251. o. 
9 I. m. 254. o. 
10 I. m. 258. o. 
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VII. leányosztály. Magyar tánclépések. 
Négyes csillag; toborzó; keresztező; andalgó-
záró; magánforgó lejtővel. Magyar tánc. Ma-
gyar tapsostánc.11 

VIII. fiúosztály. Magyar tánclépések. An-
dalgózáró; toborzó; keresztező; kivágó kitartás 
nélkül; kettős kígyó. Magyar tánc. Magyar 
tapsostánc.12 

VIII. leányosztály. Magyar tánclépések. 
Villám; toborzó; kígyó; cifra; duzzogó; boka-
verő. Magyar tánc. Sétapalotás.13 

Gyönyörű sor ez. De hatalmas sor is. Hét 
magyar táncot és benne 30—40 különböző ma-
gyar tánclépést ölel magába. Ezzel a hatalmas 
és gyönyörű sorral példátadó módon bevo-
nult iskoláinkba a magyar tánc. Kincse lehet 
az minden magyarnak. Legyen is, mert aho-
gyan elmondta Kodály Zoltán a magyar nép-
dalról, hogy „akik e dalainkat nem ismerik, 
nem akar ják ismerni, azok önként kizárják 
magukat a nemzet nagy közösségéből",14 azon-
képen elmondható ezekről a táncokról is, 
hogy mindazok, akik ezeket a táncokat nem is-
merik, vagy nem akar ják ismerni, önként ki-
zár ják magukat a nemzet nagy közösségéből. 

Minden magyar tánc nemzeti kincsünk, 
nemzeti értékünk. Nemzeti értékeinket megis-

1 1 I . m . 2 6 1 . 1 
13 I. m. 266. o. 
13 I. m. 269. o. 
'* 101 magyar -népdal 4. o. 

merni, szeretni, megőrizni, terjeszteni, a múlt-
ból a jövőnek általadni nemzeti kötelességünk. 

A korszerű alkotás mögé szoros rendben 
zárkózik föl a magyar tanítóság és örömmel 
vállalja a holt betű eleven életté varázsolását. 
Miután azonban adni mindenki csak azt ad-
hat ja , ami a sa já t ja , kívánkozik egy intézmé-
nyes tanítási rend azok számára, akik e tán-
cok és tánclépések ismeretében — természetesen 
önhibájukon kívül — nem otthonosak. Hogy 
ezek a táncok kiáradott élet lesznek, a gyö-
nyörű magyar mult megjelenése napjainkban, 
s nemcsak írott szó, holt betű: a magyar taní-
tóságtól függ. Az ideális elgondolások gya-
korlati eredményeket akkor fognak szülni, ha 
a tanítóság is birtokosává válik s közlője tud 
lenni magyar táncainknak. 

Pedig oly fontos kívánalom, hogy az ideá-
lis elgondolásból mielőbb gyakorlati eredmé-
nyek szülessenek, hogy én képes lennék akár 
sok egyéb elméleti tudomány kárára is meg-
tanítani népemet a magyar táncokra. Ízlelje 
meg ősi mivoltának elfeledett édes zamatát, 
dobbanjon szíve magyar dalra, a r i tmus ma-
gyar legyen benne, já r jon lába magyar táncot, 
hogy magyar dicséretet zenghessen ajka. Hogy 
szebb, magyarabb jövőbe vetett hittel mond-
hassa a táncról: 

de sarkantyiís csizmának, kócsagtollas főnek. 
illik gyöjigyös pártának, magyar főkötőnek. 

A TÁJiZÓLÁÜ SZEREPE AZ ISKOLAI 
TANÍTÁSBAHí 

í r ta: RÓKA ZOLTÁN 

lYÖRFFY István, a néhány éve 
elhúnyt egyetemi tanár és kiváló 
néprajztudós egyik könyvében 
kissé megrója a tanítóságot. Azt 

í r j a : „A tanítók is jobb ügyhöz méltó buzga-
lommal i r tózat ják a gyermek beszédéből a táj-
szavakat." Mindjárt meg is indokolja kijelen-
tését. Egyrészt, teljesen meddő dolog ez az ir-
togató munka, mert ha a gyermek kikerül az 
iskolából, úgyis csak tájszólással fog beszélni. 
Másrészt pedig a nemzet nyelve a népnyelven 
keresztül ú ju l meg. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a neves 
néprajztudós kijelentése nem lehet általános, 
mert ha történtek is tévedések, való azcnban az 
is, hogy nagyon sok tanító gyűjteménye jut-
tatott néprajztudósainknak és nyelvészeinknek 
értékes, feldolgozásra váró anyagot. 

Ez a munka azcnban még mindig nem olyan 
széleskörű, mint amilyet az adott viszonyok 
megengednének. Mert más területen sem, i t t 
különösen nem szabad megalkuvóknak len-
nünk, hiszen a nemzet nyelvéről van szó s hogy 
ez mit jelent, az bővebb magyarázatra nem 
szorul. 

Az iskolába lépő gyermek magával hozza 
otthonának, az otthon környékének népnyelvi 
jellegzetességeit. Hogy milyen nagy a magyar 
nyelv hangtani gazdagsága, azt figyelmes 
vizsgálódás után azonnal tapasztalhatjuk. A 
népnyelvben csupán az e hangból legalább 
hétféle szerepel. És hogyha megfigyeljük 
ezt a különbséget, nem is szabad fölötte elsiii-
lanunk felületesen. Mást jelent, ha azt mon-
dom: hegyes, mintha hegyest használok. Ugyan-
ilyen különbség van a következő szópároknál: 
Ítéltek — ítéltek, összeveszel — összeveszel, 
mindennek — mindennek, mentek — menték. 

Mikor a gyermek hallja az ú j szót, rögtön 
le is fordí t ja a saját nyelvére. Derűs kis epi-
zódnak voltam tanúja az első osztályban. Ezt 
a szót olvasták ,,kő". A gyermek szómagyará-
zata így hangzott: „Valakinek valami kő." 
Mikor aztán megtudták a helyes magyaráza-
tot, akkor meg mindig így akarták olvasni: kű, 
mert nálunk az utcán küvek vannak. 

Azcnban ami kimondva helyes és elfogadható, 
az leírva groteszk lehet. Viszont vannak sza-
vak, melyeket egész nyugodtan irathatunk a 
tájszólás szerint. Általános szabályt felállítani 
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nem lehet, de valahogy olyanformán határoz-
hatnánk meg ennek az íi ásnak a törvényét, 
hogy a szándékosan és tudatosan írt tá j szavak 
írása helyes. Ekkor ugyanis feltételezhetjük, 
hogy a gyermek tudatában van az irodalmi 
szempontból helyes ejtésnek is. Vas megyében, 
Szalafőn történt, a második osztályosoknak 
csendesfoglalkozóst adtam. A Gy írását gyako-
rolták fiúnevekkel. Az egyik értelmes tanítvá-
nyom ezeket í r ta : Gyanesi, Gyózsi. Ezt termé-
szetesen — bármennyire is tudatában vagyok 
a népnyelv fontosságának — nem fogadhattam 
el helyesírási alapul. 

Gárdonyi Géza az esőt minden írásában két 
s-sel í r j a és eddig még senkinek sem jutott 
eszébe kifogásolni. Ö a fejérmegyei kiejtés 
szerint í r ta így. Azonban itt is határvonalat 
kell húznunk, mert akkor meg Őrségben meg 
kellene engednünk, hogy mezző-t és rokkon-t 
í r janak. Tanítványaim dolgozatánál én sem ki-
fogásoltam, ha a napraforgót szotyolának, a 
kákát csuhunak, vagy a morzsolást pirgálás-
nak írták, egy-két fogalmi tévedést azonban 
helyesbítenem kellett. Tác környékén ugyanis 
a takarmányzabot csalamádénak mondják, 
holott helyesen ez a sűrű kukorica neve. Ugyan-
csak megcserélve használják a lóhere és lu-
cerna elnevezéseket is. 

Fogalomzavar is előfordulhat. Az, egyik 
rábamenti iskolában a gyermekek a szépírást 
gyakorolták. A tanító diktálta a város nevét: 
Déva. A sors játéka folytán éppen megkon-
dult a delet hirdető harang. Meg is jegyezték 
a gyermekek: éppen „dé va." (Dél van.) 

Vidékenként más-más nehézségek vannak az 
í rás tanításánál, melyek részben helyesírási 
természetűek, részben a tájszólás keretébe tar-
toznak, vagy azzal magyal ázhatok. Az őrségi 
(Vas m.) gyermek ritkán téveszti el a hosszú 
és rövid o, ö használatát. Helyesen í r ja : golyó, 
hó, hős, kő. Ezzel szemben a Mezőföldön (Fe-
jér m.) ezeknek az összecserélése a leggyako-
ribb hiba. így írnak: hajó, sóska, bör, föz. 
Hogy pedig a mérleg egyensúlyban legyen, 
Őrségben az i, í és u, ú hangok megkülönböz-
tetése megy nehezen, Mezőföldön pedig, ha nem 
is teljesen biztosan, de legalább is könnyeb-
ben, mert így mondják „kíván, kívánság" és 
így is í r ják hosszú í-vel. 

Nem fogadhatjuk el a szavak kiejtés szerint 
való írását más esetekben sem. (A helyesírás 
szabályai szerint is vannak kiejtés szerint és 
a kiejtéstől eltérően Írandó szavak.) Sopron 
megyében az é nagyon sokszor i-ro rövidül, 
Vas megyében pedig az é-ből ié diftongus lesz. 
Tehát ez a szó, hogy péntek, a két vidéken a 
következő két formában használatos: pintek 
— piéntek. 

Érdekes megfigyelni, hogy egyik-másik szó, 
mely régi jelentését löszben vagy egészben el-
vesztette, néha visszaüt régi jelentésére. Egyik 
képes folyóirat szakírója bizonyítja érdekesen, 
hegy a cáfol szó, nem a cáf főnévből ered, 
mint azt nyelvújítóink hitték, hanem tájszóból 
lett ige s eredeti jelentésében ócsárlást, rágal-
mazást, leszólást jelent. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Azóta magam is találkoztam vele. Egyik 
tanítványom beszélgetés közben így nyilatko-
zott az ismerőséről: „Nem cáfolja egyik vallást 
sem." 

A hangok és szavak után már el is érkez-
tünk a mondattanhoz. 

Egy olyan szóképet és magyaros kifejezést, 
mely a falubeli vagy környéki népnek nem sa-
ját ja, még bő magyarázat után sem könnyű a 
gyermek szókészletébe átültetni. Ugyanakkor 
rengeteget használ olyan hasonlatot és szólást, 
melyek a környező vidéken használatosak. Nem 
volt nehéz ezt kitalálnom, mert tapasztalhat-
tam, hogy a „szeget ütött a fejébe" képes kife-
jezés még akkor is idegen volt nekik, mikor 
már saját maguktól ilyent alkalmaztak: ma-
gára hányja a földet. 

A gyermek a beszédet és fogalmazást, peda-
gógiai nyelven szólva, a szóbeli és í rástel i fo-
galmazást nem tudja vagy nem meri vonatko-
zásba hozni egymással. Más szerinte a beszéd 
nyelve és más a fogalmazás nyelve. Nem mer 
úgy írni, ahogy beszél. 

A beszéd és a fogalmazás hasonlóságát én 
itt a stílus szempontjából értem. A gyermek 
beszédje — ha engedjük önkénytelenül meg-
nyilatkozni — a hasonlatok, szólások sokaságát 
tartalmazza- Ha viszont iratunk vele, a fogal-
mazás meglehetős száraz, ízetlen lesz. 

Mi tehát a teendő? Tudatossá tenni a nép 
nyelvkészletében élő szépségeket, rávezetni 
arra, hogy nem szégyellni való* vidékiességek 
ezek, hanem nyelvünk színességének és magya-
rosságának legszükségesebb elemei. Minden 
nép nyelvének megvannak a maga szépségei. 
A magyar nyelv sajátsága a szemléletesség. 

Ahhoz azonban, hogy én a szólásokat hasz-
náltatni tudjam, szükséges, hogy elsősorban 
magam ismerjem a környező vidék tájszólását. 
Ehhez a gyermekek gyűjtögetése által jutha-
tok. Azonban a gyűjtögetésnek megfelelő ta-
pintattal kell törtennie, mert sajnos a köztudat 
még mindig nincs átitatva attól a tudattól, 
hogy nyelvünknek a népnyelven keresztül kell 
megújulnia és az idegenszerűségeket levet-
keznie. Más oldalról, mikor a művelt közönség 
érzi a népnyelv fontosságát, a nép maga sza-
badulni akar tőle, meit még mindig nem vált 
előtte tudatossá beszédének ízessége és ma-
gyarossága. Hogy így van, tapasztalhatjuk ak-
kor, ha egy parasztember egy városival beszél-
get. Most töredezett félmondatokat mond, ke-
resi a szavakat, elkorcsosult idegen szavakat 
kever a beszédébe, holott máskor a maga kö-
zönségének folyékonyan, ízes magyar zamattal, 
akár órákig elbeszél. 

Visszakanyarodva az iskolához, a fogalma-
zás értékének megállapításánál nem lehet cse-
kély jelentőségű a fogalmazás népies szólások-
ban bővölködő gazdagsága. Ezt szem előtt 
tartva, nem lehetett volna nagyobb örömöm, 
mint mikor tanítványaim füzetében ilyen kife-
jezéseket találtam: 

— Ügy csillogtak, mint a molnár szeme. 
— Olyan éhes volt, mint a farkas. 
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— Nem igazságos dolog az, ha az a ló eszi 
meg a zabot, amelyik nem húz. 

Ma már szerte az országban százakra megy 
azoknak a száma, akik fáradságot nem isméivé 
végzik népnyelvi gyűjtögetéseiket. Azonban 
mi még mindig nem vagyunk ott, mint finn 
testvéreink, akiknél állami támogatással szinte 
felmérhetetlen mennyiségű anyag gyűlt össze. 

Valaki azt vethetné ellen, hogy a népnyelv 
tudatosítása és ezzel párhuzamosan az iro-
dalmi nyelv tanítása fáradságos munkával sem 
érheti el a kívánt eredményt, mert kétszeres 
feladat. Ha így fogjuk fel a dolgot, akkor igaza 
lehet az ellenvetésnek, azonban itt nem egy 
anyag kettéosztásáról, hanem ellenkezőleg, két 
különbözőnek látszó tényező összeegyeztetésé-
ről, egyenlő nevezőre hozataláról van szó. 

Ezzel pedig a munkánkat végeredményben egy-
szerűsítjük.., Akkor talán kiküszöbölhetők lesz-
nek az olyan esetek, mikor az egyszerű beszéd 
helyett körmön fontán beszélnek az emberek, 
amibe úgyis belebonyolódnak. 

Nemrégiben egy asszony jár t nálam a gyer-
meke mulasztását igazolni. 

Azzal okolta meg, hogy rossz a cipője s ezt 
a védekezést még a következő mondattal tol-
dotta meg: „Én nem tudom, olyan rossz igénye 
van a megfázásra." 

Szükséges, hogy a magyar nyelvvel kapcso-
latban nekünk is igényeink legyenek. Vetkőz-
zük le az idegenszerűséget s újul jon meg nyel-
vünk a népnyelv bőven előcsobogó forrásvizé-
ben. 

ELEMI ISKOLÁINK 
ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYVÉDELME 

írta : FODOR ÁRPÁD 

AVALY március 15-én jelent meg 
beszámolóm a Néptanítók Lapjá-
ban az elemi iskolák 1939/40. tan-
évi állat- és növényvédelméről. 

Már akkor kívánatosnak tartottam, hogy az 
összefoglalás még abban a naptári évben tör-
ténjék meg; de most még jobban elkésett a 
munka, mert az utolsó tanfelügyelői jelentés 
j anuá r 20-án érkezett be a Magyar Cserkészszö-
vetségbe. Ennek oka valószínűleg a decentrá-
lással járó új í tás volt. 

Most is némi haladást mutat a statisztika; 
az összes iskoláknál 2%-ot (48-ról 50-re), de az 
elemieknél csak 50 2%-ról 50'7%-ra emelkedett a 
működés. Most is az elemi és a polgári iskolák 
vezetnek, mert ezek gyakorolják legrégebben 
ezeket a tevékenységeket (1906). 

A 31 tanfelügyelőséghez Bereg-Ugocsa és 
Maros-Torda csatlakozott, a többi 9 hazatért 
vármegye még nem tudott beszámolni. Ezzel a 
két vármegyével az elemi iskolák száma 7719-
ről 8544-re emelkedett, de jövőre már 10.000-ről 
is beszámolhatunk. Majdnem 6000 elemi iskola 
675 ezer tanúlóval és százezer vendéggel ülte 
meg a madarak és fák napját, 3276 iskolában 
264 ezer tanuló tette le az Országos I f júság i Ál-
latvédő Liga fogadalmát, majdnem 5000 isko-
ban művelték a madárvédelmet és 4359 iskolá-
ban, 159 ezer tanuló 320 ezer fá t ültetett. Még 
ha nem volna semmi haladás, akkor is nagyon 
meg kellene becsülni ezt az eredményt a mai 
viszonyok között. 

Panaszkodnak a tanfelügyelők, hogy az ár-
vizek, a tav*aszi zord időjárás és a tanítók hadi-
szolgálata nagyban akadályozta a madarak és 
fák napjának megtartását. A felekezeti iskolák 
még most sem küldték be több kir. tanfel-
iigyelőséghez jelentésüket. (Pest, Somogy, Zala 
és Zemplén vm.). 

A tanfelügyelőségek között kiválók voltak: 
Baranya és Csongrád, mind a négy ágon (ma-
darak és fák napja, fogadalom, madárvédelem 
és faültetés); Vas és Nyitra-Pozsony három 
tevékenységben; Bars-Hont, Békés, Borsod, 
Csanád-Arad-Torontál, Esztergom, Jász-Nagy-
kún-Szolnok, Kecskemét és Nógrád két irány-
ban; Bács-Bodrog, Győr-Moson-Pozsony, Hajdú, 
Heves, Komárom és Tolna vármegyék egyféle 
működésben. 

Sok elemi iskolában maguk készítették a 
tanulók a madárodukat és etetőket; irtották a 
káros állatokat, különösen a cserebogarakat és 

_ hernyókat. Némely iskolában akváriumok ós 
terráriumok is voltak. Az általános állatvédel-
met is sok helyen gyakorolták a hasznos ma-
dárvédelmen kívül, így: gondozták a háziálla-
tokat, védelmezték őket a kínzások, túlterhelés 
és elhanyagolás ellen, etették az erdei vadakat 
is, és óvták a pusztítástól a hasznos mezei álla-
tokat, minők a sün, vakondok, denevér, gyík, 
béka). Némely helyen dolgozatokat is ír tak e 
tárgyról. A Magyal" Cserkészszövetség pályá-
zatán 15 tanuló nyert könyvjutalmat. 

A tanfelügyelők általában dicsérik a tanító-* 
ság és a tanulók buzgalmát. Egyes iskolák, osz-
tályok és tanulók különösen kitüntették magu-
kat; a tanfelügyelők ezeknek miniszteri dicsé-
retét kérik. A tanfelügyelő urak szíveskedje-
nek ezeket hatáskörükben kitüntetni, azon igaz-
gatók és tanítók részére, akiket a tanfelügyelők 
név szerint említenek, miniszteri elismerést 
kértünk. De csak Kecskemét, Nógrád és 
Zemplén jelentéseiben találtunk ilyeneket. 

Bács-Bodrog tanfelügyelője azt kívánja, 
hogy a szülői értekezleteken és az iskolánkívüli 
népművelésben előadásokat tar tsanak e tárgy-
ról. Ezenkívül Komárommal együtt útmutató 
füzeteket és Gyermeknaptárakat kíván főleg a 
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Madarak- fák napja Fogadalom Madárvéde lem Faül te tés N? 
F 
-rt N Ki r . tanfelügyelőségek Ott 
't tanulók v e n - iskolák tanulók odú etető etetés iskolák tanulók fák 
in dégek •< 

1. A b a ú j - T c r n a 273 195 18.500 4.300 195 18.000 120 120 120 195 1.140 2.150 

2. 370 370 22.537 3.876 370 15.161 370 370 370 370 3.232 5.222 

3, Ba r s -Hon t 185 183 16.389 4.380 132 12.027 35 156 181 149 2.732 3.342 

4. Bács-Bodrog 85 85 10.676 2.919 32 3.719 52 52 55 57 4.980 15.794 

5. Bereg-Ugocsa 81 64 2.000 416 37 1.000 21 21 21 21 423 529 

6, Békés 249 249 36.364 4.443 36 7.717 97 130 130 249 6.887 19.455 

Bihar 114 20 4.133 131 13 814 25 34 114 23 320 1.565 

8, Borsod 61 57 11.288 2.622 55 6.962 57 57 57 30 1.013 1.026 

0 Budapest 173 128 47.000 1.600 51 9.708 46 69 160 30 669 225 

in . Csanád-Arad-Toron tá l • 138 132 18.176 1.220 22 5.274 39 39 125 125 2.686 6.642 

11 Csongrád 339 310 28.106 2.798 293 22.039 327 329 339 293 11.893 28.761 

12. Esz te rgom 82 82 14.026 1.591 29 4.853 65 81 82 30 638 9.225 

13. Fe jér 273 166 17.470 583 57 6.885 50 57 54 49 1.527 3.177 

14. G ö m ö r - K i s h o n t 185 152 9.027 1.929 67 3.622 67 145 146 95 2.061 2.795 

15. Győr -Moson-Pozsony 198 170 18.564 1.188 66 7.554 92 101 92 106 4.180 15.632 

Ifi H a j d ú 172 159 32.396 3.530 95 13.489 85 103 148 51 1.196 2.196 

17. 202 178 28.225 8.315 52 7.326 86 94 112 150 12.523 14.421 

18. Jász-Nagykún-Szolnok 353 349 41.132 30.979 130 12.814 200 200 353 175 896 23.303 

10 Kecskemét 309 267 15.174 1.903 206 11.455 245 245 245 275 14.085 40.346 

"(1 K o m á r o m 275 275 32.185 2.641 90 12.347 100 182 229 160 11.894 9.003 

9 | M a r o s - T o r d a 348 144 12.000 1.062 12 979 95 32 43 107 14.085 40.346 

m. Nógrád 270 270 24.250 1.150 150 9.568 128 128 270 211 9.235 2.256 

í>3. Nyi t ra-Pozsony 127 102 21.216 2.826 15 3.266 54 119 127 102 2.980 3.276 

' 4 Pes t -Pi l i s -Sol t -Kiskún 615 54 11.688 982 20 1.873 16 16 54 31 1.000 873 

95 452 53 6.983 179 48 5.953 39 45 46 60 355 1.594 

9fi 157 149 17.997 1.346 38 3.504 64 87 126 89 3.925 2.227 

9 7 462 256 29.933 4.650 256 11.066 196 196 218 256 4.162 16.789 

98 478 329 34.012 1.386 134 12.138 166 161 263 288 8.613 8.336 

29. 237 189 17.658 2.373 117 5.459 112 112 237 35 268 7.538 

30 Vas 316 316 30.369 1.647 172 13.492 279 284 290 316 10.084 30.087 

31 Veszprém 327 285 25.317 1.100 160 7516 142 157 .157 181 2.500 7.217 

39 Zala 403 67 9.814 764 67 5.489 19 19 19 25 1.045 2.782 

33. Zemplén 235 64 4.808 904 62 1.997 • 22 41 32 69 5.010 1.800 

Összesen . . . . 8544 5969 675.363 100.533 3279 263.659 3508 3992 4937 4359 159.227 320.539 Átla-
gos'1/, 

1940/41. % . . . 69-6 38-4 41-0 46-7 57-8 51-1 50-7 

1939/40. % . . | 65-3 38-1 40 0 4 6 0 59-6 52-4 50-2 

könyvtárak számára- Ezeket a kiadványokat 
most csak a Magyar Cserkész állatvédelmi ro-
vata pótolja. Ennek minden iskolába kellene 
járni legalább egy példányban. Komárom és 
más vármegye is panaszolja, hogy nincs terü-
lete az iskoláknak a faültetésre. 

Némely vármegye felügyeletét megnehezíti 
az iskolák túlságos nagy száma (Pest, Zala). 
Ez meg is látszik az eredményen. 

Az elemi iskolák állat- és növényvédelmé-
nek jövőjére nézve nagyon fontos és szükségés-
volna, hogy a líceumokban és képzőkben job-
ban felkarolják e tárgyat. Sajnos, ezeknél a 
megelőző 28'9%-ról 26'9%-ra süllyedt a műkö-
dés hőmérője. A decenlrálás folytán a főigaz-
gatóságoktól sok jót várunk, ha most még a& 
újí tás némi fennakadást okozott is. 

IIEGJIITALMAZOTT TAHÍTÓK 

A Julián Iskola-Egyesület a magyar nyelv-
oktatásban kiváló eredményt elért tanítókat 
évről-évre jutalomban részesíti. Ebben az év-
ben a következő tanítók kaptak jutalmat: 

1. Abaúj-Torna vármegye: Dolák Gáborné 
Korének Katalin abaújnádasdi és Sárkány 
Béla abaújnádasdi áll. tan. 50—50 P jutalom. 
Oszifcsin Béla luciabányai igazgató-tanító, 
Midiik János izbokai g. k. ig.-tan., Mátyás Ist-
ván kassaújfalui r. k. ig.-tan., Szabó Pál györ-
kei ref. tan., Dudrik Jenő balogdi r. k. tan., 

Gáspár János bölzsei g. k. tan., Jakubéczy J á -
nosné aranyidai áll. tan., Balla Oszkár búza-
falvai áll. tan. és Diósi János jászómindszenti 
áll. tan. elismerő oklevél. 

2. Baranya vármegye: Kohl Istyán herceg-
szentmártoni r. k. tan., Grüll Anna baranya-
vári áll. tanítónő és Révész Erzsébet alsószent-
mártoni tanítónő 50-^50 P jutalom. Dr.. Pohl 
Istvánná Szadnik Ilona abaligeti r. k. tan., 
Ruzsicska László németmároki r. k. tan., Laub 
A dám lippói r. k. tan., Bálványos Róbert kis-

I H 
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újbányá i r. k. tan., Ránics Is tván mohács-
szőlőhegyi r. k. tan.. Kovács József kaposszek-
csői ág. h. ev. tan., Miklósi Gyula pécsudvardi 
r. k. tanító és Ma tűsek László átai r. k. tan. el-
ismerő oklevél. 

3. Bars-Hont vármegye: Hul ják Imre zseliz-
kerekudvari áll. ig.-tan. 50 P jutalom. Palást i 
József hévmagyarádi áll. tan., Mueha János 
l'akóvezekényi közs. tan., Décsy László bars-
báracskai áll. tan., Szládek Gusztáv szent-
mih'ályúri r. k. tan.. Nádliera Ferenc nagy-
börzsönyi r. k. tan., Petényi Pálma nagybör-
zsönyi ág. h. ev. tan.. Varga István málasi áll. 
tan., Bittér János f a jkür t i áll. tan. és Beck 
Lajos bimbulapusztai áll. tan. elismerő oki. 

4. Békés vármegye: Regős Emilia gerendási 
ág. h. ev. tanítónő 50 P jutalom. Molnár László 
szarvasi közs. ig.-tan. és Kes jár János békés-
csabai ág. h. ev. tan. elismerő oklevél. 

5. Bereg-Ugoesn megye: Popovics Sándor 
hömlöci áll. tan., és Dolinav Gábor várkulcsai 
áll. tan. 50—50 P jutalom. Bácskai Jenő vár-
kulcsai áll. tan.. Borbély Sándor munkácsvár-
al jai áll. tan., Makó Gyula macsolai áll. tan., 
Pe t ruska János beregsomi áll. tan., Pé ter f i 
Jolán alsóschönhorni áll. tan., Kadosa' János 
alsóscbönboani áll. tan.. Turáncsics Péter ko-
vászéi áll- tan., Popovits Endre munkácsi áll. 
ig.-tan., Hungréder Márton várpalánkai áll. 
tan., Albrecht Ernő szőlősegresi áll. tan., Bá-
ber Ferenc batarcsi áll. tan., Pénes László 
nagytarna i áll. tan., Gál Lajos kisgércei áll. 
tan.. Györpál Elemér avaspataki áll. tan., Ka-
r a f f a Gyula tiszahetényi áll. tan., Romzsa Ist-
ván tiszasásvári áll. tan., Stéfán György sző-
lősvégardói áll. tan.. Szűcs Tstván nagygércei 
áll. tan. és Dudinszky Erzsébet nagyszőllősi 
áll. tan. elismerő oklevél. 

fi. Beszterce-Naszód vármegye: Záaroni-Albu 
Lajos sófalvi áll. tan. és Rogőczey Géza föld-
rai ijr.-tan. 50—50 P jutalom. TMy Jolán kö-
bölkúti áll. tan., Tanay Magdolna oláhszent-
györgyi áll. tan.. Ferenczy Hajna l szászleken-
eei áll- tan., Szabó Józsefné óradnai áll. tan., 
Szinte Zoltán nagysajói áll. tan.. Virágh Ist-
ván dornavölgyi áll. tan. elismerő oklevél. 

7. Esztergom vármegye: Kasszay János ku-
rali ig.-tan. 50 P jutalom. Dávid Tamás sári-
sápi áll. isr.-tan., WeigH Gyula nyergesújfalui 
áll. tan., Czuczor Gyula piszkei áll. ig.-tan., 
Monostori Pá l dági r. k. ig.-tan., Gondáné Bu-
benik Irén csévi áll- tan.. S Z Í V Ó S Sándor csol-
noki r. k. tan. és Lalu jáné Pócs Erzsébet kesz-
tölei r. k. tan. elismerő oklevél. 

8. Gömör-Kislwnt vármegye: Mach Mária 
andrási áll. tanítónő 50 P jutalom. Hajsó Sán-
dor jolsvai áll. ig.-tan- és Kender János jols-
vai áll. tan. elismerő oklevél. 

9. Győr vármegye: Wolf Oszkár máriakál-
noki r. k. tan. 50 P jutalom. 

]0 Háromszék vármegye: Papnné Kanabé 
Erzsébet berecki áll. tan. 50 P jutalom. Hadnagy 
Zoltán zabokú áll. tan. elismerő oklevél. 

11. Kolozs vármegye: György Sándor for-
gácslrát-ferencbányai áll. tan. 50 P jutalom. 
Kovács Ferenc kolozskorpádi áll. tan., Szeme-

rédi Mária almásszentmihályi áll. tan-, Mihály 
Ferenc bonchidai áll- tan., László Fernec kő-
rösfeketetói áll. tan. és Csűrös Margit vár-
almási áll. tan. elismerő oklevél. 

12. Komárom megye: Keller Antal kecskédi 
r. k. tan. 50 P jutalom. Maros János környei 
r. k. tan-, Idei Ferenc felsőgallai r. k. tan. és 
llőbausz Alajos t a r j án i r. k. tan. elismerő ok-
levél. 

13. Máramaros megye: özv. Gajzágóné Pendl 
Mária máramarosszigeti áll. tan. 50 P jutalom. 
Perlik Ilona rónaszéki áll. tan., Kosztándy 
Vilmos izakonyhai áll. tan., Czurkó Erzsébet 
felsőrónai áll. tan., Suta Erzsébet jódi áll. tan., 
Perényi Erzsébet középapsai áll. tan., Nemes 
Sára falusugatagi áll. tan.,' Sármándy Valéria 
harcánfalvai áll. tan., Harmat József técsői áll, 
tan., Máté Jolán budfalvai áll. tan., Kelei Já -
nosné Solymos Ilona borsai áll. tan., Kiss 
Anna hosszúmezői áll. tan.. Elek Is tván mára-
marosszigeti áll. tan., Jódi János szarvaszói 
áll. tan-, Illés Gyrula felsőrónai áll. tan., Kozma 
Valéria középapsai áll. tan., Zemlényi Béla sa-
jói áll. tan., Tobák Béla sajói áll. tan., Fór is 
Béla técsői áll. tan., Alber Mária felsővisói 
áll. tan., Tegző Sámuel szarvaszói áll. tan., 
Wukits Géza oroszkői áll. tan., Margi t tay Má-
ria szarvaszói áll. tan., özv. • Lukácsffynó 
Knauer Margit szerfalvai áll. tan., Révész Jó-
zsef aknasugatagi áll. tan., Lukács Elvira 
alsórónai áll. tan., Loiczly Lajos máramaros-
szigeti áll. tan., Leszniczky Emma deszei áll. 
tan. elismerő oklevél. 

14. Máramarosi közigazgatási kirendeltség, 
Huszt. Csengery Gábor nagy^bocskói áll. tan., 
Safrankó András ta rú j fa lu i áll. tan. és Sztu-
dényiné Murányi Katal in rahói áll. tan. 50— 
50 P jutalom. Péter Irén felsőneresznicei áll. 
tan., Berecz József tiszabogdányi áll. tan., J u r -
kucz Pál rahóbarnabási áll. tan., Chira Pá l 
felsőneresznicei áll. tan., Chira Koméin é irhóei 
áll. tan., Siess János köveligeti áll. tan., Ciri-
kusz Ilona vajnági áll. tan., Reviczky György 
husztközi áll. tan. és Simsa István ötvösfalvai 
áll. tan. elismerő oklevél. 

15. Marostorda vármegye: Kovács Irén kis-
fülpösi ref. tan. 50 P jutalom. Ferenczy Gá-
bor nyárádszentbenedeki ref. tan., Tőkés Sán-
dor nyárádszentbenedeki ref. tan., Székely Já -
nos marosszentgyörgyi ref. tan., Bocskor Fe-
renc szászrégeni r. k. tan. és Hermán Is tván 
székelyszentistváni ref. tan elismerő oklevél. 

16. Nógrád vármegye: Neusch János csá-
kányházai r. k. tan. 50 P jutalom, v. Tanády 
András béri ág. h. ev. tan., Laczkovichné Be-
gyáts Jolán rádi r. k. tan., Starkbauer László 
csesztvei r. k. tan., Kalmár Gyula füleki áll. 
tan., Kazinczy Is tván bénái r. k. tan., Szele-
csényiné Pinka Etelka egyházasbásti r. k. 
tan., Takács Zoltán fülekpüspöki r. k. tan. és 
Petik Rezsőné csákányházai r. k. tan. elismerő 
oklevél. 

17. Nyitra-Pozsony megye: Osvald Lajos 
vágsellyei áll. tan., Nagy János szenei r. k. 
tan. és Énekes Ferenc komáromszemerei áll-
tán. 50—50 P jutalom. Oravecz Rudolfina kom-
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j á t i r. k. tan., Balogh Vilmos tardoskeddi áll. 
tan., Kucsera Margi t tótmegyeri r. k. itan., 
Bogdán Ernő bánkeszi r. k. tan., Engelhar t 
Gyula felsőjattói áll. tan., Hajós Ferenc jász-
falui r. k. tan., Dvorcsák Gizella kisbaromlaki 
közs tan., Ocskay Simon tardoskedd-alsójattói 
közs. tan. és Kriek Aranka komáromcsehi r. k. 
tan. elismerő oklevél. 

18. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye: Küh-
neu Sebestyén érsekhartai urad. r. k. tan. és 
Kadocsa Sándor pomázi áll. tan. 50—50 P ju-
talom. Veréb Lajosné Kapots Ilona dunabog-
dányi áll. tan., Kiss Gyuláné Szekera Anna 
solymári áll. tan., Hegedűs Pá l zsidói ág. h. 
ev. tan., Somogyi Béla budakalászi áll. tan., 
Kocsárdiné Fa rkas Mária nagykovácsi áll. tan., 
Csendes Paula csobánkai áll. tan., Koczka Já -
nos soroksári áll. tan., Havas Ferenc telki r. k. 
tan. és Jármainé Steer Margit perbáli r. k. 
tan. elismerő oklevél. 

19. Somogy vármegye: Zupán József zicsi 
r. k. tan. 50 P jutalom. Köpe Margi t szomajomi 
r. k. tan., Gémesi Sándor szabadi ág. h. ev. 
tan., Kovács Gyula mikéi r. k. tan., Nagy 
Mária kercseligeti r. k. tan., Szabó Sarolta 
szorosadi r. k. tan., Köves József kisberki r. k. 
tan., Varga Klára tó túj fa lui r. k. tan.', Kertész 
Mária boldogasszonyfai r. k. tan. és Tóth Mi-
hály bonyai r. k. tan. elismerő oklevél. 

20. Sopron vármegye: Vida Ferenc balfi ág. 
h. ev. ig.-tan. 50 P jutalom. Dr. Szabó Árpád 
kópházai r. k. tan., Gats Sándor soproni ág. h. 
ev. tan. és Heves Ferenc sopronbánfalvai áll. 
tan. elismerő oklevél-

21. Szatmár vármegye: Tamás András szur-
dukkápolnoki áll. tan. és Kemény Klára lápos-
hidegkúti áll. tan. 50—50 P jutalom. Baloghi 
Hermin feketefalui áll. tan., Kerekes Margi t 
giródtótfalui áll. tan., Demeter Ilona alsó-
hutai áll. tan., Hermanné Bereczky Ilona nagy-
bozintai áll. tan., Varga Károlyné Nagy Vilma 
huszmogyorósi áll. tan., Katona Rozália far-
kasaszói áll. tan., Rehák Ilona Jú l ia buján-
házai áll. tan., Soltész Mária la josmajori áll. 
tan., Mart in János józsefházai áll. tan., Kál-
lay Ilona kővárremetei áll. tan., Gyemi Anna 

nagynyiresi áll. tan., Maccechini József sza-
moslippói áll. tan. elismerő oklevél. 

22. Tolna vármegye: Gálos Mihály kurdi 
r. k. tan., Schrantz Ottó bonyhádi ev. tan., 
körz. iskolafelügyelő, Horváth Erzsébet vár-
dombi r. k. tan., Máté Mihály koesolai r. k. 
ig.-tan., Gáspár József majosi ág. h. ev. tan. 
és Márfa i Ferenc nagyvejkei r. k. tan. 50—50 P 
jutalom. Dlusztus Imre bonyhádi r. k. tan., 
Schadt György mözsi r. k. tan., Bará th György 
csibráki r. k. tan., Lányi Károly hőgyészi r. k. 
ig.-tan., Szendreiné Lónyai Jolán aparhant-
apar i r. k. tan., Szállási Ernő bátaszéki közs. 
tan., Déri Gyula bátaszék-kövesdpusztai közs. 
tan., Antal Sándor gyönki ág. h. ev. tan., Ga-
rami Péter móiiágyi ref. tan., Halász Ármin 
kalaznói ág. h. ev. tan. és Müller Márta kis-
mórágyi ref. tan. elismerő oklevél. 

23. Udvarhely megye: Bokor Mária lövétei 
r. k. tan. 50 P jutalom. Simon Sándor nyikó : 

malomfai r. k. ig.-tan. elismerő oklevél. 
24. Ung vármegye: Ortutay Sándor kerek-

nyei áll. ig.-tan. és Dudinszky Tibor baranyai 
áll. tan. elismerő oklevél. 

25. Ungi közigazgatási kirendeltség kir. tan-
felügyelője, Ungvár. Kovács Dezső perecsenyi 
áll. tan. 50 P jutalom. Jászberényi Károlyné 
kolonicai áll. tan., Sztripszky Györgyné tur ja -
remetei áll. tan., Kormos Andor szenteskei áll. 
tan., Bicsánszky Györgyné takcsányi áll. tan. 
és Kerékgyártó Jú l ia perecsenyi áll. tan. el-
ismerő oklevél. 

26. Vas vármegye: Orbán Ferenc apátistván-
falvai r. k. tan. 50 P jutalom. Szedenik Ferenc 
szentpéterfai r. k. tan. és Minaravits Károly 
•szentpéterfai r. k. tan. elismerő oklevél. 

27. Veszprém vármegye: Geiger Pá l tót-
vázsonyi r. k. tan. 50 P jutalom. Hof fe r Mária 
bakonykoppányi r. k. tan., Békefi Imre bakony-
pölöskei r. k. tan. és Békefi Elemér romándi 
r. k. tan. elismerő oklevél. 

28. Zemplén vármegye: Tusay Is tván gara-
nyai ref. tan. 50 P jutalom. Várady Lajos 
bodzásújlaki áll. tan., Koncz Lajos bistei ref. 
tan., Vizváry Vilmos legenyei áll. tan. és 
Bruck Dezső csörgői áll. tan. elismerő oklevél. 

Magyar breviárium 
dr. Révy Kőinél könyve . 

Sok szó esik napjainkban az ú j magyar 
szemlélet kialakulásáról. Felvetődik a kérdés, 
van-e magyar fa j? Mi a magyar nemzet? Van-e 
a nemzetnek nevezett összességnek egységes 
világnézete? 

Számtalan ilyen és hasonló kérdéssel foglal-
koznak nemzetpolitikusaink. 

Sok még a válasznélküli kérdésünk, de azért 
már eljutottunk odáig, hogy mindjobban meg-
ismerjük magunkat és tudatossá vált hibáinkra 
keressük a gyógyítási formákat és eljárásokat. 

A gyógyítók egyik munkása akar lenni 
dr. Révy Kornél is a „Magyar breviárium" 
című munkájával. Révy Kornél természetesen 

azzal a meggyőződéssel nyúlt a kérdéshez, hogy 
van egységes magyar szemlélet, de az csak 
egységes lelkialkatú, lelkivilágú emberek kö-
zött lesz tudatossá. Lelki közösségünk pedig 
akkor lesz harmonikus és egészséges, ha min-
dent átütő, megmásíthatatlan véleményünk van 
sajátos világunkról és életünkről. 

Ezt az irodalmunk igazi megismerése te-
remtheti meg, mert a lélek tápláléka a betű. 
Ez a táplálék mindenkihez és mindenhova el-
juthat . Vigyáznunk kell azonban ezzel is, egy-
részt, mert a magyar közmondás is azt mondja, 
hogy „jóból is megárt a sok", de .meg azért is, 
mert igen sok rossz, romlott, elavult is van 
közte. Csak az lesz az orvosság, ami időtálló 
és örök. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 194-2 : 10. SZÁM. 537 

Ilyen örök értékek nagy nemzeti íróink, köl-
tőink, tudósaink írásai. És itt nem lényeges az 
sem, hogy ezek az írók valóban ősi magyar 
származásúak voltak-e, vagy sem. Az a lénye-
ges, hogy bennük volt az isteni szikra, amely 
megvilágította és megláttatta velük azt, ami 
a Kárpátok-medencéjében egyetemesen örök 
magyar. 

Egyik legnagyobb tudósunk és nemzeti vér-
tanúnk, gróf Teleki Pá l í r j a : „A tá j nemcsak 
kép, hanem teremtő élet is, amely hegyet, nö-
vényzetet, embert, testet, lelket, gondolatot, ér-
zést, mintát formál. Újat teremt, világot gaz-
dagít, életet visz tovább egyéni vonalban". 

A magyar t á j magyar életet teremt, magyar 
életformát visz tovább egyéni vonalban. 

A magyar életformák meglátóinak és hiva-
tott kifejezőinek munkájából gyűjtöt t össze 
Révy Kornél 11 bokrétára való virágot- Nem 
tudok más és jobb hasonlatot találni, mint a 
bokrétát, mert a „Magyar breviárium" valóban 
11 más-más összetételű, de ugyanarról az örök 
magyar irodalmi mezőről szedett, azonos illatú 
vir'ágok gyűjtése. Egy kis 3—4 soros vers, egy 
kis ibolya. Néhány mondatos idézet, a magyar 
élet valamelyik nagy regényének terebélyes 
fájáról leszakított virág. A magyar népkölté-
szet szerény, de nagyon szép dalai mezei virá-
gok, amelyek valamilyen rendszertelennek 
látszó és mégis rendszeres összevisszaságban a 
kitenyésztett üvegházi virágokkal együtt pom-
páznak, a magyar ízlés, a magyar gondolkodás 
egységes illatában. 

Lesznek talán, akik azt mondják, nem sza-
bad a múlt század költőit, népi dalainkat és 
korunknak ú. n. modern íróját összegyűjteni 
és közvetlenül egymás mellé állítani és azután 
ismét az elmúlt évek, vagy évtizedek valame-
lyik poétáját idézni. Mégis azt mondom, sza-
bad és Révy Kornélnak, amikor egységes, ön-
tudatos, igaz magyar hitet teremtő imádságos-
könyvet akar kezünkbe adni, igaza van. 

A magyar humusz, a magyar táj, a magyar 
lélek és mindezek kifejezője, a magyar iroda-
lom részleteiben, formájában változik, fejlődik, 
sajátosságában, igazságában, megérzésében, 
ítéletében és életében azonban időtlen örök. 

Révy Kornél könyve meghívóval kezdődik. 
A gyűjtemény szerzője meghív 11 estére, hogy 
minden este megajándékozzon egy-egy bokré-
tával. 

Az első bokréta virágai a természetről me-
sélnek. A másodiké az emberről, a harmadik 
élettársunkról, családunkról és így tovább. 
Küzdelmes életünkről, sírva-vigadó összeboru-
lásainkról, a szeretetről és hazaszeretetünkről, 
kétségbeeséseinkről és megbékéléseinkről, az 
örök igazság megismerése utáni vágyakozá-
sainkról, hitünkről, nagyjainkról, szóval mi-
rólunk. 

Egyik percben Kisfaludy Sándor szól hoz-
zánk, a másikban Ady, majd Zrínyi, hogy utána 
Széchenyi és más nagyjaink gyengéd, szerető 

figyelmeztetéseit halljuk, időrendi sorrendben. 
Ezeknek az igaz magyar szellemeknek egymás-
melletti meg-villanásaiból tűnik ki igazán, hogy 
bármilyen korban is éltek, ugyanúgy látták 
meg az örök emberi dolgokban az értéket, a 
szépséget és főként azt, ami sajátosan magyar . 

Célom az lett volna, hogy tárgyilagos ismer-
tetést adjak a „Magyar breviáriumáról, do 
belátom, bogy nem ezt tettem. Elfogult vagyok 
a könyv egyéni és eredeti kifejezésmódjával 
szemben. És ha már bevallottam az elfogult-
ságomat, tovább is megyek. 

Jöjjenek össze* kicsik és nagyok, hivők és 
hitetlenek, küzdelemre vágyók és elfáradot-
tak, mint a hegyi beszédet hallgató emberek, 
és a könyvet kézről-kézre adva olvassák úgy, 
hogy mindegyik versét, idézetét, tagozatát 
más-más olvassa fel. Szertartás legyen ennek 
a könyvnek olvasása, hangulatos, szép magyar 
és állandó családi szertartás. Ha már minden 
örökértékű betűjét kívülről tudják, a megadott 
mintán elindulva, gyüjtsenék újabb és újabb 
bokrétákat a nagy magyar irodalom örök 
mezejéről és neveljék be e szertartások szere-
tetét gyermekeik fogékony lelkébe, hogy legyen 
a magyar családok ünnepe mellett még egy 
újabb, hetenként, vagy havonként visszatérő, 
igazi magyar ünnep, a magyar irodalom bok-
rétájának napja és akkor hiszem, hogy lesz 
magyar igazlátás, magyar igazérzés, igazi ma-
gyar élet. B. B. 

Tájékoztató a NSzU használatához. 

Számviteli Utasítás a Népiskolák pénz- és egyéb 
vagyonkezeléséhez. 

Ismeretes, hogy a V. K. M. 26.200/1941. számú 
rendelettel az állami népiskolák pénz- és va-
gyonkezelésének tárgyában rendeletet adott ki. 
Ennek a „Számviteli Utasítás"-nak- teljes szö-
vege azonban már csak terjedelménél fogva 
sem jelenhetett meg a lapokban. Éppen azért 
nagyon hasznos munkát végzett Nagydiósi Géza 
miniszteri s.-titkár, Gonda Szilárd miniszteri 
számv. főtanácsos, valamint Agárdy Margit 
berendelt állami tanítónő, akkor, mikor ennek 
a rendeletnek teljes szövegét, hozzáfűzött fel-
világosításokkal, tanácsokkal kapcsolatban 
könyvalakban közreadták. 

Az állami népiskolák ügykezelésének egyik 
legfontosabb területe a pénz- és egyéb vagyon-
kezelés körüli teendők, ami természetes is, mert 
hiszen minden érték állami, tehát közös va-
gyon, ami a legfontosabb kezelést kívánja. 
Erre vonatkozóan találunk a könyvben részle-
tes, világos, útmutatást . Különösen fontos ez 
most, mikor a visszafoglalt iskolák tanítóinak, 
igazgatóinak, hatóságainak még nincs meg a 
kellő gyakorlatuk az ügykezeléshez. Ez a 
könyv nélkülözhetetlen eszköze lesz minden 
népiskolai igazgatónak, gondnoknak, gondnok-
sági elnöknek, községek vezetőjegyzőinek, vá-
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rosok polgármestereinek, kultúr- és gazdasági 
tanácsnokainak, valamint a városi és megyei 
számvevőségeknek s mindazoknak, akik a nép-
iskolák vagyonkezelésével bármiféle kapcsolat-
ban vannak. 

Nagyon helyes, hogy a szerzők a Tájékoz-
tató II. részében egyes fennálló rendelkezések 
ismertetését adják. Nagy szolgálatot tesznek a 

könyvhöz csatolt nyomtatvány-minták is, me-
lyek világosan mutat ják, hogy a pénz- és egyéb 
vagyonkezelés közben miféle nyomtatványokat 
kell használni. 

Ezt a hasznos könyvet melegen ajánl juk 
kartársaink szíves figyelmébe. (Kapható a Kii". 
Magyar Egyetemi Nyomdánál. Budapest, VIII., 
Múzeum-kör út 6.) 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A méhészet és selyemhernyótenyésztés: 
feltételeik és terméseredményeik. 

— Földrajz a népiskola VI. osztályában. — 
írta : MÓZNER JÁNOS. 

A nyolcosztályos népiskola felső tagozatá-
ban a tanév egy részében hazánk gazdasági 
földrajzát taní t juk. A mezőgazdaságra, állat-
tenyésztésre, s tb-re kiterjedő anyag nyúj-
tása közben valóban hű képet kaphatnak ta-
nulóink mindazokról a termelési, tenyésztési 
adottságokról, tényezőkről, amelyekre az ál-
dott magyar föld nyúj t lehetőséget. De kivilág-
lik c tanítások nyomán az is, mennyi lehetősé-
get hagyunk még kihasználatlanul, melyekkel 
pedig egyéni és nemzeti vagyonunkat gyara-
píthatnánk. Lehet, hogy egy-egy tanításunk 
nyomán indul ú j életnek a gazdálkodás egy-
egy elhanyagolt, vagy parlagon hagyott ága. 

A gazdasági földrajz tanítása közben nem 
adhatunk csak száraz földrajzi adatokat, de 
részletes gazdaságtant sem taníthatunk, hanem 
a kettőt úgy kell összeegyeztetnünk, hogy a 
tanulók világosan lássák, milyen összefüggés 
van a földrajzi tényezők és a gazdálkodás le-
hetőségei között. Ha ezt tanulóink már felis-
merték, jobban érthetővé és értékesíthetőbbé 
válik az illető gazdálkodási ág tanítása a ter-
mészeti és gazdasági ismeretek keretében, 
melynek anyaga a legtöbb esetben együtt ha-
lad, avagy könnyen koncentrálható a földrajz 
gazdasági vonatkozású anyagával. 

A gyakorlati kivitelre alábbi időszerű tétel 
kidolgozásával mutatok rá. 

Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. Előző órán 
hazánk baromfitenyésztéséről beszélgettünk, 
most előbb nagy vonásokban számonkérjük a 
tárgyalt anyagot. 

b) Érdeklődéskeltés. A háziállatokat az idők 
folyamán megszelídítette az ember s ezek ma 
már ragaszkodnak is alilioz a házhoz, ahol élel-
mezésükről, szállásukról gondoskodnak. Az 
alacsonyabbrendű állatok között is vannak 
olyanok, amelyeket tenyésztenek az emberek, 
mert nagy hasznukat látják. Rovarok, hernyók 
ezek s mégis nagy becsben állanak. Az egyik-
nek élelmezéséről sem kell gondoskodni, leg-
feljebb csak télre kell a kamrájába visszaadni 
abból, amit bőven gyűjtöt t nekünk tavasztól 
őszig ez a szorgalmas rovar. A másikat bölcső-
jétől koporsójáig — amibe maga szövi be ma-

gát — mi ápoljuk, gondozzuk, etetjük s ennek 
a rövid ideig tartó gondozásnak dí ját pénzben 
kapjuk meg. 

Melyik ez a két hasznos állatka? (—) Egyik 
a finom mézet adja, másik a drága selymet. 
Milyen nagy szükség van most mind a 
kettőre! 

Hazánk éghajlata, növényzete nagyon ked-
vez e két állat tenyésztésének. Vájjon kihasz-
náljuk-e ezt a kedvező adottságot? 

Célkitűzés. Vizsgáljuk meg előbb községünk, 
környékünk, azután egész hazánk méh- és se-
lyemhernyótenyésztését! 

Tárgyalás, a) Községünk, környékünk mé-
hészete. Kik méhészkednek községünkben? 
(Előbb a tanulók számoljanak be az otthoni, 
vagy ismerősüknél szerzett tapasztalataikról.) 
Szóba kerülnek röviden: Kasos és kaptáros 
méhészkedés. Melyik jobb? Hogyan veszik el 
a méhektől a mézet? Mire használják fel? 
Mennyit jövedelmezett a méhészkedés? — Kik 
foglalkoznak nagyban méhészkedéssel közsé-
günkben s a környéken? Hol értékesítik a mé-
zet? Miben látszik gazdasági gyarapodásuk? 

Miért alkalmas, vagy alkalmatlan közsé-
günk és környékünk a méhészkedésre? Külö-
nösen milyen növények, illetve fák virágaiból 
tudnak a méhek sok mézet gyűjteni a mi vi-
dékünkön? Milyen növények biztosítják ta-
vasztól őszig a mézgyüjtést? 

(Magáról a méhészkedésről, az azzal járó 
munkáról, a méhek életéről stb. most csak a 
fentiek szerint, röviden beszélünk, ennek tár-
gyalására a természeti, gazdasági és egészségi 
ismeretek keretében kerül majd sor.) 

b) Hazánk méhészete. Hazánkban mindenütt 
lehet méhészkedni. Különösen alkalmasak a 
méhészkedésre az erősen akácos területek s 
ezek között is főkép azok, ahol az akác homo-
kos talajon van. (Ott jobban mézel.) Hol van-
nak hazánkban ilyen területek? (Szemléltetés 
a térképen.) Az Alföldön a Duna-Tisza közén, 
Szabolcs, Szatmár, Hajdú megyében, továbbá 
Nógrád és Heves megye egyes részein. 

Az akác után másik fő mézelő növényünk 
a tisztesfű (tarlóvirág). Ez különösen a Tiszán-
túl elsőrendű termőtalajain otthonos. (Békés, 
Csanád, Csongrád, Hajdú, de több-kevesebb 
más vármegyékben is van.) 

Az Alföld eme területein virágzik tehát leg-
jobban a méhészkedés, mert a felsorolt növé-
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nyék biztosítják elsősorban annak jövedelmező-
ségét. Másrészt a nagy, sík területek-Jíc.holsem 
gátolják a méhek szabad kirepülését, á szél-
j á rás sem nagytokú s a hőmérséklet is Jeg-
jobban megfelel a méhek életének. 

A Dunántúl is igen jó mézelővidék, főképrn 
a sok .mézelő takarmánynövény miatt. (Balta-
cím, bíborhere, nyúlszapuka.) A tarlók virága, 
a tisztesfű is sok helyen előfordul, bár az ok 
szerű gazdálkodás egyik módja, a tarlóbukta-
tás itt is rövid életet hagy neki, éppúgy, mint 
az Alföldön. A somogyi homok akácosai s a 
szórványokban előforduló hársfák is kedvez-
nek a sikeres méhészkedésnek. A Dunántúl 
legnyugatibb részének különleges mézelője a 
ha jd ina (pohánka, tatárka), melyet a kalászo-
sok learatása után vetnek. Igen jól mézel. 

A hegyvidékeken főleg a folyók menti rétek 
jelentik a méhlegelőt. Erdős vidékeken az erdő-
irtásos területek, melyeket az erdők felcsepe-
redéséig rengeteg vi rág szokott borítani. Ezek 
között különösen jelentős mézelő a füzike. A 
hegyvidékek méztermelése azonban messze el-
marad az alfölditől és dunántúlitól. Ennek 
nemcsak a kevesebb méhlegelő, hanem a ked-
vezőtlenebb időjárás is az oka. 

Átlagban legalább 10 kg mézet számíthatunk 
évenként méhcsaládonként. Vannak évek — bár 
r i tkán —, mikor egy métermázsát is termelnek 
egy családtól. Az eltérés tehát igen nagy le-
het. Mi okozza ezt? Mennyi most a méz ára? 
Közepes termelés esetén mennyit jelent ez 
méhcsaládonkint? 

A méz legnagyobb részét nyersen fogyaszt-
j u k el. Legértékesebb táplálékaink egyike. 
Különösen izomtápláló. Használják gyógysze-
rül is. Az iparban mézeskalácsok és sütemé-
nyek készítésére és édesített italok (likőrök) 
készítésénél is felhasználják. Régebben a méh-
sör kedvelt ital volt. 

Melléktermék a viasz. Ebből műlépet, gyer-
tyát, kenőcsöt, stb. készítenek. 

A hazai méhészet fellendítésére méhészeti 
felügyelőségeket szerveztek s e hivatalokban 
minden felvilágosítást és segítséget megadnak 
a méhészeknek. Mi melyik felügyelőséghez tar-
tozunk? A gödöllői állami méhészeti gazdaság-
ban méhészeket képeznek ki s nyaranta tan-
folyamokat tar tanak méhészkedő egyének szá-
ipára. 

Ép-Magyarországban (1913-ban) 10.769 köz-
ségben folyt méhészkedés 320.130 kaptárral , 
250.040 kassal, mindössze 570.470 méhcsaláddal. 
Termeltünk 38.047 métermázsa mézet. 1660 mázsa 
viaszt, mindössze 4,136700 korona értékben. 
1940-ben a méhtenyésztők száma 65.446. A méh-
családok száma kaptárakban 471.071, kasokban 
103.548. A termelt méz mennyisége 20.247 mázsa, 
értéke 2,470.134 pengő. A termelt viasz mennyi-
sége 687 mázsa, értéke 268.422 pengő. 

A termelt méznek kb. a felét külföldön ér-
tékesítettük. Behozatalra nem szorulunk. 

Az 1940-es adatok a méhtenyésztés fejlődé-
sét muta t ják , mert sokkal kisebb területre vo-
natkoznak, mint az 1913-as adatok s figyelembe 
kell venni az 1940-es év rendkívül kedvezőtlen 

időjárását is. (Hideg, esős nyár, az akácfa 
virága alig volt hasznosítható.) De a fejlődést 
bizonyítja a kasok számának csökkenése s a 
kaptárok növekedése is. 

A méhészet fontosságát különösen a mai 
viszonyok közepette lá that juk. (Cukorkorláto-
zás, a viasz fontossága.) 

liészletösszefoglalás. 
a) Hazánk méhészeti lehetőségei, adatai. 
— Melyik vidékeink alkalmasak különösen 

a méhészkedésre? Mi teszi ilyenekké azokat? 
(Összefoglalás a t é r t é p előtt) -— Mit állapítha-
tunk meg a táblára ír t adatokból? Milyen gaz-
dasági, egészségi szempontok kívánják a méh-
tenyésztés további fejlesztését? 

b) Alkalmazás. Községünk méhészetének 
fellendítése. 

— Milyen adottságok vannak községünkben, 
határunkban, környékünkben az eredményes 
méhészkedésre? Kihasználjuk-e ezeket? Milyen 
növényeket, fákat kellene termeszteni? Milyen 
rendszerű méhészkedés válik be nálunk? Meny-
nyit kereshetnénk a méhészkedéssel? 

Áthajtás és részletcélkitűzés. Talán a mé-
liészkedésnél is nagyobb jelentősége van a 
mostani háborús világban a selyemhernyóte-
nyésztésnek. Miért? A ruházat i cikkek, malom-
sziták készítésén kívül egy egészen ú j harci 
alakulatnak, az ejtőernyősöknek adja meg a 
kelléket a hernyóselyem. A magyar ejtőernyő 
finomságban, tartósságban, rugalmasságban 
felülmúl minden külföldi készítményt. 

Vizsgáljuk meg, hogy ennek a békében és 
háboriiban egyaránt fontos anyagnak, a her-
nyóselyemnek megszerzésében milyen lehető-
ségeket találunk hazánkban? 
Tárgyalás. 

a) Községünk, környékünk selyemhernyó-
tenyésztése. — Kik foglalkoznak községünkben 
selyemhernyótenyésztéssel? Hogyan? (Mivel a 
Tanterv és Útmutatásokban a selyemhernyó-
tenyésztés csak a VIII . osztály természeti és 
gazdasági ismeretek anyagában van felvéve, e 
tanításunk kapcsán is kell némi ismertetést 
adni a selyemhernyótenyésztésről, mert csak 
így kelthetünk érdeklődést annak fontosságá-
ról, hazánkban való elterjedéséről s így adha-
tunk indítást az ilyen irányú munkába való 
bekapcsolódásra. (Röviden ismertessük tehát 
— lehetőleg a tanulók tapasztalatai a lapján — 
a peték igénylését, a kikelt hernyók gondozá-
sát, etetését, a szederlevél szedését, adagolását 
s a begubózott hernyók beszállítását.) 

b) A selyemhernyótenyésztés története és 
elterjedése hazánkban. — Honnan kerül t hoz-
zánk a selyemhernyó? Állítólag két görög szer-
zetes hozta be Kínából Kr. e. 500 körül az első 
selyemhernyópetéket s eperfamagvakat , bot-
jukba rejtve. A Balkánról évek folytán mind 
szélesebb körben ter jedt a selyemhernyó te-
nyésztése. Hazánkban 1C80 körül talál juk a se-
lyemhernyótenyésztés első nyomait Baranya 
vármegyében. A török uralom alóli felszaba-
dulás után a Bánságban telepítettek sok eper-
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fát, 1769-ben pedig Eszéken selyemfonóvállalat 
létesült. Ez időben az ország déli részein a te-
nyésztők száma mindjobban emelkedett. Egy-
szer csak hanyatlás állott be, úgyhogy gróf 
Széchenyi Is tvánnak kellett a „Selyemről" és 

„Szederegyletek" című kiadványában 

kaphat, melyből könnyen megtanulhat ja a he-
lyes tgrnyesztést. A kerületi felügyelők lá t ják 
el petével a községek „petekikeltő"-it. Ezektől 
i g é n y i k a tenyésztők a hernyókat. Egy doboz 
pete 12 és fél gramm, kb. 17.000 szem pete. Ebből 

jM)—35 kg gubót lehet termelni. Az egész te-
muta tn i a tenyésztés nagy fontosságára. (1840.) / nyésztés ideje csak 32 nap. Ily rövid idő alatt, 
A kiegyezés utáni években örvendetes ara-
nyokban fejlődött selyemhernyótenyésztésÁiíik 
s 1888 óta a földmívelésügyi minisztérium irá-
nyítása mellett kereken 70 millió eperfa (sze-
derfa) került kiültetésre, s a tenyésztés kiter-
jedt a Kárpátok övezte alföldek és dombos 
vidékek egész területére. 

A .selyémhernyótenyésztés első feltétele az, 
ly>gy kellő számú eperfa álljon a termelők ren-
delkezésére. Érdekes, hogy először hazánknak 
csak a déli részein ültettek eperfákat. Miér t ! 
Ott melegebb az éghajlat, jobban díszlett az 
eperfa. A tenyésztés megkedvelésével mind 
északabbra került az eperfák tenyészterülete, 
de 1200 méteren felül már nem lehet megfelelő 
eperfákat tenyészteni. 

Hol termesztették ezt a rengeteg eperfát? 
Az országos selyemtenyésztési felügyelőség fa-
iskolákat létesített s a 2—3 éves szederfacse-
metéket ingyenesen osztotta ki az igénylőknek. 
Egyút ta l intézkedett, hogy a tenyésztésre al-
kalmas vidékeken az utcákra, közterekre és 
utak mellé eperfákat ültessenek. Ezeket is in-
gyen adta a kérelmező vármegyéknek, közsé-
geknek. 

Ma már az eperfák százezrei kínálgat ják 
dús lombjukat a szorgalmas tenyésztőknek s 
alig van község, ahol ne használnák ki a ked-
vező kereseti lehetőséget. 

Tolnában, Baranyában, a Bácskában s a 
Bánátban, Csongrád és Ha jdú vármegyékben 
legelterjedtebb a selyemhernyótenyésztés. Miért 
éppen e vidékeken? Mert a legtöbb eperfa már 
kezdetben is i t t volt s a legelső tenyésztők is 
i t t laktak. A feldolgozógyárak is itt létesültek. 
Üjvidéken, Pancsován, Lúgoson, Magyarkani-
zsán, Békéscsabán, Mohácson, Tolnán selyem-
gombolyítógyárak létesültek S a selyemfonala-
kat Győrben és Szentgotthárdon dolgozták fel. 
Mai hazánk területén Győrben, Üjvidéken és 
Tolnán működnek állami selyemfonógyárak. 
A tolnai gyár selyemcérnát is készít. 

A fent körülhatárolt terület fokozatosan ki-
bővült minden irányban egészen a Kárpátok' 
lábáig s ma ebben az övezetben sok országút 
mellett lá that juk az eperfák hosszú sorát s 
nyáron a levelet szedő gyermekeket, öregeket. 
Mert a selyemhernyótenyésztésben őket is na-
gyon hasznosítani lehet. 

c) Hogyan kapcsolódhatunk be a selyem-
hernyótenyésztésbe? Az országos selyemte-
nyésztési felügyelőség (Budapest, VI., Lendvay-
utca 12.) kerületi felügyelői ú t j án lát ja el a 
tenyésztők oktatását és szervezését. Az ország-
ban 35 kerületi felügyelőség működik. — Mi 
melyikhez tartozunk? A szekszárdi felügyelő-
ség különösen sokat tett a dunántúli tenyész-
tés fellendítése érdekében. Ide is bárki fordul-
hat felvilágosításért s ingyenes ismertetőt 

kevés fáradsággal, 1 doboz pete hernyóinak 
gubóival kb. 100 pengőt lehet keresni. A gu-
bók beváltási á rá t az idén jelentékenyen fel-
emelték. I. osztályú kg-kint 3'50 P, II . osztályú 
1'20 P. A tenyésztők ingyen kapják most is a 
kis hernyókat és a tenyésztéshez szükséges pa-
pirost. A legjobb tenyésztők a beváltási á r 
mellett 25, 50, 75, 100 pengős jutalmat is kap-
nak. 

d) Selyemhernyótenyésztésünk néhány adata. 
— Legvirágzóbb volt selyemhernyótenyészté-

sünk az 1900—1910-es években. 1903-ban 2884 
községben 107.702-en foglalkoztak selyemhernyó-
tenyésztéssel. A termelt gubó mennyisége 
1,707.205 kg volt s ezért kifizettek 4,805.182 P-t . 
1940-ben 1806 községben 18.501 család foglalko-
zott tenyésztéssel. A termelt gubó mennyisége 
464.070 kg volt, a termelők összes keresete pe-
dig 757.360 P. 

A csökkenést egyrészt a tenyésztés vissza-
fejlődése, másrészt a még vissza nem szerzett 
területek kikapcsolódása okozta. (A legjobban 
tenyésztő Bácska adatai még hiányoznak.) 

A termelés nem fedezi a belföldi szükségle-
tet, mert kb. évi 500.000 pengőt fordítunk 
nyersselyembehozatalra. 

Ilészletösszefoglalás. — Hogyan kerül t hoz-
zánk a selyemhernyó és az eperfa? Hol volt 
az első tenyésztés területe? Melyek a legjobb 
tenyésztő területek? Hogyan kapcsolódhatunk 
bele a selyemhernyótenyésztésbe? Termelési 
adatok. Miért kell fokoznunk tenyésztésünket? 

e) Alkalmazás. Hogyan fokozhatnánk közsé-
günkben a selyem hernyótenyésztést? Van-e és 
elég-e nálunk az eperfa? Honnan igényelhe-
tünk ingyenes facsemetéket? Milyen területek 
volnának alkalmasak a befásításra? Ki a köz-
ségi petekikeltető? Mennyi mellékkeresethez 
ju thatunk egy doboz petéből kikelt hernyó fel-
nevelésével? Kiknek lehet nagy hasznát venni 
a tenyésztésnél? Mire vigyázzanak az eperfa 
levelének szedésénél? (Bárhol levő eperfáról 
szedhetünk levelet, csak kár t ne tegyünk senki 
birtokában.) 

Ha mód van rá, szervezzük meg iskolánk-
ban a selyemhernyótenyésztést. Mutassunk rá 
újsághírek kapcsán, hogy egyes iskolák mennyi 
keresethez jutottak s értessük meg, hogy a te-
nyésztéssel hazafias kötelességet is teljesítet-
tünk. 
Begyakorlás. 

a) Összefoglalás a két részletösszefoglalás 
alapján. 

b) A munkafüzetbe való bejegyzés. Tanítá-
sunk során a táblára került földrajzi nevek és 
termelési adatok bejegyzése a munkafüzetbe. 
A számadatokat sikerrel felhasználhatjuk a 
számolás-mérés órán. 
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TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Fonay Tibor: Nevelési kérdések. Cikkek Ta-
nulmányok. (Nemzedékek kiadása. 1941.) Ebben 
a kötetben Fonay Tibor, a kiváló pedagógus, a 
különféle pedagógiai folyóiratokban és más 
lapokban megjelent cikkeit, tanulmányait tette 
közzé. Húsz cikk, tanulmány! S az emelkedett 
pedagógus léleknek megannyi megkapóan igaz 
és szép gondolata tárul elénk ezekből az írá-
sokból! Valamennyi cikk, gondolat szinte rész-
let az elmerülő átélésre. 

A szerző könyvében a következő főcímek 
alat t csoportosítja tanulmányait: Nevelők és 
nevelés. Szociális nevelés. Szexuális nevelés. 
Esztétikai nevelés. Értelmi nevelés. Új világ 
felé. (A könyv kapható a szerzőnél. Kolozsvár, 
tanítóképző.) 

Somogyi József: Magyarország tehetségtér-
képe. (Különlenyomat a „Társadalomtudomány 
1942. évi I. számából.) Ma, mikor a nemzetmen-
tés kérdése mindenek felett előtérben áll, öröm-
mel kell üdvözölnünk minden olyan munkát, 
amely ennek a kérdésnek megvilágításával 
foglalkozik. Somogyi József alapos, tanul-
mánya valóban megérdemli, hogy benne elme-
rüljünk akkor, mikor a tehetségek kiválasztá-
sának kérdésével foglalkozunk. 

Somogyi József tanulmányának elején a 
tehetségesek kiválasztásának múltjával foglal-
kozik olyan keretben, amely a kérdést politikai 
és társadalmi vonatkozásokban is megvilá-
gítja. 

A tanulmány második részében a szerző a 
sa já t munkálatainak menetét világítja meg s 
ebhez csatolja hazánk tehetségtérképét, mely 
beszédesen muta t ja a tehetségeknek tá jak sze-
r int i megoszlását. • 

Makra Sándor: Tavaszi szántás- Ebben a 
kötetben tizennyolc novelláját foglalta a szerző. 
Valamennyinek tárgyát a pusztai magyar nép 
életéből vette. A könyv minden során meglát-
szik, hogy a szerző nemcsak ismeri a tanyák 
népének lelkét, gondolkozását, érzését, hanem 
szereti is. Bele lát a szívükbe, a lelkükbe s 
együtt gondolkozik, együtt érez velük. Elbe-
széléseinek alakjai természetesek. Valamennyi 
földön járó, tanyák között élő ember, amelye-
ket megkapóan rajzol meg a szerző. A cselek-
mények sem ritkák, különösek, hanem vala-
mennyi egyszerű, természetes. Olyanok, ame-
lyek a tanyák népe között lépten-nyomon elő-
fordulnak. Ezeknek az a finom mód ad irodalmi 
értéket, erőt és színt, amellyel a szerző ezeket 
megrajzolja. 

A könyv címlapjának fametszetét Gáborjáni 
Szabó Kálmán festőművész készítette. 

Dr. Tóth B. Zoltán: Félelem és a gyermeki 
lélek. Kolozsvár, 1942. — Közlemények a Fe-
renc József-Tudományegyetem Lélektani Inté-
zetéből 37. sz. 

Szerző az érzelmi élet egyik gazdag, bár 
irodalmunkban alig tárgyalt fejezetét dolgozza 
fel a lélektani kutatás legújabb eredményeinek 
a figyelembevételével. Nem burkolódzik elvont 
és ködös elméletekbe, amikor a nehezen meg-
közelíthető problémákat boncolgatja, hanem 
minden kérdést a gyakorlati nevelő álláspont-
járól szemlélve iparkodik megoldani. 

Dr. Tóth B. Zoltán értekezése, — amint a be-
vezetésben í r j a — éveken át tartó megfigyelé-
sek és kísérletek leszűrt eredményeit foglalja 
össze. Alig van a lelki életnek érdekesebb szel-
vénye, az egyén életvezetésére nézve nagyobb 
jelentőségű területe, amely akkora szerepet 
játszana, mint éppen a félelem-jelenségcsoport. 

A félelem és szorongás fogalmi elhatárolása 
után, a félelem neveléslélektani vonatkozásai 
kerülnek a fejtegetések homlokterébe. A gyer-
mek ideges tünetekkel kapcsolatos viselkedései 
közül a félénkség és a zárkózottság; a társada-
lomellenes viselkedések csoportjából pedig a 
hazudozás, a dac és a lopás elkövetésének bo-
nyolult, és többnyire a felnőttek helytelen ne-
velésével indokolható motívumait fedi fel a 
szerző. Nem marad meg azonban a puszta lé-
lektani tények elemzésénél, hanem az utolsó-
előtti fejezetben (A gyermekkori hibák és a 
nevelés c) összefoglalja mindazokat a tenni-
valókat, amelyek a szülőkre és nevelőkre vár-
nak. Főelv természetesen a gyermekkori hibák 
kifejlődésének a megakadályozása, vagyis a 
megelőzés. Azonban a már többé-kevésbbé ki-
fejlődött hibákkal is sikerrel szállhat szembe 
a nevelés, ha szakszerűen és a gyermeki lélek 
ismeretének a birtokában kísérli meg a segí-
tést. 

Az élvezetes stílusban megírt és pedagógiai 
vonatkozásokkal gazdagon átszőtt mű 23X15 cm 
nagyságban, finom színes karton fedőlappal, 
fűzve jelent meg. 

Megrendelhető a 8235. számú csekken a szer-
zőnél (Kolozsvár, III., Eperjes-utca 25. sz. Áll. 
Tanítóképző.). Ara: 2 50 pengő. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Munkácson. Április 23-án 
pedagógiai szemináriumra gyűltek össze a munkácsi és 
Munkács körzetébe tartozó tanítók. A tanítóságon kívül 
megjelent dr. Tomcsányi Boldizsár tanügyi tanácsos, 
Fórizs Endre barkaszói ref. lelkész és Pongó Sándor mun-
kácsi levente-körzetparancsnok. Az értekezlet a Hiszekegy 
elimádkozásával nyilt meg. Az egybegyűlteket dr. Kacsó 
Lajos tanfelügyelő üdvözölte, majd dr. Tomcsányi Boldi-
zsár tanügyi tanácsos emelkedett szólásra és azt hangoz-
tat ta , hogy a megnemalkuvó kötelességvégzóst kívánja 
meg a tanítóságtól. Ezután Porcsalmy János nagybakosi 
áll. ig.-tanító ta r to t t szabadelőadást, „Testnevelés a tan-
terv és útmutatások alapján" címmel. Gyakorlati taní-
tást Kiss László barkaszói áll. tanító mutatot t be a 
testnevelésből. A nagysikerű, szép tanítást hozzászólá-
saikban Kadosa János, Iváncsó Jenő, Ktics János, Korács 
Lajos, Molnár Vilmos és Nagy Gáspár kartársak méltat-
ták. Pongó Sándor levente-körzetparancsnok a leventene-
velésről értekezett. Kerekes István bótrágyi áll. tanító 
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pedig könyvismertetést tartott , a Kmetykóíéh vezér-
könyvekről. Végezetül dr. Tomcsányi Boldizsár méltatta 
összefoglalójában a lezajlott szeminárium tanulságos vol-
tát . 

IskoIaSeliigyelői értekezlet Huszton. A máramarosi 
Közigazgatási kirendeltség iskolafelügyelői Huszton gyűl-
tek össze, számszerint 18-an, értekezletre. Dr. Kézdy Béla 
tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő szeretettel köszöntötte 
munkatársait, majd a körzeti iskolafelügyelők fontos hi-
vatásáról szólt nagy szeretettol. Aztán rámutatott a tan-
kerület iskoláiban folyó eredményes munkára s a tanítás-
sal, neveléssel kapcsolatos kívánalmakra. „Nevelési elvek 
alkalmazása az elemi oktatásban" címen Csengery Gábor 
olvasott fel, melyhez Veszlévyi Ágoston elismeréssel szólt 
hozzá. Dr. Kizdy Béla tanügyi tanácsos megjegyzi," hogy 
az előadó olyan szép formába öntött gazdag tartalmú 
előadással állott ki, hogy ezért nemcsak dicséret, de kö-
szönet is illeti. 

„Szemléltetés és annak eszközei az elemi oktatásban" 
címen tar tot t előadást Papp Ferenc. 

„Iskolafelügyelői jegyzőkönyvek felvételénél követendő 
cgves főbb szempontok" címen felolvasást ta r to t t Szűcs 
József. 

„Az új Tanterv és Útmutatások vázlatos ismertetése, 
tekintettel a tanítás anyagára a magyar tanítási nyelvű 
iskolákban, figyelemmel a felső tagozatok mezőgazdasági, 
ipari és kereskedelmi irányára" címen tar tot t előadást 
Veszlényi Ágoston. Poporics János hozzáfűzte, nagy kár. 
hogy az előadó az idő rövid volta miatt nem fűzhetett 
előadásához bővebb magyarázatot, de így is érdekes tájé-
koztatót nyújtott . Ezek után az 1942/43. tanévre szóló 
magyar- és ruszin iskolákban használandó órarendek és 
helyi tanmenetekre vonatkozóan adott útmutatásokat a 
kir. tanfelügyelő. 

Végezetül irányító rendelkezéseket adott a kir. tan-
felügyelő. Ezek során hívta fel hallgatósága figyelmét 
arra, hogy a népnevelő ne csak az iskolában, hanem azon 
kívül is irányítója lévén a falú lakosságának, a mostani 
nehéz helyzetben igyekezzenek a lakosság részére hasznos 
gazdasági tanácsokat adni, melyekkel megélhetésüket meg-
könnyíthetik. Egyben arra is rámutatott, hogy amint 
propagálták eddig is a virágos faJut, ezután a virágos 
tantermek számát is szaporítsák, mert a virágkultusz a 
népiskolában nemcsak a szépérzékét fejleszti a gyermek-
nek, de lelkét is nemesíti. Utalt egyben ismételten a kar-
társiasság gondos ápolására, az összetartásra, az ön- és 
továbbképzésre, mert ennek a közös magyar hazának ala-
pos felkészültségű számtalan apostollelkű népnevelőre van 
szüksége. 

Pedagógiai szeminárium Szepsiben. A szepsi és tornai 
II. számú iskolafelügyelői körzet f. évi május 21-én, 
Szepsiben, pedagógiai szemináriumot rendezett, melyen a 
kutsai tankerületi kir. főigazgatóság képviseletében meg-
jelent dr. Tomcsányi Boldizsár tanügyi tanácsos, továbbá 
dr. Kiéri János kir. tanfelügyelő, • dr. Majoros István 
tanügyi s.-fogalmazó, Komororitz Béla várm. népmű-
velési titkár és a két körzet csaknem valamennyi tanítója. 
A szeminárium munkája iránti érdeklődésük kifejezésére 
megjelentek még dr. Ráday Sebestyén jászói esperes-
plébános, Eperjesi István róm. kat. hittanár, dr. Nagy 
Lajos zsarnói ref. lelkész, br. Sternegg Géza, a csereháti 
járás főszolgabírója és több vendég. A. szemináriumot 
dr. Kiéri János kir. tanfelügyelő nyitotta meg. Kereset-
len szavakkal üdvözölte a megjelenteket. Kifejtette, hogy 
a mostani szeminárium a Tanterv és Útmutatások test-
nevelési irányelvednek ismertetésével foglalkozik. Kéri a 
tanítóságot, hogy e tárgy tanítását éppoly szorgalommal 
és odaadással végezze, mint egyéb iskolai munkáját. A 
kir. tanfelügyelő megnyitó szavaira dr. Tomcsányi Boldi-
zsár szép felépítésű beszédében hangsúlyozta, hogy az 
elméleti célkitűzések helyett ma a tettek ideje jött el. 
Drottár István katonai szolgálatot teljesítő restei róm. 
kat. tanító a Tanterv és Útmutatások testnevelési részét 

ismertető előadását Balázs Géza buzitai róm. kat. tanító 
olvasta fel. Igen jól sikerült gyakorlati tanítást mutatott 
be a testnevelésből Dely Mihály jabloncai ref. tanító, ki-
nek munkáját Gutay Károly, Szepesi Gyula körz. fel-
ügyelő, dr. Kerényi Gyulánó és Kerényi Sándor bírálták 
nagy hozzáértéssel. Nagy tetszést váltott ki dr. Iiáday 
Sebestyén jászói esperes-plébánosnak a lélek és a test 
egymást kiegészítő neveléséről t a r to t t beszéde. Komoro-
vitz Béla várm. népműv. titkár a népművelés időszaki 
kérdéseiről adott felvilágosítást, majd Burján Sándor 
csécsi áll. tanító ismertette a várm. ped. könyvtár test-
nevelési szakmunkáit. Végül a kir. tanfelügyelő bejelen-
tette, hogy a magyar nyelv tanítása terén elért kiváló 
eredményért a Julián egyesület dicsérő elismerésben része-
sítette Oszifcsin Béla luwabányai társulati főtanítót és 
Diósi János jászómindszenti igazgató-tanítót. 

Pedagógiai szeminárium Cscngerbcn. Dr. Szűcs János 
kir. tanfelügyelő- vezetésével április 30 án tar to t ta a csen-
geri járás tanítósága tavaszi pedagógiai szemináriumát. 
A szemináriumion több előkelőség is megjelent. 

Dr. Szűcs János kir. tanfelügyelő megnyitó beszédé-
ben megkapó szavakkal vázolta a nagy küzdelmet, me-
lyet szövetségeseink oldalán honvédeink vívnak a boldo-
gabb Európáért, Magyarországért. Ezután vit. Berecz 

' Aladár levente körzetparancsnok a levente intézményről 
tar tot t értekezést, melyet Éliás József alezredes hozzá-
szólása mélyített el. Áz új Tanterv és Útmutatásokat 
Dicső Dezső iskolafelügyelő ismertette, majd Matolcsy 
Antal iskolafelügyelő az olvasás és olvasmánytárgyalás 
tanításáról t a r to t t értekezést, melyben nyújtot t útmuta-
tásokat kiváló sikerrel valósította meg a IV. osztályos 
tanulókkal bemutatott minta-tanításában Horiáth 
G\utáné Arkossy Margit ctengeri ref. tanítónő, melyért 
a jelenlevők teljes elismerését nyerte el. 

Pedagógiai Szeminárium Nagykárolyban. M'ájus 9-én 
tar to t ta meg pedagógiai szemináriumát Nagykároly me-
gyei város és járáskörének tanítósága. A szemináriumot 
megelőzően járásköri gyűlés volt, amelyen a tan'tóság 
nagy tisztelője és munkájának mindig aktív szemlélője, 
báró Piret de Bihain Viktorné őméltósága tar tot ta meg 
a tárgysorozat negyedik pontjaként szereplő felolvasását 
a magyar ifjúsági vöröskeresztes munkáról. 

A szemináriumot dr. Czakó Lajos tanügyi fogalmazó 
nyitotta meg. Megnyitójában szólt a most dúló második 
világháborúról. 

A űagy tetszéssel fogadott megnyitó után Pap Ignác 
igazgató, iskolai fdügvelő olvasta fel dolgozatát: „Az 
55.000/1941. V. K. M. számú rendelettel kiadott Tan-
terv és Útmutatások ismertetéséről." Lukács Béla m. kir. 
zis. lev. körz. pk. „A leventeintézmény célja és szerepe" 
címmel tar to t ta meg értékes előadását. Tömpe Ferenc 
áll. tanító, járásköri elnök „Az olvasás és olvasmány-
tárgyalás tanításának módszeréről" tar tot ta meg sok 
egyéni gondolatot tartalmazó, az Útmutatás szellemében 
felépített előadását. Koppány Károlyné áll. isk. h. 
tanítónő a III. vegyes osztályban a „Kéz kezet mos" c. 
olvasmányt tárgyalta. 

Pedagógiai szemináriumok Szabolcsban. Dr. Gallay 
Rezső tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő Szabolcs vár-
megyében a pedagógiai szemináriumok felét ősszel, másik 
felét most tavasszal rendezte. Az elsőt április 28-án 
Demecserben tartotta, amelyen mintegy 56 tanító jelont 
meg két körzetből. I t t dr. Gallay Rezső tanügyi taná-
csos, kir." tanfelügyelő ismertette a Népiskolai Utasítást. 
Köröskényi János körzeti iskolafolügyelő az új Tantervet 
és Útmutatásokat ismertette, majd Szekfii József nyir-
t.éti állami vándortanító gyakorlati sikerült tanítását 
nyelvismeretből. Utána Tenkely József gégényi rk. tanító 
oz V—VI. osztály történelmi anyagából tanított. Szerda-
helyi Géza ig.-tanító bábjátékelőadást muta to t t be és 
ismertette annak kezelési módját. 

A második pedagógiai szemináriumot május 2-án Űj-
fehértón tartották, amelyen ugyancsak dr. Gallay Rezső 
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tanügvi tanácsos, kir. tanfelügyelő elnökölt és ismertette 
a 26.000/41. V. K. M. renddetet. I t t vitéz Kiss Jenő 
ig.-tanító, körzeti iskolafelügyelő t a r t o t t jólsikerült elő-
adás t az ú j Tanterv és Útmutatások rendelkezéseiről. 
Lendray József rk. tanító a IV. osztályú fiútanulókkal 
testne\elési órát muta to t t be. Ezután Szabó Lajos új-
fehértói rk. tanító az V. osztály természetrajzi és gazda-
sági anyagából az olajos növények termeléséről ta r to t t 
jólsikerült mintatanítást . Vitéz Kiss Jenő iskolafelügyelő 
ezután a leventeintézményt ismertette és ennek a honvéd-
szolgálatra gyakorolt jó hatásait mu ta t t a be néhány 
példával. 

Május 5-én Vencsellőn volt pedagógiai szeminárium, 
amelyen Kurucz Magdolna kiválóan sikerült taní tást tar-
to t t . i t t Zsirkó Gyu.a körzeti iskolafelügyelő ismertette 
az új Tantervet, Térjék Józseí ig.-tanító pedig a korszerű 
légvédelemről t a r to t t tanulságos előadást. 

Május 6-án .Nagyhalászon gyűltek össze a körzet 
tanítói, amelyen dr. tíallay Rezsó tanügyi tanácsos, kir. 
tanfelügyelő a Népiskolai Utasí tást ismertette alapos 
lészletességgcl, Juhász Lajos iskolafelügyelő pedig az új 
Tantervet és Útmutatásokat . Leel-üssyné Kalotai Mária 
áll. tanítónő kiválóan sikerült mintatanítást muta to t t 
be a beszéd- és értelemgyakorlat köréből, Jeney Jenő ref. 
ig.-tanító pedig a természeti ismeretek köréből. Gábos 
.Kálmán közs. ig.-tanító Körösi Csorna Sándorról emlé-
kezett. A szemináriumon résztvett fíitli Gyula községi 
főjegyző és Uácz Géza ref. lelkész, iskolaszéki elnök is. 

Május 15 én Büdszentmihályon, 16-án pedig Polgáron 
t a r t o t t pedagógiai szemináriumot a kir. tanfe.ügyelő, 
mindkettőn ismertetve az új népiskolai utasí tást ós buz-
dítva a nagyszámban megjelent taní tókat a selyemhernyó 
tenyésztésére, a gyógynövények és csalán gyűjtésére. Az 
ú j Tantervet mindkét szemináriumon . llomoródi József 
körzeti iskolafelügyelő, igazgató ismertette, a minta taní-
tásokat pedig Krunóczky Mária urad. tanítónő, Molnár 
Imre rk. tanító, dr. Csák László áll. ig.-tanító és Had-
isega Béla gk. tanító tar tot ták, valamennyien igen jó 
eredménnyel. 

Pedagógiai szemináriumok Udvarhely vármegyében. 
Udvarhely vármegyében Bodó Lajos kir. tanfelügyelő 
vezetésével május hónapban ta r to t ták meg a körzeti 
szemináriumokat. A tanítóság ozt az értékes továbbképző 
munkát nagy örömmel fogadta, azért a legtöbben nem-
csak sa já t Körzetük szemináriumán vettek részt, hanem 
a kir. tanfelügyelő engedélyével a szomszédos körzetek 
szemináriumát is szorgalmasan látogatták. De a tanító-
ság ezen munkája iránt a papság, tanárok és a közigaz-
gatási hatóságok részéről is alta.ános érdeklődés nyilvá-
nult meg, akik minden alkalommal elismeréssel emlékez-
tek meg a szemináriumon látot tak és hallottak nagy 
értékéről. 

Minden egyes szemináriumot Bodó Lajos kir. tan-
felügyelő nyi tot t meg, ő zárta be, valamint a tanítások-
kal kapcsolatos hozzászólások lényegét összegezte és azo-
ka t az ő nagy gyakorlati pedagógiai tudásával kiegé-
szítette. Kir. tanfelügyelő megnyitójának keretében is-
mertette a népoktatás fejlesztése érdekében a Csonka-
országban te t t nagyszabású intézkedéseket, a népoktatás 
célkitűzését, rendszerét, szellemét. Rámutatot t , hogy a 
pedagógiai szemináriumok milyen nagyszerűen vezették be 
a tanítóságot a népoktatás újabb és. tökéletesebb célkitű-
zésének, tanítási rendszerének szellemébe. Természetesnek 
és szűkségesnek találja, hogy a felszabadult országrésze-
ken még fokozottabb mértékben meg kell valósítani a 
továbbképzésnek azt a munkáját, melytől az itteni tanító-
ság a megszállás ideje alat t el volt zárva. 

A kir. tanfelügyelőnek mély gondolatokkal telített, 
megrázó erejű megnyitója lá tható nagy hatás t vál tot t ki 
a hallgatók lelkéből. Ilyen érzések és akaratindítás mel-
let t indult meg a szemináriumok komoly, értéke| mun-
kája, hol a beszéd- ős értelemgyakorlatból és olvasmány-
tárgyalásból muta t tak be tanításokat. A tanításokhoz 

való hozzászólások és megbeszélések l i t án az illető kör-
zeti iskolafelügyelő t a r t o t t előadást a taní tás tantár-
gyaival kapcsolatban. Azután Bonda Árpád tanfelügyelő-
ségi előadó igen hasznos, tar talmas és egyben érdekes 
előadásban tá jékoztat ta a tanítóságot a tanmenetek, ó n -
rendek, vázlatok készítíöáyel kapcsolatos rendelkezésekről, 
kívánalmakról ós szükséges gyakorlati szempontokról, 
majd az évzáróvizsgákról, osztályozásról, oeztályismétei-
tetésről ismertette a hivatalos álláspontot és a követendő 
elveket. 

Simon János vármegyei iskolánkívüli népművelési t i t -
kár az iskolánkívüli népművelésnek vármegyénkben eddig 
elért eredményeiről és további feladatairól t a r to t t elő-
adást. Szij László székelykeresztúri állami tanítóképző-
intézeti gyakorlóiskolai tanító, körzeti iskolafelügyelő „Új 
élet felé" címon t a r t o t t : a tanítóságnak az iskolában, 
társadalomban, otthonában megnyilatkozó problémáival 
és ezek megoldásának lehetőségével foglalkozó, olyan ko-
moly, értékes és egyben lelkesítő előadást, mely mind-
végig lebilincselte a hallgatóságot. 

Az egyes szemináriumokon mint körzeti iskolafel-
ügyelők előadást tar tot tak és gyakorlati t an í tás t bemu-
tató tanítók voltak: Székelyudvarhelyen előadó Kovács 
Ferenc székelyudvarhelyi ref. gyakorlóiskolai igazgató, 
körzeti iskolafelügyelő. Tanítot tak • Sípos Róza ref. 
gyakorlóiskolai tanítónő és Adorján Ferenc állami tanító. 
J.'arajdon: előadó Szabó János alsósófnlvi igazgató, kör-
zeti iskolafelügyelő. Taní to t tak: Silmeghy Kálmán felső-
sófalvi és Zsigmond Albertné parajdi állami tanítók. 
Szentegyházasfalun előadást t a r to t t : Mihály János nép-
művelési előadó, körzeti iskolafelügyelő. Taní to t tak: Ke-
rényi Erzsébet kápolnásfalvi állami és Mezei József 
szentegyházasfalvi róm. kat. tanítók. Zetelakán előadást 
t a r t o t t : Borbáth Lajos székelyudvarhelyi igazgató, kör-
zeti iskolafelügyelő. Tanítottak Polónyi Anna zetelaki 
állami és Jancsó Kató zetelaki róm. kat. tanítónők. Ok-
lándon előadást t a r t o t t : Asztalos Ferenc alsórákosi igaz-
gató, körzeti iskolafelügyelő. . Taní tot tak: Vadász Erzsé-
bet és Garzó Jolán vargyasi állami tanítónők és Szij 
László gyakorlóiskolai tanító. Szentlélekai elöadá-t tar-
t o t t : Szij László körzeti iskolafelügyelő. Tanítot tak Hu-
szár Mária szentléleki állami tanítónő és Horiáth Pál 
farkaslaki állami igazgató-tanító. Homoródszentmárton-
Lan előadást t a r t o t t : Birta József székolyudvarhelyi 
igazgató, körzeti iskolafelügyelő. Taní tot tak: Kovács 
Piroska homoródalmási és Bnkcsay János homoródszent-
mártoni állami tanítók. Székelykeresztúron előadást tar-
t o t t : Takács Béla állami tanítóképző-intézeti igazgató, 
körzeti iskolafelügyelő. Taní tot tak: Szij László gyakorló 
iskolai tanító és Horváthné Szölfísy Irma székelykereszturi 
állami tanítónő. 

Az előadások mind igen értékesek, a tanítások minta-
szerűek voltak. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Bereg vármegye Általános Tanítóegyesület közgyűlé-
sét Beregszászon tartot ta . A beregi tanítóság nagysza-
bású összejövetelén megjelent Fekésházy Zoltán alispán, 
Ilorváth Dezső dr. megyei főjegyző, Kacsó Lajos dr. kir. 
tanfelügyelő, dr. Engelbrecht István Munkács polgármes-
tere, Csaba Mihály dr., Császár Ferenc dr.. tanügyi fo-
galmazók és Kvakovszky László vármegyei népművelési 
t i tkár. 

A megnyitó beszédet Gáli János elnök t a r to t t a s hó-
doló szavakkal emlékezett meg Horthy Miklós kormányzó 
úrról s méltat ta a magyar katonák erényeit, teljesítmé-
nyét. Majd kegyeletesen emlékezett meg Bereg megye két 
hősi halott tanítójáról, akik a becsület mezején estek el, 
a bolsevisták elleni harcban. 
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Fekésházy Zoltán Bereg megye alispánja ez alkalom-
mal fejezte ki köszönetét azoknak a tanerőknek, akik a 
megszállás nehéz évei a la t t a magyar feltámadás gondo-
latát szolgálták. Nagy tetszéssel fogadott szavai után 
Füsti László körz. isk. felügyelő főtitkári jelentését ol-
vasta fel. Ezt követőleg Veres MiHály igazgató az Eötvös-
alap intézményt ismertette. Hülber Gyula vásárosnaményi 
tanító a Temetkezési segélyegylet megalakítását indítvá-
nyozta. A közgyűlés egyhangú elhatározással mondotta 
ki a Temetkezési Segélyegylet megalakulását, melynek 
minden beregmegyei tanító tagja lett. 

A Somogymegyei Áll. Tanítók és az Általános Tanító-
egyesület Közgyűlése. Május 7-én tartották köri gyűlésü-
ket a somogymegyei áll. tanítók Kaposvárott. Rédey 
Gyula köri elnök a magyar sors és hivatás példás betöl-
téséről beszélt megnyitójában. Göndöcs Jenő barcsi igaz-
gató-tanító, a „Tanítóhiányról" tar to t ta meg érdekes 
előadását. Ott voltak: dr. Tesléry Károly tanügyi taná-
csos, Szegedy Istvánná budapesti áll. tanítónő, dr. Sóoky 
Gábor tanügyi s.-titkár, dr. Moldrányi Gábor, dr. Balogh 
Károly fogalmazók a kir. tanfelügyelőség képviseletében, 
és nagyon sok vendég. Tárgysorozat szerint Szegedy Ist-
vánná „Gazdasági gyakorlatok és szemléletgvüjtések a 
népiskolában" címen tar tot t előadást. Majd dr. Tesléry 
Károly arrél beszélt, hogyan valósíthatjuk meg az ú j 
tantervet a nyolcosztályú népiskolában. 

Majd a tanítói sérelmeknek az orsz. szövetséghez való 
felterjesztését egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. Az el-
hangzott indítványt is magáévá tette és felterjesztésre 
ajánlotta, melyek a tantervvel kapcsolatosak. Végül az 
elnök rámutatott a tanítóság két nagyon fontos szervére, 
az „Eötvös-Alap" és a „Kalász"-nyomda rt. áldást hozó 
munkájára. 

A Csanádi Egyházmegyei Róm. Kat. Népiskolai Ta-
nítók Egyesületének közgyűlése. A Csanádi egyházmegyei 
róm. kat. népiskolai tanítók egyesülete f. é. április hó 
30-án tar to t ta évi rendes 'közgyűlését Szegeden, az új-
szegedi Kultúrház dísztermében. Az egybegvűlt szerzetes 
és világi tanítóság áhitatos ima után a Himnuszt éne-
kelte, majd dr. Becker Vendel apátkanonok, tanügyi fő-
tanácsos, egyházmegyei főtanfelügyelő, egyházi elnök 
megnyitotta a gyűlést. Megnyitó beszédében a kántor-
tanítók helyzetét vázolta. Reámutatott a fizetésükkel 
kapcsolatosan az őket ért sérelmekre. Kétszeres munkát 
végeznek a tanítói fizetésért akkor, amikor más pályán 
a külön munkát külön díjazzák. Kii'ön kell tehát válasz-
tani a kántori és tanítói fizetést. Ez a legszükségesebb 
teendő az orvoslásra. Reámutatott arra, hogy az orvos-
lásnak gyakorlatban megoldható módja van. Arra is van 
kulcs, hogy az ország adózó polgárai egyenlő arányban 
járuljanak a tanítói fizetések biztosításához. Illetékes 
helyen javaslatát megértéssel fogadták s ez irányban 
tovább fáradozik a tervezet szélesebbkörű ismertetésével. 
A mindvégig élvezetes, érdeklődést lekötő beszéd után 
Székely Nándor igazgató-tanító, egyesületi világi elnök 
vázolta az elmúlt évben kifejtett egyesületi életet. Maj-
zik Sándor iskolafelügyelő, ügyvezető elnök az egyház-
megye tanítói karában történt változásokról számolt be. 
Ezt követte Bálint András ptispiiklelei igazgató-tanító 
egyesületi pénztáros beszámolója az egyesületi tagdíjak 
befizetéséről. Dr. Mester János egyet. r. tanár Loyolai 
Szent Ignác pedagógiájáról tar tot t előadást. Vázolta a 
kort, amelyben Loyolai Szent Ignác élt, majd fejtegette 
a. Szent nevelői elgondolásait, ténykedéseit, ismertette 
nevelési rendszerét. Az eredmények alapján reámutatott 
arra, hogy Szent Ignác mint szervező erő lett naggyá, s 
méltatta maradandó értékeit. A tanulságos előadást külö-
nös élvezettel hallgatta a tanítóság. 

Időközben mogérkfezett láz egyházmegye főpászítora, 
dr. móri Glattfelder Gyula megyéspüspök, akit a tanító-
ság meleg szeretettel, hűséges ragaszkodással köszöntött. 
AZ egyházmegyei főtanfelügyelő mind a maga, mind a 

tanítóság nevében hálás köszönetét fejezte ki az atyai 
főpásztornak, mindenkire nézve örömteljes megjelenéséért. 

Ezek után Krieger Ferenc battonyai róm. kat. kán-
tortanító igen értékes előadást t a r to t t a természeti-gaz-
dasági ós egészségi ismeretek köréből. A gyakorlati érté-
ken felül reámutatott arra, hogy a helyes természet-
szemlélés Istenhez vezet. Ketskeméthy János battonyai 
róm. kat. népiskolai tanító gyakorlati tanítást tar to t t az 
iránytűről. A módszeresen felépített, mindvégig élvezetes 
tanítást a hallgatóság nagy figyelemmel hallgatta. 

Ezek után a megyés Főpásztor emelkedett szólásra. 
Hangoztatta, hogy érdeklődéssel kíséri az egyházmegye 
tanítóságának lelkes munkáját, s éppen azért kereste a 
módot arra, hogy a gyűlésen megjelenjen. Az értekezlet 
és a tanítás értékeit kiemelve hangsúlyozta, hogy különös 
örömmel hallgatta a természeti ismeretek tanításáról 
szóló módszeres értekezletet és gyakorlati tanítást, mert 
végeredményben mindegyiknél a gyakorlati életre való 
nevelés, tanítás fölött ott állt a Mindenható. Helyesnek 
tartotta, hogy a tanító a mai világhelyzetben messzebb-
ről is kapcsolatot vont. Minden egyes alkalmat meg kell 
ragadni arra, hogy a tények helyes feltárásával a gyer-
meket az igazról meggyőzzük, s így az Istenhez emel-
kedő lélek értelmével fölfogja. A bolsevizmus egy újabb 
tatárjárás, mely ellen mindannyiunknak küzdeni kell. 

Ezek után a főtanfelügyelő köszönetet mondott a 
megjelenteknek, az előadóknak értékes előadásukért és 
fáradozásukért. A nemzeti Hiszekegy és a pápai Himnusz 
eléneklése után a gyűlés véget ért. A tanítóságot a fő-
tanfelügyelő szeretettel vendégül látta közös ebéden. 

A Máramarosi Közigazgatási Kirendeltségi Általános 
Tanítóegyesület választmányi gyűlése. A huszti Levente-
otthon könyvtártermében gyűlt össze a választmány. Po-
poiics János igazgató-tanító, elnök meleg szavakkal üd-
vözölte a megjelenteket, a díszelnök, dr. Kézdy Béla tan-
ügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő képviselőjét, Veszlényi 
Ágoston igazgató, körzeti iskolafelügyelőt. Ezekután a 
titkár a tárgysorozat pontjait terjeszti a választmány 
elé. Tárgyalásra került a járáskörök megalakítása, szak-
osztályok munkájának megindítása, az egyesület egyes 
szervei költségvetésének elkészítése, a vármegyei énekkar 
eddigi munkálkodásáról beszámoló és a további teendők 
és tervek megvitatása, s több, az egyesület belső életét 
érintő fontos tárgy. 

Javaslatok során több kárpátaljai tanító terjesztette 
elő közös kérelmét orvoslás végett a Komenszky pénzinté-
zetnél fennálló tartozásának törlesztésével kapcsolatban, 

A titkár a Kárpátok megfelelő és könnyen hozzáfér-
hető helyén sportszálló és üdülőház felépítésének kérdését 
vetette fel. Ezt azért ta r t ja időszerűnek, mert éppen a 
tanítóság az, vezető férfiúival az élén, akik a kárpátaljai 
sísportot az érdeklődés középpontjába helyezve elindítot-
ták, s így a tanítóság otthont is létesítene e nemes sport 
számára, nyáron pedig üdülőhelye lehetne az arra szoru-
lóknak. A választmány egyhangú lelkesedéssel állott a 
kérdés mellé. 

A választmány a napirendre került tárgypontokat ér-
tékes hozzászólásokkal minden oldalról megvilágítva meg-
vitatta, óvatos pedagógus szemmel mérlegelte és vala-
mennyit jóváhagyva megindította azt a nagy munkát, 
amely a Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség terüle-
tén élő összes tanító összefogásából sarjad, áldást hozva 
a tanítónak, javára szolgálva a testvéri egyetértésben élő 
szentistváni Haza népeinek. 

A gyűlés kezdetén is, végén is, a nemzeti imádságok 
adták meg az aranykeretet a gyűlésen elhangzottaknak. 

Az Általános Tanítóegyesület Fehérgyarmati Járás-
köre folyó évi április 28-án, Fehérgyarmaton ta r to t ta 
pedagógiai szemináriumát. Dr. Szűcs János kir. tan-
felügyelő képviseletében dr. Vásárhelyi Sándor tanügyi 
fogalmazó üdvözölte a járás tanítóságát. Fodor Jenő já-
rás-köri elnök megnyitóbeszéde után Végh Endre körz. is-
kolafelügyelő ismertette az 1941. évi Tanterv- és Űtmuta-
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tásokat, s ezzel kapcsolatban a VIII. osztályú népiskola 
szervezetét. Magyar László m. kir. főhadnagy, járási ka-
tonai parancsnok a leventeintézmény célját ós a tanító-
sággal vaió szoros kapcsolatát fejtegette. Az olvasásta-
nításról Simon Endréné tar to t t kimerítő értekezést, majd 
Simon Endre mutat ta be a „Láthatatlan ködmön'' c. ol-
vasmány mintatanítását. Az értekezést és tanítást hosz-
szabb, részletes vita követte. 

Magyar Paedagogiai Társaság. Az 1942. május 23-án 
dr. Prohászka Lajos egyetemi tanár elnöklésével megtar-
tot t felolvasóülésnek, mely ebben az évadban az utolsó 
volt, egyetlen tárgya ifj. dr. Zibolen Endrének, az Or-
szágos Közoktatási Tanácshoz beosztott gimnáziumi ren-
des tanárnak, a Társaság külső tagjának, mint vendég-
nek Osztálylélek — osztálytanítás címíi előadása volt. 
Ifj . Zibolen Endre eddigi neveléstudományi irodalmi ér-
deklődésének tárgyköre az iskolai élet körében vizsgálódó 
szociális pedagógia, az iskola szociológiája volt, miről 
jeles dolgozatai (Szociális érés az iskolában, Diákbarát-
ságok stb.) tanúskodnak. Föntjelzett című előadását is 
ebből a tárgykörből választotta. 

Abból indult ki, hogy az iskola oktató és nevelő 
munkája mindig az osztály kötelékében folyik. Sikere 
érdekében tehát figyelemmel kell lennie az osztályközös-
ség lelki sajátosságaira. Mint ahogy minden nevelő állan-
dóan tapasztalja, az osztályközösség mintegy közbeikta-
tódik a nevelő és az egyes növendék közé. A nevelő rá-
hatás csak ezen a kollektívumon áthatolva éri el igazi 
tárgyát, az egyes növendéket. A növendékek már az osz-
tály megalakulásának pillanatában több közös lelki vo-
nással kapcsolódnak egymáshoz: ezek egyrészt azonos 
életkorukkal járó testi-szelfcmi fejlettségükből következ-
nek, másrészt az osztályt összeállító külső tényezők is 
arra törekszenek, hogy lehetőség szerint egyöntetű, 
együttmunkálkodásra kész közösseget alkossanak. Az is-
kolai élet folyamán azután a közös osztályterem élménye, 
a nevelő szándékos és önkénytelen ráhatásai és a közös 
élmények még inkább egységessé formálják az osztály lel-
két. Ennek az osztályléleknek a legfontosabb vonása a 
közös tudás, az azonos érzelmek és hangulatok, valamint 
az azonos vagy rokon akarati megnyilvánulások uralma 
minden egyes növendékben. Megnyilatkozásai közül jel-

legzetes az osztálydivat ós a különleges osztá'lyorkölcs. 
Az osztály értékrendje mindig a környező felnőtt társa-
dalom befolyása alat t áll. A tanulók társadalmi eredete 
alapján különböző iskolai osztály-típusokat figyelhetünk 
meg. Nevezetesebbek: a parasztgyermekekből alakuló osz-
tályok, a polgári származású gyermekek osztályai és a 
proletár eredetű iskolai osztályközösségek. Az iskola ne-
velő tevékenységében általában mindig figyelembe vette 
az osztályközösség befolyását. Kevesebb figyelemre mél-
ta t ták eddig az osztálylélek érvényesülését a tanítás 
munkájában. Pedig az iskoláinkban manapság uralkodó 
munkáltatási tanítási forma nagy mértékben számít a 
közösség közreműködésére. A jövő feladata lesz megta-
lálni a közösségi munkaforma és az egyéni eredményre-
törekvés megfelelő összhangját. 

Az előadást a Társaság tagjai s a szép számmal 
egybegyűlt közönség, érdeklődő pedagógusok széles köre, 
nagy figyelemmel és élénk tetszéssel • kísérte s általános 
tapssal jutalmazta. Végül az elnök megköszönvén az előadó-
nak az iskola szociológiájába vágó, érdekes, a tárgy lénye-
gébe mélyen beható s széleskörű lélektani és szociális isme-
retekről tanúskodó fejtegetéseit, azt a reményét fejezte 
ki, hogy az előadó ifjú tudós gyakran fölkeresi majd 
hasonló jeles és értékes tanulmányainak bemutatásával a 
Társaság felolvasó üléseit, majd megköszönvén a közön-
ség érdeklődését és figyelmét, az ülést berekesztette. 

A pápai esperesi kerület tanítósága május 19-én tar-
tot ta tavaszi közgyűlését Vörös József pápakovácsi plébá-
nos, kor. tanfelügyelő jelenlétében Pápakovácsiban. Har-
sányi László marcaltői tanító, elnök megnyitójában a 
mai háborúban élő kat. tanító kötelességeit vázolta emel-
kedett szarvakban. Kiss M. lloneszta kedves nővér ver-
senyszámolás címmel tar tot t mintatanítást. Szentgyörgyi 
Lea pápai tanítónő a kat. leányegyesületekről beszélt. 
Horváth Károly a tanítói pálya veszedelmes elnéptelene-
désének okairól szólott. Gyors segítségre van szükség! 
Korács Ernő borsosgyőri igazgató-tanító a modern életre-
nevelés a VIII. oszt. népiskolában címmel t a r to t t előadást 
az új Tanterv szellemében. Vörös József ker. tanfelügyelő 
zárószavában összegezte az előadások gyakorlati értékeit, 
egyúttal hitet adott a tanítóságnak, hogy válságos hely-
zetét zokszó nélkül viselje, de ne mulassza el saját jövő-
jének kovácsa lenni. 

Ismerd meg Budapestet. 
A Községi Tanítók Országos Egyesülete el-

nöksége „Ismerd meg Budapestet" akciójának 
sikere a r ra indít bennünket, hogy a nyári szün-
időben is rendezzünk tanulmányi kiránduláso-
kat. Az első kirándulás időpontja július 2—8-ig, 
a másodiké augusztus 16—22-ig tart. Minden 
kartársat és hozzátartozóját is szívesen látjuk. 
Érdeklődni és jelentkezni egyesületünk titká-
ránál lehet, (Jávor Károly, Kispest, Fő-tér 9. 
I. 10.) Csak válaszbélyeggel ellátott levelekre 
válaszolhatunk. Jelentkezési határidő az első 
kirándulásra június 15., a másodikra július 10. 
Jelentkezéskor az alábbi adatok közlését kér-
jük : név, születési hely és idő, vallás, foglal-
kozás, családi állapot, állampolgárság, pontos 
lakcím, szülők neve és vallása. (Ezen adatokra 
a hadiüzemek megtekintésének kérvényezésénél 
van szükség.) 

Az első kirándulás költsége 30'28 P, a má-
sodiké 32.— P, mely összegekben a szállás díja, 
közlekedési költségek, belépő-jegyek ára van 
benne. A jelentkezéssel egyidejűleg a részvé-
teli díjat be kell küldeni a 11588. sz. csekk-

számlára a „Községi Tanítók Országos Egyesü-
lete, Budapest" címre. Elszállásolás VIII., 
Múzeum-utca 11. sz. a. Gömbös Gyula diákott-
honban történik. Étkezést nem nyujtunk, de 
olcsó és jó étkezőhelyet szívesen ajánlunk. A 
szállás napi 1 P-ős árban a kirándulás idő-
pontja előtt és után is igénybe vehető. A je-
lentkezők hozzanak magukkal kispárnát, fürdő-
ruhát, zsír- és kenyérváltó jegyet. 

Az első kirándulás részletes programmja. 
(1942. VII. 2—8.) 

Júl ius 2, csütörtök. Tanítógyűlések miatt az 
egész délelőtt szabad. 4—6-ig Közegészségügyi 
Intézet OKI. 6—7-ig séta a pesti oldalon. (Cal-
vin-tér, Egyetem-tér, Apponyi-tér, Belvárosi 
templom, Vigadó épülete, Akadémia.) Este 
nyári operett. 

Július 3, péntek. Egésznapos kirándulás Vi-
segrádra, ismerkedő kirándulás a pesti kartár-
sakkal. 

Júl ius 4, szombat. 8—9 tisztelgés a hősök 
emlékműve előtt, utána királygaléria, Vajda-
lranyad vára, J á k i kápolna. 9—%12-ig Mezőgaz-
dasági múzeum. 'A 12—12-ig Feszty-körkép. 
12—2-ig OTI képességvizsgáló-intézet megte-
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kintése. 2—5-ig ebédidő. 5 órakor kirándulás a 
Sváb-hegyre XII . Diósárok-úti Erdei iskola; 
Svábhegyi szanatórium megtekintése. Széchenyi 
kilátóról Budapest látképe, golf-pálya, Norma-
rét, esetleg Jánoshegyi kilátó. Este Csillagvizs-
gáló-intézet megtekintése. 

Jú l ius 5, vasárnap. Va!)—'AlO-ig Országháza, 
V2IO—'All-ig séta. (Földművelésügyi miniszté-
rium, Kúria , Kossuth- és Rákóczi szobrok, tisz-
telgés az Országzászló előtt, irredenta-szobrok, 
Tőzsde-palota, Nemzeti Bank.) 11—Vil-ig Ki-
rályi Vár termei. V4I—'/42-ig őrségváltás. \'i2 
—2-ig séta a Várban. (Miniszterelnöki palota, 
Dísz-tér regi épületei, Koronázó-teinplom. Szt. 
István-szobra, Budapest látképe a Halászbás-
tyáról.) 2-^5-ig ebédidő. 5 órakor séta a Szt. 
Margit-szigeten, közben fürdés a Palatinusz-
strandon. 

Júl ius 6, hétfő. Va9—'/íill-ig Fővárosi tejüzem 
megtekintése. 11—2-ig séta a Kerepesi temető-
ben. A kegyelet lerovása elhunyt tanítói nagy-
jaink sírjánál. (Péterfy, Rákos.) 2—4-ig ebéd-
idő. 4—8-ig a Fényes-cirkusz műsora, 8 órakor 
Városliget-Angolpark. 

Júl ius 7, kedd. 8—10-ig III., Miklós-téri 
Gyógypedagógiai Intézet. V2II—12-ig székesfő-
városi gázművek telepe, 2—4-ig ebédidő, 4 óra-
kor fürdés a római fürdőn. 

Júl ius 8. szerda. 8—11-ig Állat- és Növény-
kert megtekintése. V2I2—2-ig Budapest székes-
fővárosi vízmüvei. Délután hazautazás. 

A második kirándulás részletes programmja. 
(1942. VIII . 16—22-ig. 

Augusztus 16, vasárnap. 8—9-ig az Ország-
háza megtekintése. 9—10-ig séta. (Kúria, Föld-
művelésügyi minisztérium, Kossuth- és Rá-
kóczi-szobor, tisztelgés az Országzászló előtt, 
irredenta szobrok. Tőzsde-palota, Nemzet Bank), 
V2I I—y 2 12- ig Királyi Vár, %12—Vil-ig a Vár 
barlangjai . (%1—'/42-ig őrségváltás, 'A2—2-ig 
séta a Várban. (Dísz-tér, Miniszterelnöki pa-
lota, Várszínház, Koronázó-templom, Budapest 
látképe a Halászbástyáról.) 2—5-ig ebédidő. 5 
órakor sportesemény. 

Augusztus 17, hétfő. 9—11-ig Bakteriológiai 
intézet, 11—l-ig Néprajzi múzeum, 1—4-ig ebéd-
idő. 4—6-ig séta a Szt. Margit-szigeten. Este 
színházi műsor. 

Augusztus 18, kedd. Délelőtt a Nemzetközi 
Vásár megtekintése. Délután szabad. 

Augusztus 19, szerda. 8—11-ig Gyárlátoga-
tás. (Ganz és tsa. gépgyár.) V»12—2-ig Szépmű-
vészeti múzeum. 2—5-ig ebédidő. 5—7-ig séta. 
(Gellért-szálló fürdőberendezései, Pallos-kolos-
tor, Grotta. Erzsébet hídon keresztül Eskű-
térre, Belvárosi plébánia-templom, Városháza, 
Váci-utca élete, Bazilika.) Este vacsora budai 
kiskocsmában. 

Augusztus 20, csütörtök. Egész nap a szt. 
Is tván ünnepségekbe kapcsolódós. 

Augusztus 21, péntek. 8—10-ig Közlekedés-
ügyi múzeum. 10—11-ig Nyomorék Gyermekek 
Otthona. 11—2-ig Állatkert, 2—4-ig ebédidő, 
4—8-ig a Fényes-cirkusz műsora. 8 órakor An-
golpark. 

Augusztus 22, szombat. 9—12-ig sörgyár 
megtekintése. 12—3-ig fürdés a Széchenyi-für-
dőben. Délután utazás haza. 

A kirándulások rendjének esetleges meg-
változtatását, valamint a hozzájárulások össze-
gének újabb megállapítását fenntar t juk ma-
gunkhak, mert ezek ra j tunk kívül eső okok 
miatt megváltozhatnak. 

Kar társ i tisztelettel: 

Vitéz Papp Gyula s. k. Albert Lóránt s. k. 
elnök. főtitkár. 

Jávor Károly s. k. 
t i tkár. 

H Í R E K 

Felhívás tanítók gyermekneveltetési segé-
lyére vonatkozó igénybejelentésre. Az 1930. évi 
VII. törvénycikkel létesített „Protestáns Taní-
tói Internátusok Alapjából" való segélyezésre 
evangélikus egyházunk nevében pályázatot hir-
detek olyan, gyermekeiket az 1941/42. évi en 
taníttató tanítók gyermekneveltetésének cél-
jaira, akik falvakon, tanyákon teljesítenek 
szolgálatot és ennélfogva gyermekeik tevább-
neveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni 
nem tudnak. Kivételesen s különösen indokolt 
esetben ezen kategórián kívüleső tanítók se-
gélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelem-
mel az alap rendeltetésére és a miniszter ú r 
intenciójára, különös figyelemben részesülnek 
azok a folyamodók, akik gyermekeiket evan-
gélikus internátusban helyezték el. A kérvény-
ben feltüntetendő: a tanító neve, életkora, 
hivatali minősége, működési helye, családi vi-
szonyai, teljesített hadiszolgálata, bázen kívül 
taníttatott gyermekeinek neve, életkoia, isko-
láztatási (melyik iskolába jár) és elhelyezési 
adatai (internátus, magánház, rokonság), tanul-
mányi előmenetele. Továbbá a tanítói javada-
lom pontos adatai tételenként s végösszegben 
aranypengő érték szerint. Feltüntetendő tehát: 
a fizetési osztály és fok, a helyi javadalom 
(értékegység, kezdő fizetés százaléka, fö'd, ter-
mény, tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő ál-
lamsegélj', esetleg más, bármilyen természetű 
javadalmi tétel) s végül a magánva yon. 
Folyamodási ívet megkeresésre az illetékes 
püspöki hivatal bocsát a folyamodó rendelke-
zésére. Tekintettel az egységes eljárás szüksé-
gére, a segélykérés ezen folyamodás! íven 
nyújtandó be. Az illetékes püspö1' úrhoz inté-
zendő, bélyegmentes kérvény az illetékes espe-
res úrhoz folyó évi június hó 15-ig nyuitandó 
be, onnan pedig június hó 18-áig az illetékes 
püspök úrhoz terjesztendő fel, hogy június hó 
22-éig kezeim között lehessen. Budano«t. 1942. 
május 22. D. báró Radvánszky Albert s. k. 
egyetemes felügyelő. 
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Nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett tanító. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága Kadacsa Sán-
dor pomázi állami népiskolai igazgató, körzeti 
iskolafelügyelőnek a nemzetvédelmi keresztet 
adományozta. 

Az ürsz. Gárdonyi Társaság e hónapban 
tar tot ta meg évadzáró ülését. Előkelő, nagy-
számú közönség zsúfolásig megtöltötte a 
FANSZ kaszinó dísztermét. Móra László, a 
Társaság elnöke melegen üdvözölte a meg-
jelenteket s elsősorban Tasnádi Nayy András 
volt minisztert, a képviselőház elnökét. Majd 
bevezető beszédében meghatva emlékezett meg 
a Társaság nemrégen elhúnyt alapító elnöké^ 
ről: Simon Lajosról, méltatva az egyesület 
érdekében kifejtett 20 évi munkásságát, fel-
említve azon kiváló tulajdonságait, mellyel 
mindnyájunk szeretetét és becsülését kivívta 
és a Gárdonyi-eszmét felvirágoztatta. Utána 
Felicián Viktória mélyenszántó gondolatokkai 
telt költeményeit adta elő nagy sikerrel. Majd 
Sásdyné Schack Manka kiváló zeneszerző szer-
zeményeiből adott elő, sok tapsot aratva- Máté 
Menczer Marianne kiforrott művészettel adott 
elő kisjókai Szakáll Erzsébet értékes verseiből. 
Baksa Kató ismert rádió-énekesnő kedvesen 
interpretálta Bittermainé Áts Evelin dalait. 
Vidéki tagjaink közül szerepeltek: Kiss Gábor 
ismert költő, a szolnoki Verseghy-Kör elnöke, 
nagy hatással előadott költeményeivel. Sok tap-
sot kapott Hamzáné Szombathy Hona most 
megjelent verseskötetéből előadott verseiért. 
Boros Béla az irodalom női alakjait méltatta 
nagy tetszéssel. Vlaclárné Giesner Hona külö-
nösen nagy sikert aratott a gyermekről írt, 
könnyesen kedves, kis karcolataival. Az elő-
adást társasvacsora követte, melyen Móra 
László, dr. Szacsvai József alelnökök tartottak 
beszédet. 

Zászlóátadás Sepsiszentgyörgyön. Lélekemelő 
ünnepség folyt le az ország legdélibb részén 
fekvő kies székely városban vasárnap. A Buda-
pesten megalakult Pálmay Lenke Asztaltársa-
ság, mely a magyar tanítónőnevelés legkiválóbb 
és elhivatott apostolának, a megszállás előtt 
az ottani tanítónőképző igazgatójának nevét 
viseli, remekbe készült zászlót adott a most 
utódként megnyílt református tanítóképző-inté-
zetnek. 

Az ünnepségen résztvett Csík, Udvarhely, 
Háromszék vármegyék tanítósága, az erdélyi 
nagyobb iskolák vezetői és a volt növendékek 
mintegy százan. A művészi kivitelű zászlót 
küldöttség vitte le Budapestről Sikiné Kováts 
Lenke, Székely né Rácz Jolán és Baloghné 
Molnár Mária vezetése mellett. Az ünnepség 
első része az ősi református Vártemplomban 
foiyt le, majd az intézet gyönyörű parkjában 
folytatódott. A 2000 főnyi lelkes közönség 
könnyekig meghatva állta körül a megáldott 
zászlót, melyre öt intézet küldött szalagot. 

A tanítványi hála és az intézet iránti ra-
gaszkodás gyönyörű megnyilatkozása mély ha-
tással volt Erdély magyarságára és mély meg-
hajlás a nagynevű igazgatónő nagyértékű 
munkásságának elismerésére. A kitűnően sike-

rült ünnepség rendezése dr. Bartha Károly 
igazgató érdeme. Az egybegyűlt tanítványok 
500 pengős alapítványt tettek Pálmay Lenke 
emlékére, melyet nagyobb összegre fognak ki-
egészíteni. 

Az Országos Gyermekvédő Liga és Gyer-
mekszanatórium Egyesület Uarsí'üssi Helyi-
bizottsága f. hó 17-én műsoros teadélutánnal 
egybekötött Gyermeknapot tartott. A Gyermek-
uapon az iskolások sok magyar és szlovák népi 
játékot és énekes tornagyakorlatokat mutat-
tak be. A Gyermeknapra a helybeli nemesszívű 
jótevők adakozásából a Helyibizottság büffét 
nyitott, melynek kiárusításából 93 P gyűlt be. 
Az adakozásból különösen Tarisch liezsőné, 
Rudnyánszky Jánosné, Szemző Béláné és Both 
Tamásné vette ki részét. A Gyermeknap tiszta 
jövedelme 22925 P volt, mely összeget a hely-
beli szegény szlovák gyermekek magyar vidé-
ken való nyaral ta tására fordítják. 

Katonáinkért. A felsőbányai róm. kat. és 
állami népiskola tanulói az Anyák-napján ün-
nepséget rendeztek s ezzel kapcsolatban 41 P-t 
és 34 fillért gyűjtöttek. Ezt azzal küldték hoz-
zánk, hogy illetékes helyre továbbítsuk. A pénzt 
rendeltetési lieljrére jut tat tuk. 

Felvételek a Gyárgondozónői tanfolyamra. 
A Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottsága felügyelete alatt működő, 
kétéves Gyárgondozónői tanfolyamára a felvé-
telek megkezdődtek. Beiratkozás Baloghy Mária 
igazgatónőnél Budapest, II., Bimbó-út 3. 1. 5. 
Telefon: 357—182. Ügy személyesen, mint tele-
fonon kizárólag reggel 8—10 között. 

Nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett tanító. 
A Kormányzó Úr Ö Főméltósága Tóth József 
szőregi állami tanítót a Nemzetvédelmi ke-
reszttel tüntette ki. 

Felvételek a Kisanyák Iskolája tanfo-
lyamra. A Budapest Székesfőváros Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottsága felügyelete 
alatt működő egyéves egészségügyi és peda-
gógiai tanfolyamára a felvételek megkezdőd-
tek. Beiratkozás és felvilágosítás Baloghy 
Mária igazgatónőnél Budapest, II., Bimbó-út 
3. I. 5. Telefon: 357—182. Ügy személyesen, mint 
telefonon kizárólag reggel 8—10 között. 

Anyák napja a Muraközben- Az első Anyák 
Napjá t ünnepelte május 17-én Felsőkirályfalva 
község. Nagyszámú közönség, a lelkipásztor és 
a környék megjelent tanítói hallgatták végig 
a felvirágzott iskolaudvar színpadán elhang-
zott magyar műsort. A nem magyar anya-
nyelvű gyermekek lelkes szavakkal, versekkel, 
énekekkel és színdarabbal, mintegy másfél 
órán keresztül magyar nyelven ünnepelték és. 
köszöntötték édesanyáikat. Különösen nagy 
tetszést aratott Pap I ién „Mese" c. színdarabja.. 
A nap jelentőségét Dai<cs Margit áll. h. ta-
nítónő méltatta magyar és muraközi nyelven. 
A megható ünnepséget az édesanyák könnyes 
szemekkel hallgatták végig, annál is inkább, 
mert életükben ez volt az első nap, amikor őket 
ünnepelték. Az ünnepély sikere a fáradságot 
nem kímélő tanítónő érdeme. 
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T A N l T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Évzáró vizsga. 

Az évzáró vizsgát a népiskola alsó tagoza-
tában, továbbá a felső tagozatban kilenchóna-
pos szorgalmi idő esetében június hó 15—20., 
nyolchónapos szorgalmi idő esetében május hó 
25—30., héthónapos szorgalmi idő esetében áp-
rilis hó 25—30., hathónapos szorgalmi idő ese-
tében pedig április hó 10—15. napjai között 
kell megtartani. Hathónapos szorgalmi idő 
esetében — ha a húsvét március lió második 
felére vagy április hó első felére esik — a 
húsvéti szünet első három köznapján és a hús-
vét utáni kedden is van tanítás; ilyenkor a 
vizsga napját úgy kell kitűzni, hogy előtte 
legalább három — legfeljebb egy vasárnappal 
vagy ünnepnappal megszakított — egymás 
után következő tanítási nap legyen. Az évzáró 
vizsgát ilyen esetben április hó 15. napja után 
is meg lehet tartani. 

Ha kilenchónapos szorgalmi idő esetében az 
iskolai évet szeptember hó negyedik köznapján 
nyitották meg, az évzáró vizsgát május hó 
25—30. napja i között kell megtartani. 

Az illetmények „biztosítása". 

A községi és hitfelekezeti népiskolai tanítók 
törvényes illetményeit az 1907: XXVIL. t.-c. 
1. §-a, az egyéb nemállami népiskolai tanítók 
illetményeit pedig a 700/1922. eln. számú V. K. 
M. rendelet 7. §-a biztosította „közigazgatási-
lag": A törvényes illetményeknek közigazgatá-
silag, közigazgatási úton való biztosítása azt 
jelenti, hogy az illetékes közigazgatási hatósá-
gok — a tanítók kezdeményezésére — az illet-
ményelvonással ejtett jogsérelmet, a törvényes 
illetmények mértékéig, az iskolafenntartó ter-
hére —• szükség esetén végrehajtásnak, vagyis 
az illetmények kikényszerítésének foganatosítá-
sával — orvosolják. 

A nemállami népiskolai tanítók — jogorvos-
lati kérelem tárgyát alkotható — illetmény-
csorbulást szenvednek, ha az iskolafenntartó: 

1. a tanítói (értsd: kántor-tanítóit is) já-
randóságokat nem a törvényesen megállapított 
mennyiségben, vagy nem a törvény szerint 
való esedékesség időpontjában szolgáltatja ki; 

2. a javadalmi jegyzőkönyvből tényleges já-
randóságot alkotó javadalmi tételt kihagy, vagy 
egyes javadalmi tételeket a javadalmi jegyző-
könyvbe nem helyes értékmegállapítások sze-
r in t vesz fel; 

3. a tanítói fizetés egy részét alkotó ter-
ménybeli járulékokat nem az előre megállapí-
tott minőségben rója le. (A részletesebb felso-
rolást a 76.000/1907. számú V. K. M. rendelettel 
kiadott Utasítás 51. §-ának 1. pont aj—f) al-
pontjai tartalmazzák.) 

A nemállami népiskolai tanítóknak, úgy-
szintén az iskolafenntartóknak is, bármilyen ja-

vadalmi vita, sérelem esetében a törvényható-
sági közigazgatási bizottsághoz kell jogorvos-
lati kérelmükkel fordulniok. A törvényható-
sági közigazgatási bizottság határozata ellen 
—- a javadalom természete szerint — további 
jogorvoslatok: 

a) fellebbezés a V- K. M.-hez (1913 : XVI. t.-c. 
30. §-a); 

b) panasz a m. kir. közigazgatási bírósághoz 
(1896: XXVI. t.-c. 51. § 1—2. p.) 

Az illetménysérelem orvoslását elrendelő 
jogerős határozat az iskolafenntartónak határ-
időt szab meg a jogvitás illetmény(ek) kiszol-
gáltatására. Ha az iskolafenntartó a határidőt 
nem ta r t j a be, vagy egyáltalán megtagadja az 
illetmény(ek) kifizetését, magatar tásával az 
illetniény(ek)nek közigazgatási úton való behaj-
tását idézi elő. A közigazgatási úton való behaj-
tás = behajtás közadók módjára (Közadók ke-
zeléséről szóló 600/1927. P. M. számú Hivatalos 
Összeállítás — röviden: K. K. H. Ö. — 42. §-ának 
(2) bekezdése). A behajtást a község (város) 
végzi, a m. kir. pénzügyigazgatóság, a m. kir. 
adóhivatal és a főszolgabíró (polgármester) fel-
ügyelete alatt (K. K. H. Ö. 42. $-ának (1) be-
kezdése). 

A közszolgálati jogvédelem természetesen 
nem egyoldalú: nemcsak a nemállami népis-
kolai tanítók jogsérelmeinek orvoslását bizto-
sí t ja a közigazgatási hatóságok közreműködé-
sével, hanem az iskolafenntartók jogi igazsá-
gát is érvényre jut ta t ja . A közigazgatási úton 
való behajtás, azaz a közadók módjára való 
behajtás a tanító kárára is történhetik (pl. 
rosszhiszemű túlélvezménynek az iskolafenn-
tartó részére való visszatéríttetésére). 

Dr. Horváth Zoltán. 

Tájékoztató 
a honvédelmi kötelezettségeket teljesítő taní-
tók illetményeinek és egyéb jogviszonyainak 
szabályozása tárgyában kelt 5700 M. E. számú 
rendelet és az azt módosító 1870 1942. M. E. 
számú rendelet egyes intézkedései tárgyában. 

Szolgálati viszony. 

A tanító állandó szolgálati viszonyát nem 
lehet megszüntetni sem katonai szolgálatnak, 
sem lövészkötelezettségnek teljesítése miatt . 
Ugyanez áll a leventekötelezettség, a közér-
dekű munkaszolgálat, a honvédelmi munka--
kötelezettség, végül a személyes légvédelmi 
kötelezettség teljesítésének esetére is. Honvé-
delmi kötelezettségből bármilyen címen ideig-
lenes szabadságra bocsátott személyt is hon-
védelmi kötelezettséget teljesítő személynek 
kell tekinteni. A rangsorozati jegyzékben 
(szolgálati névjegyzékben) megszabott rang-
hely a honvédelmi kötelezettség teljesítésének 
tar tama alatt épségben marad. A katonai stb. 
szolgálat teljesítésének idejét a rendes sza-
badságidőbe beszámítani nem lehet. 

A honvédelmi kötelezettség teljesítése után 
elbocsátott tanító polgári állásában az elbo-
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esátás napjá'tól számítva az alábbi időpontban 
köteles jelentkezni: 

nyolc napon belül, ha a szolgálat megsza-
kítás nélküli időtartama az egy évet meg-
haladta. 

három napon belül, ha a szolgálat megsza-
kítás nélküli időtartama három hónapnál 
hosszabb volt, de az egy évet nem haladta 
meg; 

haladéktalanul, ha a szolgálat megszakítás 
nélküli időtartama a három hónapot nem ha-
ladta meg. 

A tanító előléptetése polgári állásában. 
A tanítót katonai szolgálatának, vagy a lö-

vészkötelezettségének teljesítése miat t az elő-
léptetésnél (kinevezésnél) mellőzni nem lehet. 

Katonai stb. szolgálat ta r tama alat t maga-
sabb polgári állásba kinevezett (megválasz-
tott, előléptetett) alkalmazottnál magasabb pol-
gári illetményeket ugyanattól az időponttól 
kezdődő hatállyal kell megállapítani, mintha 
polgári állásban (alkalmazásban) teljesítene 
szolgálatot. 

Az olyan tanítót, akit elsőízben neveznek 
ki (választanak meg, alkalmaznak) és aki a 
hivatali esküt (fogadalmat) a honvédelmi kö-
telezettség teljesítése miat t nem tehette le, az 
illetmények szempontjából úgy kell tekinteni, 
mintha a hivatali esküt (fogadalmat) a kine-
vezésének keltét (megválasztás, alkalmazás 
napját) követő harmadik napon tette volna le. 
Ha a hatóság egy napau több tanítót nevezett 
ki (választott meg, alkalmazott) és ezekre 
nézve a hivatali eskü (fogadalom) letételére 
ugyanazt a napot határozta meg, az ezek kö-
zött levő bevonult tanítót úgy kell tekinteni, 
mintha a hivatali esküt (fogadalmat) ő is az 
említett napon tette volna le. Az ilyen tanító-
tól a polgári szolgálatra jelentkezés napján a 
hivatali esküt (fogadalmat) pótlólag ki kell 
venni. 

A honvédelmi kötelezettség teljesítésében eltelt 
idő beszámítása az illetmények emelkedésénél. 

A honvédelmi kötelezettség teljesítésére be-
vonult tanítóra nézve a honvédelmi szolgálat-
ban eltöltött időt úgy kell számba venni, 
mintha azt polgári állásban töltötte volna el. 
Ezt a szolgálati időt tehát hozzá kell számí-
tani ahhoz az időhöz, amelynek alapján a ta-
nítónak igénye van arra, hogy őt magasabb 
fizetési fokozatba, vagy fizetési osztályba elő-
léptessék. Amennyiben a honvédelmi kötele-
zettség teljesítése alat t eltelt idő olyan időbe 
esik, amelyet a fennálló rendelkezések szerint 
szabadság, fegyelmi eljárás, fegyelmi ítélet 
vagy más ok miat t a magasabb fizetési foko-
zatba vagy fizetési osztályba való előlépteté-
séhez megkívánt időbe nem lehet beszámítani, 
a honvédelmi kötelezettség teljesítésének meg-
felelő teljes- vagy részideje is figyelmen kívül 
marad. 

Előnyök biztosítása a közalkalmazásban. 
Bármely közszolgálatban betöltésre kerülő 

állásokra egyébként egyenlő előfeltételek mel-
lett azokat kell elsősorban alkalmazni, akik 
katonai szolgálatot teljesítettek. Azokat, akik 
két éven át mint karpaszományosok teljesí-
tettek szolgálatot és azt követően a honvéde-
lemről szóló 1939 : II . t.-c. hatálybalépése (az 
1939. évi március hó 11. napja) után lépnek 
szolgálatba, vagy az állammal az ellátás szem-
pontjából viszonosságban álló intézmény szol-
gálatába, amennyiben elsőízben az állami IX. 
fizetési osztálynál nem magasabb állásra ne-
veztetnek ki, illetőleg alkalmaztatnak, tekintet 
nélkül az esetleges megszakításra mind a hi-
vatali rangsorozás, mind a szolgálati idő és az 
azzal kapcsolatos illetmény-, nyugdíj-, ellátási 
és egyéb igények szempontjából úgy kell te-
kinteni, mintha a katonai szolgálatuknak ezt 
a ta r tamát is abban a polgári közszolgálatban 
töltötték volna, amelyben a katonai szolgálat 
után elsőízben alkalmaztattak. Er re a kedvez-
ményre irányuló igényt az alkalmazástól, ille-
tőleg későbbi kinevezéstől számított hat hóna-
pon belül írásban be kell jelenteni. 

Bejelentési kötelezettség• 
A tanító felettes hatóságának köteles azon-

nal bejelenteni, hogy rendes, vagy póttartaléki 
katonai szolgálatra besorozták, vagy köz-
érdekű munkaszolgálatra utalták, illetőleg 
egyéb honvédelmi kötelezettség teljesítésére 
kijelölték. A bejelentésnek tar talmaznia kell, 
hogy az alkalmazottnak előreláthatóan mikor 
kell szolgálatát teljesítenie, illetőleg mikor 
kell bevonulnia. A tanító azonnal bejelenteni 
köteles azt is, hogy őt behívójeggyel (behívó-
paranccsal) behívták. A bejelentésnek tartal-
maznia kell, hogy a behívás milyen szolgá-
latra, mely napra, milyen időtartamra, milyen 

/ alakulathoz (szervhez) és hová szol. Ha a taní-
tót katonai szolgálatra hívták be, be kell je-
lentenie a valóságos katonai rendfokozatéit is. 
A bejelentett adatokat a tanító felettes ható-
sága (kir. tanfelügyelő) az Il letményhivatallal 
azonnal közli. 

A katonai kiképzésre és közérdekű munkaszol-
gálatra bevonult tanítók illetményeire vonat-

. kozó rendelkezések. 
Hadkötelezettség. Közérdekű munkaszolgálat 

kötelezettsége. 
A hadkötelezettség a 18-ik életév betöltésé-

től a 60-ik életév betöltéséig terjed. A hadköte-
lezettség magában foglalja az állítási kötele-
zettséget és a szolgálati kötelezettséget. Az ál-
lításköteles kor annak az évnek január hó 1. 
napjával kezdődik, amelyben a hadköteles 
huszonegyedik életévét betölti és annak az év-
nek december hó 31. napjával ér véget, amely-
ben a hadköteles huszonharmadik életévét be-
tölti. 

A szolgálati kötelezettség kétféle: a rendes 
és póttartaléki. A rendes szolgálati kötelezett-
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ség: a) tényleges, b) tartaléki szolgálati kötele-
zettségből áll. 

A karpaszományosokat — tekintet nélkül 
ar ra , hogy tartalékos tiszti kiképzés alá vo-
nattak-e, vagy sem — kétévi tényleges szolgá-
lat teljesítése után tartósan szabadságolni kell 
(19E9 : II . t.-c. 36. § 12. bek.). Mozgósítás (hadi-
ál lományra való kiegészítés = hák.) esetén 
azonban a karpaszomúnyosok is visszatartha-
tok, illetőleg tényleges szolgálatuk folytatá-
sára behívhatok. 

A póttartalékos békében legalább 10, de leg-
feljebb 16 hétig tartó katonai kiképzésben 
részesül. 

A katonai szolgálatra végleg alkalmatlan-
nak osztályozott minden magyar állampolgár-
i f jú , 21—24 éves korában, egy ízben három hó-
napot meg nem haladó időtar tamra ter-
jedő munkatáborokban teljesítendő közérdekű 
munkaszolgálatra kötelezhető. Azok az i f jak , 
akik állítási kötelezettségeiknek 24 életévük 
betöltése után tesznek eleget, a közérdekű 
munkaszolgálatra a sorozásukat követő egy 
éven belül kötelezhetők. 

Polgári illetmények. 
A bevonult tanítónak a bevonulás napjá t 

követő alábbi időtar tamra van igénye a rend-
szeres (állandó) teljes .összegű illetményekre: 

a) két hónapra, ha bevonulása napjá ig szá-
mítva már egyévi megszakítás nélküli szolgád 
lata van; 

b) egy hónapra, ha bevonulása napjáig szá-
mítva legalább hathónapi, de egy évet el nem 
érő megszakítás nélküli polgári szolgálata van. 

A bevonulás nap ja alat t azt a napot kell 
érteni, amelyen az alkalmazott katonai stb-
szolgálatra jelentkezni köteles. 

Rendszeres, (állandó) illetményeken azokat 
az illetményeket kell érteni, amelyekre az al-
kalmazottnak jogszabály (illetmény- vagy szol-
gálati szabályzat) 'alapján, mint ilyen illetmé-
nyekre meghatározott esedékességi időpontok-
ban igénye van. 

A rendszeres (állandó) illetmények élveze-
tére megállapított időtartamot a bezárólag va-
lamely hónapnak 14. napjáig bevonultaknál a 
hónapnak 1. napjától, a valamely hónapnak 
14. napja után bevonultaknál pedig a hónap-
nak 16. napjától kezdve kell számítani. 

Családos tanítók illetménye. 
A családos tanítónak az előző fejezetben 

(Polgári illetmények) meghatározott időtar-
tam leteltét követő időponttól kezdve folytató-
lag az alábbi illetményekre van igénye: 

a) az előző fejezet (Polgári illetmények) 
a) pont ja esetében a nyugdíjba beszámítható 
illetménye (tö:zsfizetése) 50%-ára, továbbá a 
lakáspénz és a családi pótlék teljes összegére; 

b) az előző fejezet (Polgári illetmények) 
b) pont ja esetében a nyugdí jba beszámítható 
illetménye (törzsfizetés) 25%-ára, a lakáspénz 
50%-ára és a családi pótlék teljes összegére. 

Családosnak az olyan tanítót kell tekinteni, 
aki bevonulásának időpontjában valamely csa-
ládtag után családi pótlékban részesült. Csalá-
dosnak kell tekinteni azt a tanítót is, aki a 
bevonuláskor a fennálló rendelkezések szerint 
azért nem részesült családi pótlékban, mert fe-
leségének keresete van, vagy mert gyermekét 
a családi pótlék szempontjából ellátottnak kell 
tekinteni. 

Természetbeni lakás. 
Ha a családos tanító polgári állása után 

természetbeni lakásban részesült, ezt katonai 
szolgálata alatt is megtar t ja . A felettes ható-
ság azonban a természetbeli lakást a szabály-
szerű felmondási idő megtartásával felmond-
ha t j a : ebben az esetben azonban a tanító ré-
szére lakáspénz jár. 

A nem családos tanítónak, aki polgári szol-
gálatának tar tama alatt természetbeli lakás-
ban részesült, polgári állása után katonai szol-
gálatának tar tama alatt a természetbeni la-
kásra nincs igénye. 

Polgári állásból szabadságoltak illetménye. 
A polgári állásából illetményekkel szabad-

ságolt tanítónak katonai szolgálatának tar-
tama alatt a polgári állása után járó illetmé-
nyeit úgy kell elbírálni, mintha szolgálatot 
teljesített volna. Illetmények nélkül szabadsá-
golt tanítónak nincs igénye illetményekre. 

Polgári illetmények megállapítása fegyelmi 
eljárás során. 

Az olyan tanító r é s z r e , aki fegyelmi eljá-
rás során élelmezési vagy más csökkentett il-
letményben részesült, a „Polgári illetmények" 
című fejezetben meghatározott időtar tamra is 
csak ugyanezeket az illetményeket lehet ki-
utalni. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Felvételi hirdetés. 
A Háztartási-Gazdasági Szaktanfolyamok a 

négy középiskolát, középfokú iskolát vagy a 
népiskola 8 osztályát sikerrel elvégzett leányok 
számára felvételt hirdetnek. 

Az iskola célja: vallásos magyar háziasz-
szony, jó feleség és áldozatos édesanya neve-
lése, egészséges életfelfogás kialakítása, érdek-
lődés felkeltése a háztartási és gazdasági mun-
kák iránt, ezek< megkedveltetése, begyakorlása 
a családban és szükség esetén a háztartási üze-
mekben való felhasználásuk céljából. 

A tanítás elméleti és gyakorlati . 
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irodalmi ol-

vasmányok, számolási és mérési ismeretek, 
egészségi ismeretek, nevelési ismeretekv ház-
tartási ismeretek, gazdasági ismeretek, szabás-
varrás, gépírás és gyorsírás, ének, testnevelés, 
háztartási és gazdasági gyakorlatok. 
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Rendkívül i t a n t á r g y : (nem kötelező) Zene, 
élő idegen nyelv. 

A háztar tási-gazdasági szaktanfolyam ta-
nu lmány i ideje 2 iskolai év. Az iskolaév szep-
tember hó 8-tól jún ius hó 29-ig tar t . 

I ly háztar tási-gazdasági szaktanfolyam az 
alábbi helyeken működik: 

Nagyvárad. Bottó Ferenc ál lami háztar tási-
gazdasági szaktanfolyam. Gróf Csáky-utca 29. 

Székesfehérvár: Állami háztar tás i -gazdasági 
szaktanfolyam. Koppány-utca 2. 

Hódmezővásárhely: Róm. kat . háztar tási-
gazdasági szaktanfolyam. Szent Domonkos-
rendi nővérek zárdá ja . 

Budapest: róm. kat . háztar tás i -gazdasági 
szaktanfolyam. Farkasvölgyi -ú t 12. Is teni Sze-
retet Leányai-rend zárdája . 

Aszód: Ág. hi ty. evang. háztar tási-gazda-
sági szaktanfolyam. 

A vidéki tanulók a nagyvá rad i állami- és a 
hódmezővásárhelyi róm. kat. háztartási-gazda-
sági szaktanfolyamokkal kapcsolatos tanuló-
ot thonban elhelyezést nyerhetnek. 

Az érettségizet leányok számára azonos cél-
kitűzéssel egyéves Háztartási-Gazdasági To-
vábbképző tanfolyam működik: 

Nagyvárad: Bottó Ferenc ál lami háztar tási-
gazdasági továbbképző tanfolyam. Gróf Csáky-
utca 29. 

Székesfehérvár: Egyéves háztartási-gazda-
sági továbbképző tanfolyam. Koppány-u . 2. 

Budapest: Róm. kat . háztar tás i -gazdasági 
továbbképző tanfolyam. Farkasvölgyi-út 12. Is-
teni Szeretet Leányai Rend zárdá ja . 

Székesfővárosi ház tar tás i gazdasági tovább-
képző tanfolyam. IV., Prohászka Ottókár-utca. 

Győr: Róm. kat. háztar tási-gazdasági to-
vábbképző tanfolyam. Szent Orsolya-rend zárda. 

Az érdeklődők számára részletes tájékozta-
tót az egyes iskolák igazgatói készséggel kül-
denek. 

Budapest , 1942. évi má jus hó 16-án. 

Pályázati hirdetmény. 
A szabadkai m. kir. áll. kisdedóvónőképző-

intézet 1942/43. tanévi felvételeire vonatkozóan. 
A most szervezett szabadkai m. kir . á l lami 

kisdedóvónőképző-intézet igazgatósága a 106 647 
—1942. V. 4. szám a la t t kelt rendeletem a l ap ján 
az 1942/43. tanévre 35—40 növendéket vehet fe l 
az intézet. I . osztályába. 

Az I. osztályba való felvételre pá lyázhatnak 
azok a k i fogás ta lan magaviseletű tanulók, akik 
a 14. életévüket betöltötték, de a 20. életévet 
még nem lépték túl és akiknek a polgári is-
kola, vagy középiskola IV. osztályáról szóló 
bizonyí tványuk az osztály elvégzését igazolja. 

A felvételért folyamodók kérvényüket az in-
tézet igazgatóságához (Szabadka, Damjanich-
utca 53. sz.) címezve folyó évi jú l ius hó l-ig 
tar toznak benyúj tani . A szabályszerűen felsze-
rel t és 50 filléres okmánybélyeggel ellátott 
kérvényhez a következő okmányok csatolan-
dók: 1. születési anyakönyvi kivonat ; 2. szülők 
és nagyszülők születési és házassági bizonyít-

ványa ; 3. ú jkele tű hatósági orvosi bizonyít-
vány arról , hogy a folyamodó éptestű, érzék-
szervei teljesen egészségesek, beszélőszerve és 
színérzéke hibát lan és így az óvónői pá lyára 
a lkalmas; 4. iskolai b izonyí tványa a IV. közép-
iskolai osztály sikeres elvégzéséről. 

Amennyiben a kérvény beadásakor a folya-
modónak még nem lenne a kezében a IV. osz-
tály évvégi bizonyítványa, csatol ja a IV. osz-
tály félévi értesí tőjét és a I I I . osztály évvégi 
bizonyí tványát is; 5. ú jkele tű helyhatósági bi-
zonyí tvány a családfő polgári állásáról, va-
gyoni állapotáról, jövedelméről, a folyamodó 
esetleges magánvagyonáró l vagy ösztöndíjá-
ról, továbbá a családtagok számáról, életkorá-
ról és a családfő közvetlen gondozása a la t t 
álló még el látat lan gyermekek számáról is; 
6. akik a folyó iskolai évben nem voltak ren-
des tanulók, hatósági erkölcsi b izonyí tványt 
is tar toznak mellékelni. 

Minden melléklet a szabályszerű (30 fill.) 
okmánybélyeggel lá t tandó el. Ha azonban a 
családfő újkeletű szegénységi bizonyí tványt 
mellékel, úgy a fo lyamodvány és a mellékle-
tek is bélyegmentesek. 

Az intézetbe való felvétel a lkalmával azok 
a tanulók elsőségben részesülnek, akik az in-
tézet tanulóot thonában (internátus) kérik el-
helyezésüket. 

Áz intézettel kapcsolatos tanulóot thonban 
az évi t a r t á sd í j 500 pengő, melyet egyenlő havi 
részletekben előre kell az intézet pénztárába 
befizetni. Az olyan jeles és jóbizonyítványú 
folyamodók, akiknek a szülői nagyobb csalá-
dot t a r t anak el és nehezebb viszonyok között 
t an í t t a t j ák gyermekeiket , évi kedvezményes 
helyekre is felvehetők. A kedvezményes évi el-
lá tás a tanulóot thonban 400, £00 pengő, a leg-
nagyobb kedvezmény évi 200 pengő. 

Vegyes dí jak címén az intézetbe felvet t ösz-
szes növendékek — szabályszerűen igazolt s 
legalább jórendű t anu lmányi eredményt fel-
muta tó hadigondozottakon, hadiárvák, hadi-
rokkantak gyermekein kívül — kivétel nélkül 
az egész tanévre öt részletben 103 pengőt tar-
toznak az intézet pénztárába befizetni. 

A felvételre való behívásról, a jelentkezés 
idejéről, a fizetendő dí jakról és a kötelező fel-
szerelésről a folyamodókat az intézet igaz-
gatósága idejében értesíteni fogja. 

A felvétel akkor válik véglegessé, ha a fel-
vételre behívott jelöltek az intézetben t a r t andó 
orvosi, zenehallási és színérzék-vizsgálatokon 
az óvónői pá lyára a lkalmasnak bizonyultak. 

Az érdeklődőknek a felvétellel kapcsolatos 
bármely természetű felvilágosítást , megkeresé-
sekre — melyekhez válaszbélyeg is csatolandó 
— az intézet igazgatósága ad. 

Pályázati hirdetmény. 
(Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 105.988/1942. V. 1. ü. o. sz. rendelete 

alapján.) 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter tír fenti sz. rendelete a lapján a szombat-
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helyi tankerületi kir. főigazgatói hivatalnál 
betöltendő díjnoki állásra pályázatot hiidetek. 

A betöltésié kerülő állás után az érvényben 
lévő jogszabályokban megállapított illetmények 
járnak. 

A meghirdetett állás betöltésénél elsőbbségi 
igénnyel bírnak a hadirokkantak, vitézek és 
tűzharcosok, feltéve, hogy 45. életévüket még 
nem töltötték be. 

Az állás elnyerésének feltétele a kifogásta-
lan gépírás-, jó gyorsírás-tudás és lehetőleg 
irattári kezelésben való jártasság. 

A fentebb felsorolt igényjogosultak hiányá-
ban minden más pályázóval szemben előnyben 
részesülnek a külső igazgatási hivatalokban 
már szolgálatot teljesítő kisegítő munkeerők, 
amennyiben működésükkel hivatali főnökük 
teljes mértékben meg van elégedve. 

A pályázati kérvényt sajátkezűleg kell írni 
és a szombathelyi tankerületi kir. főigazgatói 
hivatal címére (Vak Bottyán-u. 2.) ke.l elkül-
deni. A kérvény benyújtásának h a t á r n a p j a . a 
jelen pályázati hirdetmény megjelenésének nap-
jától számított 15 nap. 

A pályázati kérvényhez az alábbi okmányo-
kat kell mellékelni: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születésű 
és házassági anyakönyvi kivonata, illetőleg 
keresztlevele és esketési bizonyítványa. 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési anyakönyvi kivo-
nata, valamint szüleinek, nagyszüleinek szüle-
tési és házassági anyakönyvi kivonata, illető-
leg keresztlevele és esketési bizonyítványa. 

3. Harminc napnál nem régibb keletű ható-
sági erkölcsi bizonyítvány, amely a családi ál-
lapotot is igazolja. 

4. Magyar honosságot igazoló okmány. 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 

és egyéb képesítést igazoló okmány. 
6. Egészségi állapotot igazoló hatósági or-

vosi bizonyítvány. 
7. Az eddigi működésről szóló bizonyítvá-

nyok. 
8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
9. A Vitézi Rend tagjainál a Rend Pöszék-

tartója által kiállított igazolvány. 
10. Az 1914—18. évi világháborúban arcvonal-

szolgálatot teljesített pályázóknál a Károly-
csapatkereszt viselésére jcgosító igazolvány. 

11. Hadirokkanttá vált nem hivatásos ka-
tonai személyeknél a hadirokkantjáradék élve-
zetét, illetőleg az ellátásra való igény nélkül 
hadirokkanttá történt nyilvánítást tanúsító lap 
másolata. 

12. A hivatásos állományban volt hadirok-
kantaknál igazolvány arról, hogy a világhábo-
rúban szerzett sérülésükből kifolyólag váltak 
hadirokkanttá és sérülési pótdíj élvezetében 
állnak. 

13. Mindegyik folyamodónak írásban, két 
tanú aláírásával, félívpapiron sajátkezűleg 
í rva a következő kijelentést kell tenni: 

„Nyilatkozat. Büntetőjogi felelősségem tuda-
tában kijelentem, hogy az 1939 : IV. t.-e. 3. §-a 
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értelmében zsidónak nem tekinthető személy 
vagyok és nem tartozom az 1939: IV- t.-c. 1. § 
6. bekezdésében meghatározott korlátozások alá 
eső személyek közé sem." 

A hadirokkantak, vitézek, tűzharcosok, va-
lamint a vallás- és közoktatásügyi táica tény-
leges szolgálatában állók folyamodványai és 
azok mellékletei illetékmentesek. 

Közszolgálatban álló pályázók felettes ható-
ságuk út ján tartoznak kérvényüket benyúj-
tani. 

Szombathely, 1942. évi május hó 21-én, 
A szombathelyi tankerület 

kir. főigazgatója• 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1!)42. évi 1482/eln. száinú rendelete a közszolgá-
lati alkalmazottak gyermekei részére a nyári 
évnegyedre érvényes arcképes igazolványok ki-

állítása, illetve érvényesítése tárgyában. 

1 , 

Valamennyi aláreyidelt hatóságnak, hivatalnak, 
intézetnek, intézménynek. 

Az állami, törvényhatósági, községi, feleke-
zeti stb. tényleges alkalmazottak és nyugdíja-
sok családi pótlékot élvező, igényjogosult 
gyermekei részére a nyári hónapokra (június 
hó 15-től szeptember hó 15-ig, illetőleg ez alkal-
mazottak Ludovika Akadémiát hallgató igény-
jogosult gyermekei részére, július hó 1-től szep-
tember hó 30-ig) érvényes ú j arcképes igazol-
ványainak kiállítása folyó évi május hó 16-án 
kezdődik meg. A régi arcképes igazolványok 
az 1942. évre nem érvényesíttetnek, az összes 
igényjogosultak részére ú j mintájú igazolvá-
nyok állíttatnak ki. 

a) Az arcképes igazolványok kiállításáért da-
rabonként 6 pengő 50 fillért (4 P téiítési díjat 
és 250 P kiállítási illetéket) kell fizetni, ebből 
az állami alkalmazottaknál 2 pengőt az illeté-
kes számvevőség térít meg, térítési szelvény 
alapján, 4'50 pengőt pedig a családfő tartozik 
befizetni a déli üzletvezetőség 12.060., illetőleg 
az északi üzletvezetőség 18.008. sz. csekkszám-
lájára. A befizetésről a csekkelismervényt a 
kérvényhez kell csatolni. 

Nem állami hivataloknál, illetve azoknál az 
autonóm testületeknél, ahol a számvevőség a 
térítési díj részbeni megtérítését nem vállalja, 
a családfő az egész 650 pengőt köteles a vo-
natkozó csekkszámlára befizetni. Egy kimuta-
táson felsorolt összes személyek után járó kiál-
lítási és térítési összegeket egy csekklapon kell 
befizetni és mindig a vonatkozó kimutatáshoz 
csatolni. Postai pénzesutalványon e díjak nem 
fizethetők be. 

b) Az igazolványok kiállításához egy, ke-
mény papírra nem ragasztott, tehát puha, 6X6 
cm. nagyságú, hasonló célra még nem használt 
mellképet kell mellékelni. Minden fénykép hát-
oldalára rá kell vezetni az igazolványt kérő 
családfő (nyugdíjas családfő) nevét, rangját és 
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a gyermek keresztnevét. A fényképet ezenkívül 
el kell látni a hivatal bélyegzőjével és azzal a 
folyószámmal, amely alatt nevezett az alább 
ismertetett kimutatásban szerepel. 

c) A munkatorlódás elkerülése, valamint az 
igazolványok gyors kiállíthatása céljából az 
egy hivatalban levő tényleges alkalmazottak 
gyermekei részére az igazolvány kiállítását egy 
kimutáson kell kérni, melyet a hivatal főnöke 
szabályszerűen záradékol, a számvevőség pedig 
a kimutáson a családi pótlék folyósítását iga-
zolja és az állami alkalmazottaknál a térítési 
szelvényt csatolja. A kimutatásnak minden 
esetben tartalmaznia kell az igazolványt kérő 
családfő nevét, hivatali állását és a gyermek 
keresztnevét. A számvevőségek olyan alkalma-
zottak és nyugdíjasok kérvényét, akik fentiek 
értelmében az utazási kedvezmény élvezetéből 
ki vannak zárva, a kizárás tartama alatt ter-
mészetesen nem láthatják el az előírt záradék-
kal. A fent említett fényképeket a kimutatás-
hoz abban a számtani sorrendben kell csatolni, 
amely alatt az igényjogosult abban szerepel. 

d) A nyugdíjasoknak kérvényben kell gyer-
mekeik részére az igazolványok kiállítását 
kérni. A kérvényen a nyugdíjszámfejtőség a 
nyugdíj és a családi pótlék folyósítását iga-
zolja és az állami alkalmazottaknál e térítési 
szelvényt csatolja. Az állami nyugdíjasoknak 
e kérvénynyomtatványokat az illetményhiva-
taltól kell kérni. 

c) A közszolgálati tényleges és nyugdíjas al-
kalmazottak Ludovika akadémiás gyermekei 
részére az igazolványok kiállítását külön ki-
mutatásban v. kérvényen kell kérni, mert ezek-
nél az illetékes számvevőségen kívül a Ludo-
vika Akadémiának is záradékolni kell a kimu-
tatást, illetve a kérvényt. A Ludovika Akadé-
miának azok a hallgatói, akiknek szülei nem 
utazási kedvezményre jogosult közalkalmazot-
tak, ezt az igazolványt nem igényelhetik. 

Azoknál a családtagoknál, akik habár élet-
koruknál fogva családi pótlékra jogosultak, 
azonban azt ezidőszerint bármely ok miatt 
nem élvezik, ezt a körülményt az ok feltünte-
tése mellett a számvevőséggel igazoltatni kell. 

Az igényjogosultság, valamint a családi pót-
lék igazolására nézve egyébként ugyanazok" a 
szabályok érvényesek, amelyek az egész évre 
kiadott arcképes igazolványoknál fennállanak. 

Az egyes üzletvezetőségek területi beosztá-
sára és csekkszámára vonatkozóan utalok az 
1941. évi november hó 24-én kiadott 2992/1941. 
eln. sz. rendeletemben foglaltakra. 

2. 

A főtiszt- egyházi Főhatóságoknak. 
A közszolgálati alkalmazottak gyermekei 

részére a nyári évnegyedre érvényes arcképes 
igazolványoknak kiállítása, illetve érvényesí-
tése tárgyában kiadott rendeletemet szíves tu-
domásulvétel és további eljárás céljából van 
szerencsém tisztelettel közölni. 

Budapest, 1942. évi május hó 18-án. 

Kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr. Dénes Jenő központi szolgálattételre be-
osztott állami gimnáziumi tanárt a tanügyi fo-
galmazói személyzet létszámába tanügyi fogal-
mazóvá kinevezte. (107.422/1942. V. 1. V. K. M. 
sz. Kelte: 1942. május hó 11.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a külső igazgatás kezelési szakának 227. sz. 
létszámában Gábos Ágnes marosvásárhelyi 
tankerületi kir. főigazgatói dijnokot szolgálati 
helyén meghagyása mellett, továbbá Harnicsár 
Margit székesfehérvári ipari középiskolai fő-
foglalkozású tiszteletdíjast az érsekújvári kir. 
tanfelügyelői hivatalhoz, továbbá Ö, dögh Olga 
újvidéki I. fokú és Szüts Lilla újvidéki II. fokú 
közoktatásügyi igazgatási kirendeltségi ideig-
lenes munkaerőket szolgálati helyükön meg-
hagyásuk mellett ideiglenes minőségű keze-
lőkké kinevezte. (107.659/1942. V—1. ü. o. sz.) 

Megerősítés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Andor Ferenc kapuvári mezőgazdasági nép-
iskolai megbízott igazgatót, igazgatói alkalma-
zásában megerősítette. (79.105/1941. V. 2. Kelte: 
1942. május hó 8.) 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K 

Azoknak, akik kérésekkel fordultak hozzánk s levelük-
höz megcímzett s kellően bélyegeit borítékot csatoltak, * 
levélben válaszoltunk. 

M. I. Szíveskedjék címét közölni, hogy levélben vála-
szolhassunk, mert kérdezett különadó-skáláját itt hely-
szűke miatt nem közölhetjük. — T. R. Azoknak tanyai 
pótlékát, akiknél a feltételeket az illetékesek megállapí-
tottak, egy-két héten belül kiutalják. -— T. V. Sajnos, a 
feleség nem kaphat egész lakbért „Tiszapart." Az illet-
ményhivatal a napokban már elküldte. — D. G. Évenként 
csak egyszer lehet áthelyezést kérni. „Délvidéki." Ebben 
az ügyben a főigazgatóság határozata ellen nem felleb-
bezhet. Szerintünk kár minden fáradságért, mert a hároim-
hónapi megszakítást semmiféle hatóság nem veheti har-
minc napon a'ulinak. — R. S. Köszönet minket nem illett, 
mert mi csak kartársaink iránti kötelességünket teljesí-
tettük. — H. E. Minthogy a helyi viszonyokat a kir. tan-
felügyelő úr jobban ismeri, mint mi, azért tanácsot csak 
ő adhat. Szíveskedjék hozzáfordulni. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Váradi József: Széchenyi és a magyar nőneve-
lés. — Loezka Alajos: Gazdasági szakoktatá-
sunk fiiggő kérdései. — Rózsa József: Falu-
szeretetre való nevelés. — Fonay Tibor: Magyar 
táncok a népiskolában. — Róka Zoltán: A táj-
szólás szerepe az iskolai tanításban. — Fodor 
Árpád: Elemi iskoláink állat- és növény-



57 4 1942 : 12. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

•védelme. — Megjutalmazott tanítók. — B- D.: 
Magyar breviárium. — Tájékoztató a NSzU 
használatához. — Gyakorlati pedagógia: Móz-
ner János: A méhészet és selyemhernyótenyész-
tés: feltételeik és terméseredményeik. — Tudo-
mány, irodalom, művészet•— Pedagógiai szemi-
nárium. — Egyesületi élet. — Ismerd meg 
Budapestet. — Hírek. — Tarítók tanácsadója-
— Hivatalos rész- — Szerkesztői üzenetek. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y A Z A T O K 
A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 

FIGYELMÉBE1 
Kérjiik az iskolaszéki és gondnoksági elnök nrakat, s 

mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 

* címlapján olvashatók. 

AKA róm. kat., magyar tannyelvű elemi népiskolához 
rendes tanítónői állásra 21 napi határidővel pályázatot 
hirdetünk. Fizetés államsegélyes. Lakás természetben. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Plébánia. Aka. (943.) 

ALMOSD magyar gör. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pá.yázatot hir-
det. Javadalma: gyönyörű 3 szobás, üveges verandával 
ellátott lakás (épülő félben), 4 értékegyság és államsegély. 
Kötelezettsége: a reábízott osztályuk nevelése és tanítása, 
egyesületi munkában való segédkezés. Harmóniumozók 
előnyben. Ideiglenesen gör. és róm'. kat. tanítónőket is 
megválasztunk. Iskolaszék (Bihar vm.) (914.) 

AIJOD ref. kántortanítói előkönyörgö állására pályá-
satok reí. lelkész, Meszes, up. fczei. iro küldendők hirdetés 
megjelenésétől 14 napig. Fizetés természetben, állam-
segély. Értékegység: 24. Kötelesség I—VIII. oszt. veze-
tése, vasainapi istentiszteletek végzése, királykúti szór-
vány gondozása missziói segély mellett. (945.) 

BALF. róm, kat. egyházközsége 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalma: 17 
értékegység 20% helyi hozzájárulás, a többi államsegély. 
Kántori teendőkben jártas nők is pályázhatnak. Cím:R. k. 
Plébániahivatal, Balf (Sopron m.) (946.) 

KOMJATI református egyháza pályázatot hirdet kán-
tortanítói állására. Fizetés államsegély és 18 értékegy-
ség. Határidő július 8. Református Lelkészi Hivatal 
Komjábi. (992.) 

FÜZESGYARMAT község iskolaszéke márc. 15-én 
megjelent, pályázati hirdetményének határidejét e hirde-
tés megjelenésétől számított 21 nappal meghosszabbí-
totta. (947.) 

FEKETEARDÓ ref. egyház iskolaszéke pá'yázatot 
hirdet az üresedésben lévő orgonista férfi kántortanítói 
állásra. Tanító helyi javadalma egyháztól: természetbeni 
lakás a szükséges melléképületekkel, kerttel. Készpénz az 
egyház pénztárából havi előleges részletekben a minden-
kori kezdő tanítói fizetés 10%-a a VKM. 148.989/A-l, 
VI. sz. rendelete alapján, a többi államsegély. Kántori 
javadalom: 1. 8 q búza, 2. 2 q tengeri, 3. 9 kat. hold föld, 
4. 4/s után járó ..Űrbéres" erdő-jog. 5. Az egyházmegye 
állal megállapított stóla. Kántortanító jogait és kötelessé-
geit az egyházi törvény, illetve a szolgálati pragmatika 
vonatkozó paragrafusai írják elő. Pályázati határidő a 
megjelenéstől számított egy hónap. Állás azonnal elfoglal-
ható. Személyes megjelenése előnyös. Pályázatok líef. 
Lelkészi Hivatal. Feketeardó, Ugoosa vm,. küldendők. 
(948), 

GAMÁS róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
négytanerős iskolájához a megüresedett I I I . sz. férfitaní-
tói állásra. Törvényszerű fizetését, lakbérét Illetmény-
hivataltól kapja. Leventefőoktatók e'őnyben. Könyvelői 
mellékjövedelem lehetséges. Orvos, patika helyben. Sze-
mélyes megjelenés önköltségen i'lőnyös. Pályázati határ-
idő jún. 29. Szabályszerűen felszerelt kérvények Plébánia-
hivatalhoz küldendők. (949.) 

GYERGYŐCSOMAFALVA róm. kat. egyházközsége 
30 napos határidővel négy tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése 90% államsegély 10% helyi javadalom. 
Plébánia, Gyergyócsomafalva (Csík vm.) (950.) 

JOBBÁGYFALVA egyházközsége a vezetése alatt 
alatt álló róm. kat. elemi isko'ánál tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: törvényes lakáspénz, 140" 
pengő helyi jövedelem és államsegély. Pályázati határ-
idő 3 hét. Pályázati kérések Jobbágyfalva (Marost/orda 
ni.) róm. kat. plébániára küldendők. (988.) 

HIDOR. A hidori községi népiskola kántortanítói ál-
lására pályázatot hirdetek. Tanítói javadalom: 9 érték-
egység, a többi késepénzben a mindenkori törvényszerű 
illetményeknek megfelelően. Kántori javadalom: évi 30 
q búza. Feltételek: kántori képesítéssel bíró róm. kat. 
vallású, német oktatóképes férfi. Pályázati határidő 21 
nap. Cím: Közs. iskolaszék. Hidor, u. p. Olasz (Baranya). 
(952.) 

ISZTIMÉR (Fejér vm.) róm. kat. egyházközség 21 
napi határidővel pályázatot hirdet a I I I . számú tanítói 
állásra. Tannyelv magyar. Nők is pályázhatnak. Fizetés 
és lakbér törvényszerű. Kötelességek díjlevél szerint. Kér-
vények: Róm. Kat. Plébániahivatal címére küldendők. 
(S53.) 

KASSA kir. javítónevelő intézeténél négy tisztelet-
díjas tanítói állás kerül betöltésre. Egy állás tanítói és 
ref. vagy ev. kántori, többi tanítói képesítéshez van kötve. 
Javadalom havi 170 P. Bővebb felvilágosítást ad az in-
tézet igazgatósága. (954.) 

KISTOKAJ (Borsod vm., Miskolc mellett) róm. kat. 
iskolaszéke szervezés alatt álló tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Pályázhatnak tanítónők is. Fizetés, lakbér 
törvényszerű. Határidő 21 nap. Plébániahivatal, Mályi. 
(955.) 

MOGYOÜŐI) róm. kat. egyházközsége az V. sz. tanító-
női ál'ásra, mely lemondás folytán üresedett meg, pályá-
zatot hirdet, Kellően felszerelt pályázatokat Róm. Kat 
Plébániahivatal, Mogyoród, via: Fót címre kell küldeni 
1942. jún. 25-ig. Javadalom törvényes. Választás 1942. 
júl. 1-én. (956) 
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Angster József 
és Fia 

orgona- és ha mcniumtyár r . - t . . FÉCs 
O r g o n á k , harmóniumok. 
J a v í t á s o k , á t é p í t é s e k . 
Új h o m l o k z a t s í p o k . 
Villamosfujtató - berendezések. 
A szegedi n*gy orgona készítő • 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények. 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T I I I . , 
B É C S I - Ű T 8 5 . 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLÁK 
F A L R A F E S T E T T 
T Á B L Á K 

ZONGORÁK, HARMÓNIUMOK 
nagy vá l a sz t ékban , f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

T I P O L D N A L Rákóczi'út 61. 
J a v l t á i , b a n g ó i é i f e l e l ő s s é g g e l . 

Vitel — csere. 

Divatcsarnokkal nemben. Keresztény cég 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő 1 Biztonsági alapok : 
37 millió pengői Foglalkozik a biztositások minden ágával 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürti és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetői páratlanul kedvezményes népbiztosltásunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól : 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 

LEGNAbYJBB K E R E S Z T Í N Y C t G I 
E O N G O K A K , P I A N I N O K 

harmóniumok párat lanul olcsón. 
Részletf izetésre 10 évi jótállás. 

T e I j J 2 W 9 i E H A IL L 

Bpest , AndrÓHT-úl 15 . 
i§ 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a s a r o k i 

MONOR közság iparostanonciskolájának felügyelő-
bizottsága f. é. szeptember 1-től kezdődő kettő tan-évre 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak számtan-, természettan 
szakos polgári, kereskedelmi, középiskolai állásnélküli ok-
leveles férfdtanárok. Fizetés a szervezetben megállapított 
óradíj. Pályázati határidő 1942. június 15. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények felügyelőbizottsághoz címezve az is-
kola igazgatóságának kü'dendők. (957.) 

MAKÓ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet pol-
gári fiúiskolájánál megüresedett magyar-német és termé-
szetrajz-földrajz szakos tanári állásra. Pályázhatnak meg-
felelő szakképesítésű róm. kat. vallású polg. isk. vagy 
középiskolai tanárok, és tanárnők. Javadalmazás államiak-
kal egyenlő. Szolgá'ti idővel rendelkezőknél a szolgálat 
beszámít. Kellően felszerelt kérelmek az egyházközség 
elnökségének címezve az iskola igazgatóságához külden-
dők. Nem zsidó származás igazolandó. Pályázati határ-
idő: 1942. július 1. (958.) 

MARIAKÉMÉND községi iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett II. sorszámú férfi-
tanítói állásra. Róm. kat. kántori oklevéllel bíró, a német 
nyelvet oktatási képeséggel bíró tanítók pályázzanak. Fi-
zetése törvényes és lakbér. Kötelessége a helyi hatóság 
által rábízott osztályok vezetése, az iskolánkívüli nép-
művelésben s szükség esetén a leventeoktatásban közre-
működni, a kántortanítót betegség vagy hivatalos aka-
dályoztatása esetén díjtalanul helyettesíteni. Pályázati 
határidő megjelenéstől 21 nap. Állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Kérvények: Községi iskolaszéki elnök. Mária-
kéménd címzendők. (959/a.) 

PESZÉUADACS (Pest m.) község iskolaszéke a 
középadacs-pusztai tanítói állásra pályázatot hirdet. Tör-
vényes fizetés és természetbeni lakás. Pályázati kérvé-
nyek e hirdetmény megjelenésétől két hét alatt a köz-
eégi iskolaszék címére keldendők, (965.) 

MAlíIAKÉMÉND községi iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett III. számú tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Róm. kat., a német nyelvet oktatási képességgel 
bíró tanítónők pályázhatnak. Fizetése törvényes és lak-
bér. Kötelessége a rábízott osztályokat vezetni, az isko-
lánkívüli népművelésben tevékenykedni, az ösiszes leány-
osztályokban a női kézimunkát tanítani. Tanítási nyelv 
német. Pályázati határidő megjelenéstől 21 nap. Ál'á? 
szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvények: Községi iskola-
széki elnök címére, Máriakéménd, küldendők. (959.) 

NAGYBEREG hat-tanerős, református népiskolájához, 
a természetbeni lakással, 10% helyi hozzájárulással, 
államsegéllyel díjazott, 1942. szeptember elsején elfog'a-
landó II. sz. tanítói állásra a pályázatokait június 30-ig 
lehet benyújtani a le'készii hivatalhoz. Ez állással leg-
feljebb két vegyes osztály vezetése, egyháztársadalmi 
munka és gyakori kántorhelyettesítés van egybekötve. 
Utóbbiért külön megállapodás szerint, beszámítási köte-
lezettség alá nem eső, jelentős díjazás jár. Csak kántor-
orgonistái képesítéssel ce gyakorlattal bíró tanítók pá-
lyázzanak. (961.) 

NAGYBARKANY róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Fizetés 46 értékegység, helyi javadalom, stóla és 
államsegély. Kötelesség díjlevél seerint. Választás után 
az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok a nagybárkányi 
egyházközségnek (u. p. Sámsonháza. Nógrád m.) külden-
dők. (962.) 

PÓKA (Maros-Torda vármegye) község református 
presbitériuma pályázatot hirdet 1 kántartanítói és 2 taní-
tói állásra. Javada'om, iogok és kötelességek a törvénye-
sek. Lakás vagy lakbér. Határidő a megjelenéstől 3 hét. 
Pályázatok ref. espereshez (Magyaró, Maros-Torda vm.) 
küldendők Presbitérium. (964.) 
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FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmóniamekészítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

^ ^ w | Orgonajavítások 
O r g o n á k Homlokzati sipok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910. k e d v" 6 f izctés i Wt í te l ekke l- 10 M i6"1' 

lássál* Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

könyveket a d j u n k 
gyermekeink kezébe! N E V E L O H A T A S U 

Ilyen Farkas Éva: C s i n t a l a n C s ö p p i és P a j k o s P a l k ó c. 
könyve, mely fiúk és leányok számára 30 
érdekes és nevelőhatásu mesét tartalmaz. 

K A P H A T Ó : 

KORDA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT 
BUDAPEST V I I I , Mikszáth Kálmán-tér 4. Telefon: 136—185. 

Gerstenengst József 
o r g o n a é p í t ő 

B u d a p e s t V I , Lőportár-utca 1 4 / b . 
Üj orgonák készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolást, hom-
lok zatsipok készítését, villamos 
fujtatóberendezéseket szakszerű és 
művészi kivitelben vállal a legju-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

KARVEZETÉS 
KARSZERVEZÉS 

Rendelési 
j e l : Ára : 

9050 Forrai Miklós: KARVEZETŐ. . 2-50 
A tanltó-karnagy vezérkönyve 

9202 Kerényi — RajeczJcy : 
ÉNEKLŐ ISKOLA 4 -
Az iskolai énektanítás e g y e d ü l i magyar vezér-
könyve 

9210 Kerényi Oy.: AZ ÉNEKKARI 
MŰVELTSÉG 2 40 
Az Énekesrend útmutatója. 

M A G Y A R K Ó R U S 
BUDAPEST, XII.. FERY OSZKÁR-U. 55. 

Készséggel küldünk Énekrendi Tájékoztatót a teljes 
zenei irodalomról. 

NAGYBÁNHEGYES község iskolaszéke a Néptanítók 
Lapja 8. számában megjelent hirdetést 21 nappal meg-
hosszabbítja. Pá'yázati feltételek változatlanok. (960.) 

PALOTAILVA ref. egyháza kéttanerős iskolájánál az 
I. számú férfitanítói és a II. számú tanítónői á'lásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: 1. Bútorozott szoba fűtés és 
világítással. 2. Egyháztól helyi javadalom évi 140 P. 
S. Szolgálata ideje szerinti államsegély-fizetéskiegészítés. 
Kötelességei: az egyházi törvényekben és szabályrende-
letben előírt teendők ellátása, IV—VIII, illetve I— 
III. osztályok tanítása, vasárnapi istkola vezetése, az 
iskolánkivüli népmüvelésben reábízott munka végzése. Az 
I. sz. tanerőnél énekkar vezetése, kántori teendők vég-
zése minden második vasárnapon és az ünnepnapokon 
tartandó istentisztelteken. Kellően felszerelt pályázati 
kérvények iskolaszéki elnök címére Palotailva, Maros-
Torda vm. küldendők be. Pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított három hét. (963.) 

SOMORJA (Komárom m.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett e'ső 
számú, főkántortanítói állásra. Javadalma: természetbeni 
lakás, mely áll négy szoba, konyha és mellékhelyiségek-
bő', 28 ürméter ti'zifa, 3 hold 60 négyszögöl szánló fele-
részben, 277 P 68 f készpénz, 53/a mérő rozs, Ví mérő 
30 1 búza és stóla. A helyi javadalom ideiglenesen 423 P 
80 f-ben van megállapítva, a többi államsegély. Kötel°s-
sége a kijelölt osztályok vezetése, a kántori teendők vég-
zése és a kat. egyesületekben való közreműködés. Kántor-
pióba kötelező, de nem díjaztatik. Kellően felszerelt pá-
lyázatok június 25-ig, válaszbélyeg mellékletével. Róm. 
Kat. Plébánia, Somorja címre küldendők. (966.) 

SZEGILONGI róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det a II- számú férfitanítói állásra. Fizetés és kötelessé-
gek törvény szerint. Határidő 21 nap. Kérvények az 
olaszliszkai plébániára küldendők. (970.) 

SZÁSZRÉGEN róm. kat. egyházközségének iskola-
széke 3 tanerős iskolája lemondás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra 15 napos határidővel pályázatot 
hirdet. Javadalom: 1 hold szántó, évi 200 pengő kántori 
és a stóla, továbbá évi 140 pengő helyi javadalom meg-
felelően kiegészített államsegély. Kérvények Plébánia-
hivatal, Szászrégen, Maros-Torda vm. címre küldendők. 
(967.) 

TATÁRSZENTGYÖRGY községi iskolaszéke a nyug-
díjazás folytán megüresedett tatárszentgyörgy-sarlósár-
pusztai községi tanítói állásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Pályázhatnak férfiak és nők. Kötelességek: 
a róm. kat. hittan tanítása, népművelési előadások tar-
tása. Fizetés törvényes. Lakás: 2 szoba, e'őszoba. konyha 
és mellékhelyiségek. A törvényes lakbért is megkapja, mi-
vel a lakást az uradalom kedvezményképen adja a vissza-
vonásig. Férfitanító megválasztása esetén leventecsoport-
parancsnoki teendőkért 'járó díjra is számíthat. Kérvé-
nyek, keresztény származás igazolásával, községi Iskola-
székhez, Tatárszentgyörgy, Pest vm. küldendők. (971.) 

TASNÁI) (Szilágy vm.) református egyháza pályáza-
tot hirdet az iskolájánál lemondás folytán megüresedett 
II. számú tanítói állásra. Javadalom: törvényszerinti 
lakbér; fizetés az egyháztól évi 140 pengő és az állam-
segély. Kötelességek: a kijelölt osztályok vezetése; az 
egyházi ós belmissziói munkákban való közreműködés. 
Csak okleveles tanítók vagy tanítónők pályázhatnak. 
Kántori oklevéllel is rendelkezők előnyben részesülnek. 
Pályázati kérvény a Szo'gálati Pragmatika 136. para-
grafusa szerint szerelendő fel s mellékelendő a pályázó 
egészségi állapotát igazoló tisztiorvosi bizonyítvány is. 
Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétői számított 
21 nap. Az á'lás 1942. szept. 1-én foglalandó el. A kér-
vények a tasnádi (Szilágy vm.) ref. lelkészi hivatal cí-
mére küldendők. (972.) 
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FENYÓNÉ ZONGORATERME 
Budapest, VII., Erzsébel>kSrAf 26. 
V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Riizletfiietis havi 30 P-tSl. Vidékre díjtalan 
Kakcso magolás. 

R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaráló, darál: 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t , VI., F e l s ő e r d ő s o r 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

M A R C Z E L L 
ENDRE 

orgonaép i t ó mes te r . 

M A R C Z E L L 
ENDRE 

orgonaép i t ó mes te r . 

M A R C Z E L L 
ENDRE 

orgonaép i t ó mes te r . 

Készít új orgonákat. 
Átépítést, villanyfúvó 
berendezést, karban-
tartást legjutányosabb 

áron vállal. 
(3zeme: IX., Közrak* 
tárwtca 12/a. Lakás: 

IX., Bakáts.utca 5. 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-Ü. 55-NÉL. 

TORNASZEREK. ISKOLA-
PADOK, SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

SZÉKKLYVÉCZKE róm. kat. iskolaszéke az újonnan 
szervezett III. sz. tanítói állásra — háromhetes határ-
idővel — pályázatot hirdet. Fizetés: 10%-os készpénz-
fizetés, államsegély és törvényes lakbér. Kötelessége a 
kijelölt osztály vezetése és iskolánkívüli népművelési 
munka. Pályázhatnak férfiak vagy nők. Az állás szep-
tember 1-én foglalandó el. Kérvények: Róm. Kat. Iskola-
szék, Székelyvéczke. Maros-Torda vm. címre küldendők. 
(968.) 

SZÉKELYSZÁLLÁS róm. kat. iskolaszéke az újonnan 
szervezett II. tanítói állásra 21 napos határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalom: 10%-os fizetés, államsegély és 
törvényéé lakibér. Kötelessége a kijelölt osztály vezetése 
és iskolánkívüli népművelési munka. Pályázhatnak nők 
vagy férfiak. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Kér-
vények: Hóm. Kat. Iskolaszék. Székelyszállás, Maros-
Torda vm. címre küldendők. (969.) 

GÉItES reí. egyháza pályázatot hirdet üresedésben 
levő II. tanítói állásra. Fizetés: lakás mellékhelyiségek-
kel és kerttel, évi 140 pengő készpénz, a többi államse-
gély. Pályázati kórvények mellékleteikkel Ref. Lelkészi 
Hivatal Géres, Szatmár megye, küldendők. Állás 1942. 
július 1-én elfoglalható. (985.) 

PUSZTAMÉRGES község (Csongrád m.) iskolaszéke 
pályázatot hirdet egy azonnal betöltendő r. k. férfi-
tanítói állásra. Kántori képesítés előny. Fizetés, köteles-
ség törvényszerű. Válaszbélyeges és szabályszerűen ok-
mányolt kérvények Községi Iskolaszéknek küldendők. 
(922.) 

ALSÓSZÖLNÖK (Vas m.) róm1. kat. egyházközsége 
háromheti határidővel pályázatot hirdet kántortamítói 
állásra. Értékegysége 18. Iskolánk kéttanerős és nyolc-
osztályos. Kérvények Plébániahivatal Alsószölnök, Vas m., 
Szentgotthárd mellett, küldendők. (974.) 

CSÖKMÖ református egyháza pályázatot hirdet lemon-
dással megüresedett kántortanítói állásra. Fizetése: 
egyházközségtől évi 804 pengő készpénz Illetményhiva-
tail útján kézbesítve, 15 kat. hold 1082 d-öl szántóföld 
4 legeltetési joggal 25 értékegységben. Természetbeni 
lakás, vagy lakbér. Stólaváltság 265 pengő összegben. 
Államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázati ha-
táridő a hirdetmény megjelenésétől .'számított 21 nap. 
A pályázók a kántorpróba idejéről értesíttetnek, amelyen 
saját költségükön jelenhetnek meg. Állás július hó 1-én 
foglalandó el. Kellően felszerelt és válaszbélyeggel ellá-
tott kérvények Református lelkészi hivatal Csökmő, Bi-
har megye címre küldendők. (979.) 

AJAK református egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet kán tortanítói állásra. Javadalom: lakás mellék-
épületekkel, 15 m. hold szántó (15 értékegységben), + 
államsegély. Kötelessége I—VII. vegyesesztályok taní-
tása, kántori teendők végzése, belmiseziói munkában se-
gédkezés. Pályázati határidő június 21. Sajátköltségű 
megjelenés előnyös. Állás július 1-én vagy megválasztott 
pályázat alkalmával bejelentett kívánsága szerint szep-
tember 1-én foglalandó el. (975.) 

BOJT református egyháza 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet az I. sz. kántortanítéi, átválasztás ese-
tén a II. sz. tanítói állásra. I. sz. állás javadalma: 12 
kat hold 1545 öl föld, 9"87 q búza, 1 q zab, 1 és fél öl 
fa, s évi 197 P (38 értékegységben), II. sz. állásé: 11 
kat. hold 113 öl föld, 7 és fél q búza, 1 q zab, 1 öl tűzifa 
és évi 100 P (36 értekegységben).' Földek adóját az 
egyház fizeti. Kötelesség: reábízott osztályok vezetése, 
gazd. ism. isk. gazd. tárgyak oktatása (melyért külön 
fizetés jár), kántori teendők, énekkar vezetése, bel-
missziói munkában közreműködés. Férfiak és nők pá-
lyázhatnak. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok 
Ref. Iskolaszék, Bojt (Bihar m.) küldendők. (977.) 

NINCSEN KOTLÓSA? 
Tojásait bérben kikelteti, naposcsibét, 
naposkacsát és libát szállít, tenyészto-
jást keltetőgépet vesz, javít, készít, elad. 

SZABÓ KÁROLY Bpest Vili , Luther-u. 4 . 
Kérjen ingyen ár lapot. Telefon: 349-615. 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., FKredisu. 41. 

T e l e f o n s z á m i 2 9 6 ' 3 4 j , 
( R é g i é p ü l e t , fij b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n . 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 
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I s k o l a i f a l i 

térképek 
legújabb határokkal, 

l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet főbizományosa. 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. - Te l . ; 189-464 és 189-444. 

VÁRADI MIKLÓS 

Damjanichm. 14. (Saját ház.) 
Telefonhívó: 29*44*61. 

Készítek nemeshangű orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a Iegmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSASZAR«ÚT 66. 

Itt c s a l ó d á s 
s o h a s e m é r h e t i ! 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

VI, RÓZSA.UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön, 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt-
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal, 
zók, továbbá rajzeszközök és minden-
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

BÉKÉSSÁMSON róm. kat. iskolaszéke belterületi ta-
nítói (tanítónői) állásra 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet; fizetése: kezdő-tanítói fizotés 50% és 20 érték-
egység az egyházközségtől, a többi államsegély. Termé-
szetben kétszobás lakás, kert. Kántorságba® jártas előny-
ben. Plébániahivatal. (976.) 

ABÁDSZALÓK-ABÁD református egyháza pályáza-
tot hirdet lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Pályázati határidő 1942. június 30. Kötelesség: 
kijelölt osztály, vagy osztályok vezetése, belimissziéi 
munka végzése, énekkar vezetése, lelkész helyettesítése, 
egyházi jegvzőség. Javadalom: 9 kat. h. 575 D-öljó szántó-
föld, természetbeni lakás az új iskolaépületben (3 szoba, 
előszoba, konyha, kamra stb.), 1 öl tűzifa beszálbtás a 
község határából, stóla és államsegély. Helyi javadalom 
9 értékegység. Állás azonnal elfoglalandó. Iskola 5 tan-
erős. Felszerelt kérvények válaszbélyeggel Református 
Iskolaszék Abádszalók-Abád címre küldendők. (973.) 

DUNAFÖLDVÁR izr. elemi népiskola iskolaszéke 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
a Közigazgatási Bizottság engedélyétől feltételezetten 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Kellően felszerelt 
pályázatok az iskolaszék címére küldendők. (980.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY r. k. iskolaszéke a lemondás 
folytán megüresedett kültanyai tanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: természetbeni la-
kás, 30% az iskolafenntartótól, a többi államsegély. Nők 
is pályázhatnak. Válaszbélyeges kérvények R. k. plébá-
niahivatal, Hajdúböszörmény címre küldendők. (9S7.) 

ENDRŐC (Somogy vm.) község iskolaszék® az üre-
sedésben levő kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Kérvények beadása iskolaszéki elnökhöz (Körjegyző 
Teklafalu) jelen hirdetmény megjelenésétől számított .21 
nap. Javadalmazás jelen lap 1. számának 79. oldalán is-
mertetve van. (982.) 

ENYICKE (Kassa mellett) róm. kat. egyházközség© 
halálozás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: termé-
szetbeni lakás, kert, 9K kat. hold szántóföld, 1/4 hold 
rét, 20 q rozspárbér, 58 P készpénz, többi államsegély. 
Kántorpróbára saját költségen kell megjelenni. Válasz-
bélyeges bérvények plébániahivatalnak küldendők. 
(981.) 

ÉRKESERÜ (Bihar vm.) református egyháziközsége 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. 
sz. nőtanítói állásra. Helyi javadalom: természetbeni la-
kás, évi 698 pengő; megfelelő államsegély. Kötelessége : 
reábízott osztályok vezetése, belmdssziói munkákban se-
gédkezés. Pályázati határidő 21 nap. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázati kérvényeik Református Lelki-
pásztori Hivatal, Érkeserű, küldendők. (983.) 

FÜLEHAZA-JÓD református egyházközsége (Maros-
torda vármegye, utolsó posta Raosnya) pályázatot hir-
det I. számú kántortanítói állásra. Javadalom: évi 140 
pengő, megfelelő tűzifa, lakás és megegyezés szerintii 
kántori tiszteletdíj, megfelelő gradácia szerintii állam-
segély. Kötelességei: aiz egyházi törvényben miegsaabott 
tanítói teendők, egy osztatlan népiskola vezetése, segéd-
kezés a belmdssziói munkában. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pályázati kérvények Kiss Lajos espereshez, 
Magyaré, Marostorda megye, küldendők. Pályázata ha-
táridő a megjelenéstől számított 3 hét. (984.) 

KISKÖVESD ref. presbitériuma pályázatot hirdet k6t-
tanerős 8 osztályú iskolájánál mindkét állásra jún. 21-i 
határidővel. I. Kántortanítói javadalom 348 pengőre ér-
tékelve: 3 szoba, minden melléképülettel, kerttel; 7 k. 
hold szántóföld; 4 q búza, 12 q rozs, 4200 oső tengeri; 
4 tehén-, szabad sertéslegeltetés, 48 q fa beszállítva; 
temetési stóla; államsegély. Kötelesség: reábízott osztá-
lyok, kántori teendők. II. Tanítónői állás javadalma: 
171-36 p. + 300 lakbér és államsegély. Állások azonnal 
elfoglalandók. Bemutatkozás kívánatos. (990.) 
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MAKŐŰJVÁROS róm. kat. Plébániahivatala, a makó-
újvárosi plébániatemplom kántori teendőinek végzéséro 
pályázatot hirdet. Alapfizetés az Egyházközségtől havi 
100 pengő és ehhez jön a stólajárandóság. A kántori 
teendőkön kívül az iskolákban az énekoktatást is köto-
les végezni. A pályázatok kellőleg fölszerelve, a Plébánia 
címére küldendők. (834.) 

HAJDÚNÁNÁS református egyház iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet a halálozás folytán megüresedett Tedely-
tanyai tanítói állásra. Helyi javadalom ezidőszerint a 
kezdő fizetés 30%-a, szép lakás pincével, melléképületek-
kel s mintegy 1200 D-öl szántóföld és gyümölcsös a la-
kás mellett. 70%-os államsegély. E tanyai iskola a vá-
rostól 7 km távolságra vasúti állomás, kövesút és gyógy-
fürdő közvetlen szomszédságában (néhány méter) fek-
szik. A városban VIII. oszt. gimnázium van, aho'va ta-
nulógyermekek vonaton kényelmesen bejárhatnak. Köte-
lesség: I—'VI. vegyesosztály tanítása, istentiszteletek 
alkalmával énekvezérség harmóniummal ós szükség ese-
tén istentisztelet végzése. Választás a fennálló VKM. 
rendeletek alapján. Pályázati határidő a lap megjelené-
sétől számított 21 nap. Megválasztott állását folyó évi 
július hó 1-én köteles elfoglalni. Pályázati kérvények is-
kolaszék címére válaszbélyeggel küldendők. Református 
Iskolaszék Hajdúnánás. (986.) 

HAJDÚSZOBOSZLÓ református egyházközsége pályá-
zatot hirdet angyalházai tanyai tanítói állására. Fizetése 
a Központi Illetményhivatal útján folyósítva, lakással és 
kerttel. Kötelessége, vegyes iskola tanítása, istentisztele-
tek alkalmával kántori teendők végzése. Felszerelt pá-
lyázatok 3 héten belül hajdúszoboszlói református lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Nők is pályázhatnak. (951.) 

KOPPÁNYSZÁNTÓ (Tolna m.) róm. kat. egyház-
községe lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javada-
lom: 1940-ben épült 3 szobás modern lakás, 18 kat. hold 
szántó, 600 D-öl szőlő, 21 m. tűzifa, párbér, stóla. Köte-
lesség díjlevél ezerint. Válaszbélyeges pályázatok Plébá-
niahivatal Koppányszántó, küldendők. (989.) 

KRASZNATEREBES (Szatmár m.) egyházközsége 
pályázatot hirdet az átválasztás folytán megüresedett 
másodtanítói állásra. Pályázhatnak tanítónők is. Köte-
lessége a reábízott osztályok vezetése és az egyesüle-
tekben közreműködés. Fizetése törvényszerű. Válaszbé-
lyeges kérvények az ottani róm. kat. plébániára külden-
dők. Állás szept. 1-én elfoglalandó. (991.) 

MÁTRASZÖLLŐS r. k. egyházközség képviselőtestü-
lete a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra a hirdetés megjelenésétől számított 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalom: természetbeni la-
kás, 15 értékegység, a többi Illetményhivatal útján. Kö-
telességek: díjlevél szeriint. Választás 3-as jelölés alap-
ján. Próbaéneklésről a jelöltek értesítve lesznek. Költ-
ségmegtérítés niincs. Kántori oklevéllel rendelkező pályá-
zók kellőleg felszerelt válaszbélyeges kérelme plébánia-
hivatalnak küldendő, Mátraszőllős (Nógrád vm.). (993.) 

ML'RGA evangélikus leányegy-házközsége pályázatot 
hirdet kántortanítói állására. Osztatlan népiskola tan-
nyelve német. Levitái teendők is végzendők. Természet-
beni javadalom lakáson kívül (25 hl. rozs, 12-5 hl. búza, 
1-25 hl. tengeri, 651 liter bor, házanként 2 porció szalma, 
3 méteröl kemény tfíziifa természetben, egy öl fa helyi 
napiárban. 1600 négyszögöl rét, 8975 négyszögöl szántó, 
kert, gyümölcsös, legelőjog, temetőfü) 60 értékegység. 
Földeken közmunka, vagy 81-60 P munkaváltság. Malom-
fuvarok. 136 P készpénz. Stólarész, újévi ajándék. Állás 
mielőbb, de legkésőbb szept. l-ig elfoglalandó. Kellően 
felszerelt kérvények Kéty, Tolna m. lelkészi hivatalhoz 
küldendők válaszbélyeggel június 22-ig. (994.) 

NAGYKÁSZON róm. kat. egyházközség iskolaszéke 
a kászonfeltizi róm, kat. iskolához egy férfitanítói ál-
lásra, a kászonaltizi róm. kat. iskolához egy férfi- 6a egy 
női tanítói állásra 30 napos határidővel pályázatot hir-
det. Javadalom: 140 P helyi javadalom, megfelelően ki-
egészített államsegély, természetbeni lakás, illetve lak-
bér. Kérvények Plébániahivatal, Kászonaltiz, Csík m. 
címre küldendők. (995.) 

NÁDUDVAR ref. egyháza pályázatot hirdet lemon-
dás folytán megüresedett tanítói állásra. Javadalom tel-
jesen Illetményhivatal útján. Törvényszerű lakbér. Köte-
lesség díjlevél szerint. Személyes megjelenés saját költ-
ségre előnyös. Korteskedés kizáró ok. Pályázati határ-
idő 21 nap. Pályázhatnak férfiak és nők. Válaszbélyeges 
pályázatok lelkészi hivatal címére küldendők. (996.) 

NYÁRÁDSELYE (Maros-Torda) ref. iskolaszéke kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma a törvé-
nyes tanítói és 180 P kántori tiszteletdíj, természetbeni 
lakás. Pályázati határidő 21 nap. Ref. Iskolaszék. (997.) 

NYIRLöVf) református egyházközsége pályázatot hir-
det lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Fizetés: lakás, kert, 15% helyi hozzájárulás, államse-
gély. Pályázhatnak kántortanítói oklevéllel bíró férfiak 
és nők. Református Iskolaszék Nyírlövő, u. p. Pap (Sia-
bolcs m.). (998.) 

NYIRCSAHOLY gör. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett tanítónői állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Fizeté6 törvényszerű és lakbér. 
Kötelessége a kijelölt osztályok vezetése, egyesületi 
életben való részvétel. Kórvények gör. kat. egyházközség 
Nvircsaholy,- Szatmár m. küldendők. (999.) 
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H i r a c h A . J a k a b f inombőr gyára Ü J P B S T 
K ö t p o n t : Budapest IV. Károly-körút M . 

A tanítóság régi, kedvalt L U K Á C S 
bevásárlóhslye , 
Szolid árak. Jó minőség. D l I T ^ f t 
H á l ó k , e b é d l ő k D w l w K 
és k o m b i n á l t s z o b á k mm^m^mm^^^^^mm 
Budapest VII, Dohánya. 30. SS f I E V E 
Telefon: 223.261. V ^ fc E I E 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Rákóczi.út ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Rákóczi-út ötven. Zongoraterem, Erzsébet-kr t sarok. 

Hirdetéseket felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L 

magyar királyi udvari szállítók 

Hazánk l e g r é g i b b , több mint 125 év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefon i 66. — Alapítva l 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
S O P R O N 
Legelső tüzoltószer.kútszivattyúo és 
gépgyár, harang*, fém* és vasöntöde 

HARANGOK 
v a s A l l v á n y o k 

tűxoitófecskendők 
úgy kocsi, mint motorfecskendők, 
továbbá : harangátöntés, fémöntés, 
kutak, stb. stb. beszerzéseknél for. 
dúljon bizalommal minden telein, 
tetben teljes garanciát nyúj tó meg. 
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk dí j . 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi vtlágkiállí* 
táson az aranyéremmel, azonkívül 
sok.sok a r a n y , és e z ü s t é r e m * 
m e 1 és díszoklevéllel kitüntetve. 

NYÜVED ref. egyháza pályázatot hirdet az újonnan 
szervezett II. tanítói állásra. Javadalom: évi 140 pengő 
készpénz az Egyháztól, államsegély.. Megfelelő lakás épí-
téséig lajkáspénz. Megválasztandó ta.nító(nő) javadalma-
zása július 1-ón kezdődik. Pályázati határidő: június 28. 
Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatalhoz (Nyűved, Bihar vm.) 
küldendők. (1000.) 

RÉTKÖZBERENCS református egyháza pályázatot 
hirdet második számú tanítói (tanítónői) állására. Fize-
tés, kötelesség törvényes. Határidő 3 hét. Villanyberuhá-
zás megváltása ötven pengő. (1003.) 

RAKOSPALOTA-ŰJVAROS ref. egyháza (Arany Já-
nos-u. 49.) pályázatot hirdet újonnan rendszeresített III. 
sz. férfitanítói állására. Határidő 21 nap. Kántori ké-
pesítésűéit pályázzanak. Személyes bemutatkozás és kántor-
próba június 28-án. A megválasztott útiköltségét téríti 
meg az egyház. Fizetés: 20% helyi javadalom s míg ter-
mészetbeni lakást nem adhat, törvényes lakbér. Ehhez 
megfelelő állami fizetésíkiegészítés. Kötelesség a reá-
bízott osztályok vezetése, kántori teendők ellátása s a 
belmissziói munkában segédkezés. Állás szeptember l-re 
elfoglalandó. Meghirdeti még feltételesen — ugyanoly 
határidő és módozatokkal — II. sz. tanítónői állását. 
Erre is kántori képesítésűik pályázzanak. Fizetése ennek 
is 20% helyi javadalom, törvényes lakbérhez megfelelő áll. 
fizetéekiegészítés. Kötelesség a reábízott osztályok veze-
tése s belmissziói segédkezés. Kántori teendőkért a presbi-
térium által megállapított tiszteletdíj. Szept. l-re ez is 
elfoglalandó. (1004.) 

SZÉKELYSZENTKIRÁLY (Udvarhely m.) róm. kat. 
egyházközség iskolaszéke kéttanerős iskolájához a le-
mondás folytán megüresedett I. sz. kántortanítói állásra 
21 napos határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: ter-
mészetbeni lakás (2 szoba, konyha, kamra, nyárikcnyha) 
140 P helyi javadalom, a többi államsegély. Kántoriáért 
külön gazdasági épületek, kertek, egyházi földek hasz-
nálata, őszi, tavaszi és fakepe (párbér) díjlevél szerint 
Kérvények Plébániahivatal Székelyszentkirály (Udvar-
hely m.) címzendők. (1006.) 

SZ ENTET0 RNYA község iskolaszéke pályázatot hir-
det a belterületi II. kerületi 2 tanerős községi iskolá-
nál az elhalálozás folytán megüresedett V. számú tanítói 
állásra. Javadalom: törvényes fizetés, melyből a kezdő-
fizetés 20%-a és 2 értékegység — amelynek ellenében 
20 q elsőrendű kemény vágott tűzifát házhoz szállítva 
kap a megválasztott tanerő — helyi javadalom, a többi 
államsegély ós megfelelő lakbér. A folyamatban levő 2. 
tanterem felépítéséig a tanítás váltakozó rendszerű. Csak 
nők pályázhatnak. Határidő június hó 10. A szabálysze-
rűen felszerelt és megfelelő- válaszbélyeggel ellátott kér-
vények Szentetornva község Iskolaszékének címére kül-
dendők. (1005.) 

SZATMÁRCSEKE református egyház pályázatot hir-
det harmadik tanítónői állásra. Fizetés: 10% helyi java-
dalom, lakás, a többi államsegély. Kötelességek: reábízott 
osztályok, most I—II. vegyesosztály és leánytovább-
képző. tanítása, belmissziói munkákban segédkezés. Állás 
július elsején elfoglalandó. Pályázati határidő 21 nap. 
Felszerelt kérvények Református Lelkészi Hivatal Szat-
máreseke címre küldendők. (1007.) 

SZILÁGYPÉR református egyházközsége pályázatot 
hirdet háromtanerős iskolája mindhárom állására. I. sz. 
állás kántortanítói. Fizetés: két szoba, konyha, előszoba 
és mellékhelyiségekből álló lakás, kerttel. 9 kat. hold 
szántóföld és 10 ürméter tűzifa, beszállítva a kántor-
tanító udvarára. Készpénz 140 pengő az egyház pénztá-
rából és az államsegély. II. számú állás tanítónői. Fize-
tés: két szoba, konyha, előszoba ós mellékhelyiségekből 
álló lakás. ^ ürméter tűzifa, beszállítva tanítónő udva-
rára. Készpénz 140 pengő az egyház pénztárából és az 
államsegély. III. számú állás tanítónői. Fizetés: lakás 
természetben vagy lakbér. Készpénz 180 pengő az egyház 
pénztárából és az államsegély. Kötelességek: a kijelölt 
osztályok vezetése, egyházi és belmissziói munkák vég-
zése. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 
nap. Református Lelkészi Hivatal Szilágypór. (1008.) 

TISZABECS református iskolaszéke múlt év decem-
ber 15-én megjelent pályázati hirdetését ismét meg-
hosszabbítja 21 nappal, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
állás szept. 1-én foglalandó el. (1009.) 
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A v i l á g h í r ű K o h - I - N o o r r a j z í r ó n ő k 
- Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben : 

TAKTASZADA róm. kat. egyházközsége megürese-
dett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
2 szoba, konyhás jó lakás kerttel. Párbér 10 értékegységben 
pénzben megváltva, többi államsegély. Próbaéneklé6re 
megjelené.- önköltségen. Helyben posta, vasútállomás. 
Polgári iskola 7 km-re, nagy város 28 km. Vezeti a I I I — 
VI. osztályt stb. díjlevél szerint. Kérvények válaszbé-
lyeggel ellátva Plébánia Taktaszada (Zemplén vm.) kül-
dendők. (1001.) 

TISZACSEGE református egyháza pályázatot hirdet 
a XI. számú tanítónői állásra. Fizetése, kötelessége tör-
vényszerű. Pályázati határidő 21 nap. Szabályszerűen 
felszerelt pályázati kérvények — felbélyegzett válaszborí-
tékkal ellátva — Református ' Lelkészi Hiyatal, Tisza-
csege, Hajdú m. címre küldendők. Állás július elsején 
elfoglalandó. (1010.) 

VAJDASZENTIVANY református egyháza pályáza-
tot hirdet iskolája üresedésében levő IV. és V. számú 
tanítói állásaira. Javadalom mindkettő ál lásnál : lakás, 
vagy lakbér; készpénzfizetés (ebből helyi fizetés évi 140 
pengő, a többi államsegély). Kötelességek: kijelölt osz-
tályok vezetése, egyházi és belmissziói munkák végzése. 
A IV. sz. állást férfi-, az V. sz. állást nőtanítóval tölt-
jük be. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Mindkettő állás folyó évi szeptember hó 
1-én foglalandó el. Pályázatok a Szolgálati Pragmatika 
136. paragrafusa szerint szerelendők fel s mellékelni kell 
tisztiorvosi bizonyítványt, hogy fertőző gümőkórban nem 
szenved. Református Lelkészi Hivatal, Vajdaszentivány, 
u. p. Gernyeszeg, Marostorda vm. (1011.) 

FÜLPÖSDARÓC ref. egyháza a Néptanítók Lapjá-
nak 1942. április 1. számában megjelent pályázati hirde-
tést 21 nappal meghosszabbítja. Kántori oklevél nélküli 
nők ís pályázhatnak. Ref. Iskolaszék. (1024.) 

HIKICS ref. presbitériuma pályázatot hirdet ref. 
kántortanítód állásra. Állás államsegélyes. Nőtanító is 
pályázhat. Pályázati határidő 21 nap. Pályázati kérvé-
r.vek Ref. Lelkészi Hivatal Hirics, u. p. Vajszió, Baranya 
ni. küldendők. (1026.) 

SÁTA r. k. egyházközsége e lap 4. számábau közzé-
tet t pályázatot megismétli. (1028.) 

KOLOZSVÁR ág. hitv. ev. német elemi iskolájánál 
egy, esetleg két tanítói állás betöltendő. Jelentkezni a 
kolozsvári német ev. presbitériumnál lehet. (1027.) 

CSŰZ református egyháza pályázatot hirdet egy tan-
erős iskolájában véglegesen betöltendő kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: törvényes államsegély s az egyháztól 
évi 300 P és a lakbér. Ilarmóniumozás, templomi ének-
vezetéshez szükséges. Női tanerők is pályázhatnak. Kán-
torságért külön személyi díjazás megegyezés szerint. A 
kérvények három héten belül a Ref. Lelkészi Hivatalnak, 
Csúz (Pozsony-Nyitra vm.) küldendők. (1023.) 

FŐVÁROSI tanintézetbe ősikeresztény idősebb (nyug-
díjas) tanító nevelőnek felvétetik. Felveszünk még egy 
tanítónőt nevelőnőnek. Az állásokat június hó második 
feiében kell elfoglalni. Ajánlatokat ..Fővárosi tanintézet" 
jeligére a Néptanítók Lapja kiadóhivatalához kell kül-
deni. (936.) 

5 3 é v ó t a a v e v ő k s z á z e z r e i m e g e l é g e d e t t e k 

REMÉNYI M IHÁLY 
Ö fensége Dr. J Ó Z S E F F E R E N C k i r . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola szál l í tójának 

harmőníumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T VI , K I R Á L Y . U T C A 58. 

N e vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n y c é g . 
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Ügyeljen a keresztnévre ! 
M a g y a r o r s z á g a r a n y k o s z o r ú s h a r a n g ö n t ő m e s t e r e 

SZLEZÁK 
harang-és ércöntoda 

LÁSZLÓ 
harangláb-gyár 

B U D A P E S T / V I . , P E T N E H Á Z I - U T C A 1 7 S . 
( V I . , F r a n g e p á n - u t c a mel le t t . ) T e l e f o n : 291-353 . 

Sa já t ház ! 
K i t ü n t e t v e : Pá r i z s i vi lágkiál l í táson díszoklevél le l , 8 nagy a r a n y -
és egy nagy e z ü s t é r e m m e l , t ö b b ál lami díszoklevél lel . — M i e l ő t t 
h a r a n g o t r e n d e l n é n e k , f o r d u l j a n a k b i z a l o m m a l a régi és m e g b í z -
h a t ó céghez ! — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ő -
L E V É L . -— E l ő n y ö s f ize tés i fe l té te lek ! — Köl t ségve té s és k i -

szállás d í j m e n t e s ! 

B O S E N D O R F E R 
Jókarban, garanciával 1500'— P. 

R. T. Magyarország leg-
nagyobb zongoratermében: 
Er zsébet-körút 1 9. 
T a n í t ó k n a k nagy 
k e d v e z m é n y . 

L Y R A 

D O R E N BÉLA Alapítva: 1891 

i sko labútor g y á r a Bpest V I , Dévény i -ú t 2 0 - 2 2 . 

I sko lapadok , i skola-
b ú t o r o k , óvodabe -
r endezések gyá r t á -
sa. Vasá l lványú i s -
ko lapadok t ö rhe t e t -
len kovácso l t vasból 

T e l e f o n : 390-767 

Árjegy zék és költség-
vetés ingyen és bér-

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesitőség sem Tállal felelősséget. 

Jeligéi leveleket csak megfelelt portó mellékelése 
esetés továbbíthat a kiadóhivatal 

KIMUSTRÁLT, öreg harmóniumot vennék — na-
gyobbat is — bármilyen állapotban. Ajánlatot részletes 
ismertetéssel a kiadóhivatalba kérek ..Harmónium" jel-
igére. (933.) 

KASSA közeléből héttanerős államitól cserélne r. k. 
tanftópár Kis Alföldre vagy Észak-Dunántúlra. Jelige 
„Hazafelé". (1012.) 

CSEH ÉLEK Budapest mellől II. lakbéres helyre. 
..Állami tanítónő" (1029.) 

CSERÉLNE állami tanítónő (r. k. vallású) az Alföld-
ről (Békés m.) 5000 lakosú, vasútállomás mellett fekvő 
nagyközségből — Szentes, Orosháza közeléből — 8 tan-
erős iskolától, hegyes-dombos vidékre bárhová osztott, 
vagy részben osztott iskolához, vasút mellé. Cím: Brun-
kala Sarolta, Gádoros, Békés m. (903.) 

CSEKÉLNE tanítóházaspár 14.000 lakosú bácskai 
nagyközség áll. iskolájától (villany, vasút, polg. iskola 
helyben) bármely anyaországi község vagy falu állami 
iskolájához. Lehetőleg villany, vasút tegyen. Ajánlatok 
„XII. 11." jeligére a kiadóba. (934.) 

z o n g o r a t é r • m 

VII, Erzsébet-krt 1 5 
Világmárkát zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelmet 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégűnket. 

CSERÉLNE áll. tanítónő Orosháza-Szentes közötti 
nagyközségből, vasútvonal mellől 8 tanerős iskolától 
Felvidékre, hasonló államival. Cím: Némann Valéria, 
Gádoros, Békés vm. (935.) 

Debrecenhez közel, középiskolás helyről, húsztanerős 
államii iskolától CSERÉLNÉK a miskolci tankerületbe. 
„Júniusban" jeligére. (937.) 

TANÍTÓ- vagy tanár-házaspár részére erdős, egész-
séges vidéken a nyári hónapokra szoba bútorozva kiadó. 
Állomás 5 perc. Orvos, posta helyben. Érdeklődni: Hajas 
Mártonnál, Mátramin'dszent, Heves vm., Vasút-utca. (938.) 

CSERÉLNE Bácskából tiszamenti nagyközségből, 23 
tanerős államitól (polgári helyben) Dunántúlra férfival, 
esetleg házaspárral. Előnyben ahol polgári iskola van. 
..Dunántúl'' jeligére. (939.) 

KITŰNŐRE minősített kisegítő tanító, elismert erős-
hangú ref. kántortanító júliustól rendes tanítói állást 
kerea Dunántúlra, vasútállomással. Iskolaépület.. Ref. ta-
nító, Szörény. (942.) 

Róm. kat. tanítónő négytanerős községi iskolától 
CSERÉLNE felekezetihez is. „Nyár" jeliigére. (940.) 

KARTÁRSAK ! Zongorát, pianinót. harmóniumot 
Mendöl Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért, Kernács zongoraterem. Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűek 600-tól. Részlet. 
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SZÁMOLÁS TANI TÁSHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
molástanítás az eleini népiskola I. osztályában 1 P 20 f, 
II., III., IV., V—VI. osztályokban, egyenkint 80 f, 
VII—VIII. osztályban 1 P 10 f. Számképek, számfogal-
mak, biztos és gyors számolás ára 1 P. Számolási és mé-
rési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, II. o. 
90 f, VII—VIII. o. 1 P 40 f. Számolódoboz I. rendű 90 f, 
II. rendű 60 f. Fali szemléltető tábla posztóval bevonva 
4 P 90 f. Filekorongok falitáblán szemléltetéshez egy 
készlet (30 darab korong három színben és műveleti je-
gyek) 1 P. Színes papírlemez-korongok 1 csomag (20 da-
rab) 8 f. Játékpénzek 1 csomag 80 fillér. (Papírlemez-
korongokból és játékpénzből 10 csomagnál kevesebbet nem 
küld.) Legcélszerűbb megrendelési mód : B e n e Lajos. 
Budapest 39.365. számú csekkszámlára csekkbiankó-lapon 
az ösiszeget beküldeni, az értesítő szelvényen megjelölni a 
kívánt munkákat. A szerző bérmentesen megküldi. Szem-
léltető tábla rendelés esetén 82 fillér postaköltség is 
küldendő. 

PESTKÖRNYÉKI egyház (a villamoshálózaton belül) 
belmissziói munkát vállaló állami ref. férfitanító áthe-
lyezéséről gondoskodik. (1002.) 

CSERÉLNÉK Budapest közeléből magasabb lakbér-
osztályba hegyes vidékre, kat., németül tudó kartárssal. 
Jelige: „Caere". (1022.) 

BÉKÉSCSABÁRÓL cserél városi áll. isk.-tól ta-
nítónő hegyesvidékre. „Azonnal" jeligére. (1013.) 

HŐSÖK NAPJÁRA rövid jelenet szobornál vagy 
színpadra, előfizetve 1-—, utánvéttel 2-04 pengő. Babó-
csay János, Bátaszék. (847.) 

HARMŐNIUMOK egy és több hangsorral és koffer-
harmónium raktáron. Kérjen árjegyzéket. Szüle harmó-
niumos, Cegléd. (763.) 

A helyi tanmenet összeállításánál nélkülözhetetlen a 
Népiskolai Rajztanmenet-Mintatár 188 mintalapja. A II— 
VI. oszt. mintatára — amíg a készlet tart — 5 pengőért 
kapható Bucsy Jenő áll. népiskolai tanítónál Soroksáron 
(Pest vm.). (A VII. és VIII. oezt* mintatára előkészü-
letben.) (941.) 

FALUSI református, papi vagy kántori háztartás 
vezetését szeretettel vállalná egyszerű úriasszony. Jelige: 
„Családtag." (1025.) 

CSERÉLNE Barcsról tizennégytanerős állaimtól ta-
nítópár, lehetőleg Pozsony, Komárom, Nyitra megyékbe, 
bármely államihoz. Cím: Tóth István. (1014.) 

FIÜ- ÉS LEÁNYINTERNÁTUSBA FELVÉTEL. A 
hódmezővásárhelyi református egyház 8 osztályú fiú-
gimnázium (I., Kossuth-tér 6.) ós 8 osztályú leánygimná-
ziumával (VI., Szt. István-tér 2.), kapcsolatban ez inté-
zetekkel egy telken külön fiú- és külön leányinternátust 
tart fenn. Felvételi kérvények július 31-ig nyújthatók be. 
A teljes díj lakás, fűtés, világítás, mosás és napi négy-
szeri bőséges, ízletes ellátással együtt havonként a fiú-
internátusban 70, a leányinternátusban 75 P. Kívánatra 
részletes tájékoztatót küldenek az Igazgatóságok. (1015.) 

NÉPMÜVELÉSNÉL NÉLKÜLÖZHETETLEN! 1. Mese-
délutánok — Bábjáték. Ára: 1 pengő. 2. Száll az ének 
szájról-szájra. (Magyar nótaest és tanfolyam vezér-
könyve.) Ára: 1 pengő. 3. 20 időszerű népművelési elő-
adásgyüjtemény. Ára: 1-50 pengő. Ezek az útmutatást, 
gyakorlati tanácsot tartalmazó füzetek erő és idő meg-
takarítására és sikerre segítenek. Viteldíj (füzetenkint 
15 fillér. Csekkszámlaszám: 28.257. Megrendelhető a 
szerzőnél: Tamás József, népm. titkár, Kaposvár, Fő-u. 
23. (1016.) 

CSERÉLNE: két tanítónő külön-külön helyre is Per-
lak (Muraköz) járási székhelyről 15 tanerős magyar tan-
nyelvű állami iskolától (villany, mozi van), Budapest kö-
zelébe legalább 50 km-es körzetbe állami iskolához. Jöhet 
házaspár is. Cím: Sándor Lenke tanítónő. (1017.) 

NÉGYOKTÁVOS jó harmónium 220 pengőért eladó. 
Sirály András Bezdán. (1018.) 

BOCSŰ AZ ISKOLÁTÓL, Leventeinduló, Repülőin-
duló, Országzászlóinduló, összetartásinduló, Szamoscsár-
dás, Huszárcsárdás, Honvédcsárdás, Cserkészinduló, Hő-
sök emlékművénél, Magyar zászló, két szólamra tizenhá-
rom dalt tartalmazó új könyve Murgács Kálmánnak, 2 
pengő helyett a tanítói karnak bélyegben küldendő 1-50 
pengő. Budapest, VIII., Józseif-u. 27. (1019.) 

ERDÉLYI tanítócsaládhoz falura fizetővendégnek 
mennék július hónapban. Dunántúli igazgató jeligén. 
(1020.) 

67 sípsoros templomi orgona, javításra szorul, nagyon 
olcsón eladó. Budapest, VIII., Staffenberger-u. 16., fezt. 
4. Farkas Antalné. (1021.) 

CSÍKSZENTDOMOKOSRÓL 14 tanerős állami isko-
lától cserélne 2 nőtestvér külön-külön is Pest és Nógrád 
megyébe. Állomás, posta, orvos, villany van. Természet-
kedvelőknek gyönvörű vidék. Cím Hinffner Csíkszent-
demokos. (978.) 

MEGJELENT 
a VKM. 105.50111942. V\l. számmal engedélyezett 

BATÓ-CSUKÁS: HARMÓNIU M-l SKOLA 
a líceumok és leánylíceumok I I I . és IV. o s z t á l y a számára. 

ÁRA: 6 ' - P. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST VIII., MÚZEUM-KORÚT 6. SZ. 
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Évtizedek óta 
közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K pompás 

orgonahang/fal 

ház«, iskolák', dalárdák < különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. 
A budai Margit'hídfötöl a második utca jobbra. 

l a v a s l a t i n g y e n . - SSrgSnycim: „HARMONHÖRL" — Telefon: 151-652. 

1 9 4 2 
M A G Y A R K Ö N Y V N A P június 1-3. 
E R D É L Y B E N ÉS K E L E T - M A G Y A R O R S Z Á G O N j ú n i u s 8 — 1 0 - é n . 
K O L O Z S V Á R O T T június 5—6 és 8-án. 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
két könyvnapi ú j d o n s á g a 

VAJTHÓ LÁSZLÓ 

JliagjyxiX Jdé<z&tek JCányva 
A Berzsenyi DánieUgimnázium most érettségiző VIII/A osztálya gyűjtötte össze 
ennek a könyvnek az anyagát. A magyar irodalom legremekebb próza* és vers= 
részleteit gyűjti össze a kötet. Nélkülözhetetlen könyv, a könyvnap eszméinek 
hű hordozója. A mai magyar diák munkája a művelt magyar társadalom számára. 
Ára könyvnapon kötve 8*— P A könyvnap után kötve 10'— P 

BISZTRAY GYULA 

£<ZÍhJíá&L eóték (1 930 1 940) 
A magyar színházesztétika, kritika és dramaturgia nagynevű elődeihez csatlakozik 
ez a mélyenjáró fejtegetéseket tartalmazó könyv. Szerzőjük szétszórtan megjelent 
tanulmányait gyűjti egybe, tanulságul, útmutatásul színháznak ésszinházbajárónak. 
Ara könyvnapon 6'— P Könyvnap után 7*50 P 

K Ö Z I S M E R T 

K I T Ü N Ő H A N G Ú 

R E M E K K I V I T E L Ü HARMÓNIUMOK 
1 DEMÉNY IMRE or ona» és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázávu. 13 (Operánál) Telefon : 111—490 
PEDALOS HARMÓNIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. - TASKAHAR-
MONIUMOK. VILLAMOS EUJTATÓBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍTÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I D M K É S Z I T Ö S Z A K C É G 

40.860. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Műzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest, V., Klebelsberg-u. 17. (Magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel : 123-371 — 126-818. 

K I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . , Múzeum-kőrút 6. szám. (Gólyavár.) Telefon: 146-145. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

E L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dij az 
állami-, községi-, társulati-, magán-és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

X J I R D E T É S hivatalos pályázat 
1 1 JO fiU., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P.»/ . oldal 85 P. V. oldal 50 P. 
>/. oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki-
adóhivatal elmére előre fizetendők. 

H Ó M M B Á L I H Í T K 1 I L T V § Z 1 I I M § Z T E R 
iv a á ^ w d i x n r i f t i i u á u i n v ü i ^ i k v 

ENSÖSÉGES meleg ünnepség ke-
retében folyt le június hó 7-én a 
szegedi központi egyetem pompá-
san feldíszített aulájában Man-

nerheim tábornagy finn szabadsághős bölcsé-
szet-, nyelv- és történelemtudományi díszdok-
tori oklevelének átadása, amelyen Mannerheim 
tábornagyot Aarne Wucrimaa budapesti finn 
követ képviselte. A központi egyetem előcsar-
nokának lépcsőházát és fel járóját délszaki nö-
vényekkel, magyar és finn nemzeti színekkel 
díszítették fel és az aulával szemközti falon a 
finn nemzet óriási címere díszlett. 

Az aulát zsúfolásig megtöltötte a nagyje-
lentőségű esemény, a Horthy Miklós Tudo-
mányegyetem első díszdoktori oklevelének át-
adási aktusa alkalmával a nagyszámú és elő-
kelő közönség, amelynek soraiban Glattfelder 
Gyula megyéspüspök, Tukats Sándor főispán 
és Rálffy József polgármesterrel az élén ott 
volt Szeged egyházi és polgári életének min-
den vezetője. Nagyszámú díszes katonai kül-
döttség foglalt helyet és a terem baloldalán 
megjelent Varga József, a kereskedelemügyi 
minisztérium vezetésével megbízott iparügyi 
miniszter és Rómán Bálint vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, valamint Szily KáJmán val-
lás- és közoktatásügyi államtitkár is. 

A Horthy Miklós Tudományegyetem taná-
csa a Mannerheim tábornagyot díszdoktorrá 
avató ünnepség után ünnepi ülésen átadta 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszeternek, Varga József kereskedelem- és 
ipaiügvi miniszternek, valamint Szily Kálmán 
kultuszállamtitkárnak az egyetem alapítása és 
továbbfejlesztése köriil szerzett érdemeikért az 
egyetem Horthy Miklós emlékérmét. 

A kitüntetettek nevében Hóman Bálint val-
lás- és közoktatásügyi miniszter mondott be-
szédet. 

Elöljáróban emlékeztetett arra, hogy a Fe-
renc József Tudományegyetem Kolozsvárra 
való hazaköltöztetésekor ezt a magyarság jö-

vőjére rendkívül fontos szerepet betöltő egye-
temet fel kellett ruházni az egyetemi teljesség 
minden attribútumával. Ezért a többi vidéki 
egyetemnek bizonyos áldozatokat kellett hoznia, 
azonban az e kérdésben rendelkező törvény 
csupán átmenetileg szünetelteti a pécsi, debre-
ceni és az ú j alapítású szegedi egyetem egy-
egy fakultását. A közoktatásügyi kormányzat-
nak természetesen elő kell készítenie a szüne-
telő fakultások megindítását 

— Az emberiség sorsdöntő időket él, a nép-
vándorlás kora óta nem volt ilyen mozgalmas 
időszaka az európai történelemnek. Ebben a 
gigászi küzdelemben csak az a nép állhat helyt, 
amely lelkileg felkészülve, az erkölcsi és ér-
telmi erők teljességével felfegyverkezve indul 
versenybe a többi néppel a maga jogainak és jö-
vőjének biztosítására. A magyarság csak összes 
erőinek egyesítésével és céltudatos kifejtésé-
vel, a magyar öntudat és a nemzeti önismeret 
felfokozásával, az átfogó népi egység és az 
egészséges magyar közszellem kialakításával 
biztosíthatja jövendő életét és nagy nemzeti cél-
jainak megvalósítását-

— Mindehhez azonban szükséges, hogy mű-
velődésünk tar talmát kimélyítsük, színvonalát 
pedig emeljük. A nemzeti művelődés alapja az 
egészséges és fejlődésképes nemzeti tudomány 
és ennek legfontosabb műhelyei az egyetemek, 
amelyek mindegyikére különleges hivatás vár 
a nemzet életében. Minden vidéki egyetemünk-
nek a maguk általános irányú és egyetemes 
szempontú művelődési feladatai mellett sajá-
tos egyéni hivatásuk is van, a magyar föld és 
a magyar élet jelenségeit vizsgálva, egy-egy 
lá j jelenségeinek alaposabb tanulmányozásával 
egészítik ki a magyar tudományt. A kolozsvári 
egyetem elsősorban Erdély természeti és szel-
lemi életének vizsgálatával foglalkozik, a pécsi 
egyetemen a Dunántúl problémái kerültek elő-
térbe, Debrecen az északkeleti részek, Szeged 
az alföldi és délvidéki kérdéseket állí t ja tudo-
mányos vizsgálatainak központjába. Kiterjed 
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ez a kutatás a nemzetiségi kérdésre is. Minden 
egyetemünk vonzókörében másfaj ta nemzeti-
ség él, ezeknek a kutatása is beletartozik a 
magyar élet jelenségeinek kutatási körébe. 

— A nemzetiségi kérdés tekintetében újab-
ban igen zavaros fogalmak lettek közkeletűvé. 
A trianoni szótárból a magyar köztudatba is 
belekerült egy fogalom, amelyet mi, történet-
írók, nem ismertünk azelőtt és nem kívánunk 
ismerni a jövőben sem: a nemzetiségi állam 
fogalma. Magyarország nem nemzetiségi ál-
lam, Magyarország a szentistváni gondolat ér-
telmében is magyar nemzeti állam, mert a Kár-
pátok medencéjében ennek a földnek nemzet-
formáló, államszervező, országépítő népe a ma-
gyar. Magyarország faj i lag is meghatározott 
történelmi alakulat és ezen nem változtathat 
az a tagadhatatlan tény, hogy idők folyamán 
népessége idegen elemekkel gyarapodott és a 
magyarság arányszáma a sok vérveszteség kö-
vetkeztében megromlott. 

— A magyar állam nemzeti állam, de min-
denkor számol azzal az adott ténnyel, hogy ha-
tárai között más nemzetiségű népelemek is él-
nek. Az árpádházi királyok szellemében el-
ismeri ezeknek a nemzetiségeknek a jogát a 
maguk népi művelődésének ápolásához. Ma né-
met viszonylatban a gróf Teleki Pál és gróf 
Csáky István által kötött bécsi egyezmény, 
amelyhez híven tar t juk magunkat, más nem-
zetiségek viszonylatában pedig a régi magyar 
tradíció szabályozza e jogokat. A közigazga-
tásban biztosítjuk a nemzetiségek számára sa-
ját nyelvük használatát, az iskolában az anya-
nyelv oktatását, de mindenkor csak a szülök 
kívánságára, mert a család joga meghatározni, 
hogy melyik nemzetiséghez tartozik a gyer-
mek. Ezzel szemben a magyar állam megköve-

teli a nemzetiségektől a teljes loyalitást és hű-
séget. 

— A magyar állam történeti jogon követeli 
magának az irányítás és felügyelet jogát a mű-
velődéspolitika minden területén. Nem enged-
hetjük kétségessé tenni a magyar állam iskolai 
felségjogát, amit a történeti egyházakkal 
egyetértve gyakorol. Ha másoknak jogot 
adunk iskola fenntartására, ezt a magyar ál-
lami jog átruházásával tesszük. Minden ma-
gyarországi iskolában tanítani kell a magyar 
állam nyelvét s az iskola tanítása állam- éss 
nemzetellenes nem lehet, aminthogy seliol a 
világon olyan nemzeti állam nincs, ahol ez le-
hetséges volna- A magyar gyermek viszont 
csak magyar műveltségben részesülhet, idegen' 
nyelven oktató iskolába járatni iskolaköteles 
korban nem szabad. 

— Feladatunk a magyarság és vele a ma-
gyar állam keretében együttélő nemzetiségek 
békés életének és zavartalan fejlődésének a 
biztosítása. Aki nem illeszkedik bele ebbe a 
gondolatmenetbe, aki nem tud megférni a kö-
zösséggel, annak itt nem lehet hazája. Amiként 
a magyar társadalom belső problémái, a ma-
gyarság és a nemzetiségek együttes problémái 
is csak szeretettel és megértéssel oldhatók 
meg. Mindkét fél részéről békét akarunk, nem 
harcot. A békés munkát kívánjuk előkészíteni 
és ebben minden honfitársunk, ha nem is a 
magyar nyelvet beszéli, kell, hogy velünk egy 
úton jár jon. Ahogyan a múltban tették nem-
zetiségeink, hiszem, hogy ezután is meg fogják 
találni a módját, hogy együtt járhassunk az 
idők végezetéig. 

A megjelentek a beszédet általános tetszés-
sel fogadták és melegen ünnepelték a minisz-
tert. 

A MŰVÉSZETPÁRTOLÓ MÁTYÁS KIRÁLY' 
GEREVICH TIBOR 

[IDŐN ez ékes gyülekezetben, 
Mátyás híres humanista sym-
posionjaira emlékeztető fehér 

asztalnál, nagyrabecsült elnökünk, Bonfini 
utódjának bizalmából szót emelhetek, felme-
rül a kérdés, leliet-e még Korvin Mátyásról, 
oly sok és kimerítő búvárkodás után újat, tíz 
szárnyaló vagy mélybemerülő serlegbeszéd után 
érdemeset mondani és hogy egyáltalán kell-e 
még manapság róla beszélni? 

A kérdés nehezebbnek és aggályosabbnak 
látszik, mint a felelet. Mert bármennyire gaz-
dagok is a Mátyásra vonatkozó okmánytárak, 

* A Korvin-testület 1942. február 23-i emlékünnepé-
lyén elmondott serlegbeszéd. 

bármily tökéletes monográfiák és gyűjtemé-
nyes kiadványok láttak is róla napvilágot és 
forrasztották alakját finom ötvözettel a ma-
gyar történet patinás láncsorába, Mátyás a 
magyarság örök témája marad. Mindig ak-
tuális; fényes alakja ma is szolgálhat tanulsá-
gokkal. Kérdeznünk kell s ő felelni fog. 

Erőteljes profilját több oldalról is nézhet-
jük. Az egyháznagy és az államférfi, a törté-
nész, a filozófus és jogász után a művészettör-
ténésznek is lehet mondanivalója, hiszen 
egyéniségének egyik legkiemelkedőbb vonása, 
uralkodásának egyik nagy érdeme a művészet 
felkarolása volt. 
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Sokat tudunk róla, de még nem mindent s 
talán nem is mindent jól. A levéltárak tarto-
gathatnak még meglepetéseket, mintahogy Vi-
segrádon csak nemrég ástuk ki s még nem tel-
jesen nyári lakát, hoztuk napfényre a ma-
gyarországi renaissance legpazarabb faragvá-
nyait, amelyeknél szebbeket, f inomabbakat, 
stílusban tisztábbakat Firenze sem rejteget. 
Oláh Miklósnak elragadtatott jelzőkkel tele-
aggatott, sokaktól épp ezért kétellyel fogadott 
leírását is túlhaladja az ásatások eredménye. 
Üjabb bizonyítéka ez annak, hogy a régész 
ásója és a művészettörténész szeme a történet-
írásnak fontos segítője, szoros szövetségese 
lehet. 

Mátyás kora a legfényesebben igazolhatja a 
pozitív alapokon nyugvó s nemcsak esztéti-
záló vagy retorizáló művészettörténetnek azt 
a jogos önérzetét, hogy a legkonkrétebb törté-
netírásnak tar t ja magát, amely a történelmet 
nemcsak gondolatilag rekonstruálni és elkép-
zelni tudja, hanem az egyes koroknak válto-
zatlan, kézzelfogható maradványaival szem-
léltetni, a korok hangulatát, lelkét a művészet 
igézetével felidézni képes. 

Mátyás alakját már életében kiváló festők 
és szobrászok megformálták, humanista írók 
megrajzolták, s halála után minden kor, min-
den nemzedék ú j ra mintázta. Minden kor 
ú j ra emeli szobrát a nemzet emlékezetében, 
s ez a szobor egyre tökéletesebb remekmű. 

Tudósok munká ján kívül, írókat, költőket, 
muzsikusokat és művészeket ihletett meg éle-
tében és holta után, mind a mai napig. Tör-
ténetét megírták, tetteit méltatták Bonfini-
tól és Galeottólól Fraknói ig és Joó Tiborig. 
Mítosza már életében kialakult. A szepeshelyi 
székesegyháznak, még Mátyás életében, 1478-
ban festeti főoltárán az egyik szent az ő 
ideáltípusában jelenik meg, s kezében a gyű-
rűs hollót tar t ja . A XVI. században imaköny-
vek lapjaira került, a szentekkel együtt emle-
gették. Költők dicsőitették, a latinul verselő-
kön kívül, udvarának magyar lantosaitól és a 
Gyöngyösi-kódex „Emlékdalának" ismeretlen 
szerzőjétől Berzsenyiig, Vörösmartyig és 
Endrődi Sándorig. Színmüvek hősévé tették 
már a magyar d ráma kezdetén. Kassán, 1707 
karácsonyát követő második napon II. Rá-

kóczi Ferenc rendeletére a kollégium növen-
dékei adták elő magyar nyelven az első 
Mátyás-diámat, amely mitológiai keretben 
indul és a csehek megfékezésével, mint 
igazi magyar csattanóval nyeri drámai fel-
oldását. A kassai kollégistáknak ezzel a pro-
dukciójával, a Mátyás dicsőségéről álmodó 
és műveltségéhez méltó nagy fejedelem ud-
varában veszi tu la jdonkép kezdetét a ma-
gyarnyelvű színjáték. A XIX. században 
sokasodnak a Mátyás a lak ja köré font 
színművek, Kisfaludy Károly egész cik-
lust ír. Gaál József, Hugó Károly, Szigligeti 
és Rákosi Jenő drámái, Vallott Imre vígjátéka 
után Szigeti József életének egyik epizódját 
színművé dolgozta fel. Korunktól, időben 
nem is távol Pékár ötfelvonásos drámát ír 
róla és olasz nejéről. A regények vagy regé-
nyes kor- és életrajzok báró Jósika Miklóstól 
Harsánvi Zsoltig vezetnek. Már a mult század 
elején mint operahős is megjelenik Arnold 
Györgynek és Heinisch Józsefnek, Beethoven 
kot tamásolójának, a pesti magyar színház 
„hangászi karmesterének" dalművében; a 
címszerepben Déryné országszerte legnagyobb 
sikereinek egyikét arat ta. Mosonyi Mihály 
„Szép I lonka" címen írt regényes operát. A 
milanói Scalában, a világ rangelső operaházá-
ban 1887-ben adták Ciro Pinsuti „Mattia Cor-
vino" c. operáját , Párizsban pedig az Opera 
Comique 1883-ban muta t ta be a magyar szár-
mazású Bertha Sándornak, Liszt Ferenc ki-
váló taní tványának művét „Mathias Corvin" 
névvel, s egy évvel rá, a M. Kir. Operaház 
megnyitása előtt ez volt a régi Nemzeti Szín-
ház utolsó újdonsága. S csak a napokban dőlt 
el a Kultuszminiszter Ürlól Mátyás születésé-
nek 500-ik évfordulója alkalmából kiírt opera-
szöveg-pályázat. 

Még gazdagabb a képzőművészet termése. 
A szobrászatban az élő Mátyásról mintázott 
emlékéremtől, a budavári domborműtől és a 
bautzeni emlékműtől Ferenczy István tragi-
kus próbálkozásáig és Fadrusz Jánosnak 
lenyűgöző hatású kolozsvári lovasszobráig. A 
festészetben és a graf ikában meg száznál 
többre rúg Mátyás ikonográf iá jának kataló-
gus-száma. Ide tartoznak, — hogy csak a 
legnevezetesebbek néhányát idézzem — a 
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Korvinák miniaturás arcképei; az olasz 
Quattrocento egyik legnagyobb mesterének, 
Andrea Mantegnának, sa jnos csak másolatban 
ismert por t ré ja és Mátyást lóháton ábrázoló 
egykori falképe Rómában, az illatos Campo 
dei Fiori egyik házának homlokzatán, a mos-
tani magyar Akadémia tőszomszédságában; 
a negédes Filippino Lippinek egy, ugyancsak 
elveszett Madonnáján donátorként térdelő 
a lak ja ; az ú jabban a budai királyi palotába 
került s Boltraff ionak tulajdonított, szerény 
nézetem szerint azonban Ambrogio de Pre-
disnak, Leondardo da Vinci munka tá r sának 
kezétől származó mellképe; elpusztult freskó-
képe a magyar királyok sorában az eszter-
gomi egykori királyi, későbbi prímási-palota 
falán; a brilliáns Rubens hermelines por t ré ja 
Antwerpenben. A nagyszámú metszetek kö-
zül Thuróczi k rón iká jának kezdetleges képe 
után, Paulus Jovius munká jához és az ú. n. 
Mausoleumhoz készült arcképek nyomán a 
szebbnél-szebb olasz, német, francia, f lamand 
és holland metszetek és kőnyomatok a XVI. 
századtól a XIX. század első feléig. Leghatá-
sosabb köztük a Mausoleum harcias, páncélos 
a lakja , jobbjában buzogánnyal, balkezével 
ka rd ja markolatát fogva, a hát térben moz-
galmas csatajelenettel. A későbbi illusztrációk 
főként ezt a típust variálták. Korábban, a 
festményeken és a szobrokon a renaissance 
ízlést követve, fe jé t rendszerint babér övezi, 
ami éppúgy jelképezte a legyőzhetetlen hadve-
zért, mint a költészet bará t já t . Üjabb festőink, 
akár Lotz vagy Than Mór, a maiak közül 
Dudits Andor és Jeges Ernő inkább a huma-
nista egyéniséget hangsúlyozzák Mátyást 
ábrázoló képeiken, ami m á r egy újabb, s egy-
oldalú kultúrképlet vetülete, egy szentimentá-
lisabb. tisztán esztétává leszűrt, budai elefánt-
csonttornyában élő Mátyás sápadt ideálképe. 
Hitelesebben tanúskodik igazi egyéniségéről 
budai kastélyának udvarán, a tyja és öccse, 
László közt állott s aranyozott bronzból ön-
tött szobra, melyet maga rendelt, s melyet le-
írásokból ismerünk. „Pajzs és kopja vala ke-
zében, mintha nagyon gondolkodnék őma-
gába" jegyzi fel a szoborról Heltai Gáspár 
..Krónika az magyaroknak dolgairól" c. mü-
vében. Mars és Pallas Athene egyként szol-
gálhattak volna szobrának mellékalakjaiként. 

Egyéniségéhez éppúgy hozzátartozott a hadi 
dicsőség, mint a múzsák barátsága. Berzsenyi, 
veretes nyelvének tömörségével találóan ne-
vezte „gyémántsisakos lovag"-nak. A bautzeni 
Ortenburg-vár kaputornyát díszítő ülő szobra 
őrizte meg leghitelesebben vonásait, s ad ja 
róla egyúttal a legjobb jellemképet. A művész 
közvetlenül természet után mintázta. Mátyás 
egyszerű trónon vértezetben, méltóságteljesen 
ül. Jobbjával keményen térdére támasztott 
jogart markol, balját az országalmán nyugtat ja . 
A fe je fölé koronát tarló két lebegő angyal 
egyike hatalmas pallost tart . Lábait kuporodó 
oroszlánra, mint zsámolyra helyezi. Sörényes, 
dús hajával , erős vonásaival, leszorított a jká-
val, tömpe orrával, kemény állával, bátor te-
kintetével Mátyásé is oroszlánfej. Benne van 
egész egyénisége. Jellemző, hogy Lorenzo 
Medici két oroszlánt küldött Mátyásnak aján-
dékba; nem sólymot, se galambot, vagy az 
akkor divatos majmot . 

A költők és művészek, hazaiak és külföl-
diek, a szó varázsával, élénk színekkel, vagy 
plasztikus fo rmában állították a nemzet elé 
Mátyás a lakját ; kortársai olyannak, amilyen-
nek látták és ismerték, a későbbiek pedig 
aminőnek képzelték. Nemcsak a történészek 
számára szolgáltattak értékes segítséget, ha-
nem hozzájárul lak, lelki képének a nemzeti 
köztudatban való kialakulásához, amihez kü-
lönösen a művészet bír szuggesztív eszközök-
kel. Nem kétséges pl., hogy Fadrusz megra-
gadó erejű kolozsvári szobra szélesebb réte-
gekben keltette és kelti fel Mátyás egész 
egyéniségének képzetét, mint a legkitűnőbb 
szakkönyvek; már azért is, mer t többen és 
többet néznek, semmint olvasnak. A látás az 
olvasásnál általánosabb, már a bölcsőben je-
lentkező emberi funkció, aminek lélek- és 
szellemformáló jelentősége még akkor is 
szembetűnik, ha a nézést nem minden eset-
ben azonosí t juk a művészi értelemben vett 
látással. 

A költői alkotásokhoz hasonlóan a mű-
vésziek, a korstílus és az egyéni meglátás kü-
lönböző változataiban Mátyás egyéniségéről, 
jelleméről egyező képet adnak, bizonyos 
alapvonások — miként az arcvonások — va-
lamennyin egyformán ütköznek ki, elsősor-
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ban a harcikészség és a szellemi fölény, ame-
lyeket az erő és akarat, bölcseség és méltó-
ság, nyugalom és mérsékelt kifejezése kísér, 
akár a mimikában és gesztusban, az egész 
magatartásban, akár allegóriákban és szim-
bolikus jelvényekben. Királyi vonások ezek 
s egyúttal magyar jellemvonások, mintahogy 
Mátyás fajának és nemzetének remekbesza-
bott megtestesülése volt, a magyar jellemnek 
és gondolkodásnak legtisztább példányképe, 
akkor is, ha vérségre nem volt tiszta magyar. 

Korvin Mátyásnak, az egész magyarságra 
fényt árasztó külföldi hírét és népszerűségét 
nem kis mértékben mozdították elő, dicsősé-
gét s ezzel a magyar dicsőséget szolgálták 
festett vagy faragott arcképei, a vele kapcso-
latos művészi ábrázolások, a Korvin-kódexek 
pazar pompája és különleges művészi szín-
vonala, akár bőkezű ajándékaként, akár el-
szóródás révén külföldre került műtárgyai, 
nagyszabású müpártolása. 

Ha az Örök Városban, a Campo dei Fiorin 
hiába is keressük Mantegnától festett s a XVII. 
század végén vagy a XVIII. században elpusz-
tult, s csak az egyik Barberini-kódex vízfest-
ményéről másolatban ismert nagy lovasképét, 
büszkén gyönyörködhetünk a vatikáni könyv-
tár remek Korvináiban s láthatjuk az V. Pál-
tól épített új könyvtárszárny falán az ókor 
nagy könyvtáralapítói mellett, mint az újkor 
egyetlen képviselőjét, Mátyás alakját, budai 
könyvtárában, neje és könyvtárosa társaságá-
ban. S hasonló érzés fog meg a velencei Mar-
cianában, a modenai Este-könyvtárban, a 
pompás magyarstílíí kelyheit őrző rietii dóm-
ban, a babérkoszorús márványdomborművé-
vel ékeskedő milanói Castello Sforzescóban, 
a dicsőségét egy egész terem falfestményein 
hirdető montefalconi Palazzo Gentilében, a pá-
rizsi és a brüsszeli könyvtárban, a Louvreban, 
az antwerpeni múzeumban, a londoni Victoria 
and Albert Museumban, vagy a bécsújhelyi 
városi múzeumban, ahol ausztriai uralmának 
egyik emlékeként, a tőle ajándékozott hatal-
mas serleget, az egykori Ausztriának és örö-
kös tartományainak kétségkívül legszebb öt-
vösművét, magyar mesternek magyar művű 
alkotását őrzik. S a sokból csak a legkiemel-
kedőbb példákat említettük. 

Külföldre küldött vagy másmódon odake-
rült műkincsei, ottani művészi megemléke-
zései missziót teljesítettek a nemzet számára, 
amit a mai ember különösen megért és érté-
kel. Mátyás ajándékozásai nem voltak egy-
szerű udvariassági tények, vagy az akkori 
diplomáciai protokoll köteles előírásai. Ma 
érezzük, hogy ennél többre irányullak: a szel-
lemi hatalom elismertetésére, a magyarság 
európai tekintélyének emelésére, egy maga-
sabb síkú uralkodói és nemzeti életforma 
megnyilatkozását jelentették. Tudjuk, hogy a 
Mátyástól örökölt szellemi kötelezettség, a 
művészetnek nagy nemzeti feladatok szolgá-
latába állítása, a sötét trianoni korszak-
ban mennyire segített külföldi jóhírünk, nem-
zetközi tekintélyünk visszahódításában és az 
itthoni erkölcsi és szellemi felemelkedés ki-
küzdésében. A derengő magyar feltámadás-
ból, a mátyási kultúrpolitika eszményét kö-
vetve művészetünk is kivette részét. 

Mátyás, politikájához hasonlóan, művészeti 
ténykedéseiben is túltekintett a honi lát-
határon. Amint Bécset meghódította, mű-
vészeket küldött oda s az ö nevéhez fűző-
dik a Szent István-dóm szentélyének és tető-
zetének befejezése, méltón ahhoz, hogy a 
templom legrégibb részét, az ú. n. Óriás-
kaput a magyarországi jáki műhely mesterei 
építették és faragták. A magyar műtörténet-
írás gyakran esik, a történetírók egyrészére 
is átragadt abba a hibába, hogy Ausztria s 
különösen Bécs és Magyarország művészeti 
kapcsolatait a török hódoltság korával s a 
rákövetkező időkkel méri, a midőn Ausztria 
volt a többet adó fél; holott a középkor-
ban, az Arpád-ház idején, majd Zsigmond 
s még inkább Mátyás korában fordított 
volt a helyzet, a magyar művészet maga-
sabb és európaibb színvonalon állott. A kül-
földdel szemben nem ritkán jelentkező s a 
magyar műtörténeti szemléletet is károsan 
befolyásoló magyar önkisebbítési érzés, — el-
lenkezője az éppoly egészségtelen önimá-
datnak — legkevésbbé épp Mátyás korá-
val kapcsolatban indokolt. Ausztria kis ha-
tárőrgrófság, amidőn az Árpádok birodalma 
műveltségben is Európa legtekintélyesebb or-
szágai közé tartozik s határozott nemzeti vo-
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násokat feltüntető művészettel bír. Oly alko-
tásokat hozott létre, mint az esztergomi ki-
rályi palota, a pécsi székesegyház és a székes-
fehérvári bazilika, a jáki, lébényi, zsámbéki 
apátsági templom. Mátyás korában nagy-
számú magyar művész, építész, szobrász, festő 
és iparművész dolgozik Bécsben, legszebb ol-
tárképeit magyarok feslik, s ott üti fel mű-
helyét az egész XV. századi német szobrászat 
fejlődésére döntő befolyást gyakorló, s a 
kassai dóm árnyékában európai jelentőségű 
művésszé nőtt Kassai Jakab. Az osztrák mű-
vészet a vidékies késő gótika utolsó morzsáin 
élt, midőn Mátyás az akkori legmodernebb 
művészetet, a renaissance-ot Európában el-
sőnek ültette át Itáliából, megelőzve a művé-
szet terén vezető szerepet játszó oly országo-
kat, mint Francia- és Németország. Művelt-
ségünk történetének egyik legkiemelkedőbb 
ténye ez, amint európai küldetésünk kifeje-
zését kell látnunk abban, hogy a modern mű-
veltséget megalapozó renaissance tőlünk ter-
jedt el északra és keletre. 

Mátyás, mint minden nagy királyunk, 
elődei közül már az első, szent király, aztán 
III. és IV. Béla, Nagy Lajos és Zsigmond, 
utódai sorából kivált Mária Terézia és Ferenc 
József a művészetek nagy barátja, s elsősor-
ban nagy építtető volt. A művészet szeretete 
és felkarolása mégsem volt nála pusztán az 
államraison követelménye, nem is humanista 
kordivat vagy fitogtatás, hanem benső átélés, 
veleszületett fogékonyság, különleges életszem-
lélet. Igazi művésziélek lobogott benne. A mű-
vészetet nem tekintette uralkodása és udvara 
fényes kulisszájának. Nem volt csak egyszerű 
megrendelő, bőkezű mecénás. A művészetet 
szerette, értett is hozzá. Közelebb állott lel-
kéhez, mint a költészet s az írók közül is 
inkább a történészeket, filozófusokat ked-
velte, semmint a költőket, kiknek huma-
nista hízelgése távol állott éppoly férfias, 
mint közvetlen egyéniségétől. Janus Pan-
noniusszal, igaz, politikai okokból, hadilá-
bon állott s bár a „poéta infelix" sírjá-
nál megjelent s emlékének megadta a tisz-
teletet, költészete iránt nem tudott felme-
legedni. Azt a humanista költőt pedig, aki ké-
tes szépségét dicsői tette, erélyesen leintette. 

A humanista versfaragóknál többre becsülte 
magyar lantosait, s talán udvari bolondját, 
akinek görbeorrú, gunyoros arcát megfarag-
tatta a lőcsei Jakab-templom számára rendelt 
szárnyasoltár predellájára, ahol ma is lát-
ható. A tudósokon kívül művészei között 
érezte magát leginkább otthonosan. Hazai és 
külföldi, olasz művészeket nagyszámban ho-
zott udvarába, Kassai Istvántól a firenzei Be-
nedetto da Maianoig és az ezermester bo-
lognai Aristotele Fioravantiig, másokkal, a 
legkiválóbbak közül Verrocchióval, Filippino 
Lippivel, Mantegnával, a nagy Leonardo da 
Vincivel követei és ügynökei útján állóit ösz-
szeköttetésben vagy levelezésben. Művészet-
rajongására jellemző Leonardo anekdotája, 
amely szerint a születésnapjára felajánlott al-
kalmi költemény és festmény közül az utób-
bit részesítette előnyben. Nem is csodálható, 
hiszen a humanista irodalom belső tartalom-
ban s a kifejezés finomságában vagy erejében 
meg sem közelíthette a renaissance lenyes 
művészetét, magában Itáliában sem, ahol 
a latinul verselő Poliziano és Pico della Mi 
randolla mellett Dante és Petrarca maradt a 
lelkek ura. Másrészt az akkori magyarnyelvű 
irodalom jóformán csak a nyelvemlékekre 
szorítkozott, míg a magyar művészet már a 
románkorban nagyszerű alkotásokkal ki-
vívta rangját és sajátos nemzeti jellegét, 
amely a gótika és a renaissance korában 
még erősödött. A XVI. századig igazibb és 
teljesebb tolmácsa volt a magyar léleknek, 
semmint az irodalom. A leghatásosabb mó-
don, a legmélyebb magyarsággal és a legjobb 
európai színvonalon volt az Mátyás korában. 

A Mátyás-kori renaissance művészetről és 
műveltségről nem egy téves nézet gyökerese-
dett meg. Általában úgy tekintik, mintha a 
behívott olasz művészek vendégjátéka lett 
volna. Mátyás, nagy feladatokkal magyar 
művészeket is foglalkoztatott, sőt szerepük 
az olaszokénál Összehasonlíthatatlanul na-
gyobb volt. Természetesen olasz művészek 
honosították meg a hazájukban született 
renaissance-ot, ebben azonban részük volt 
Olaszországban járt magyar társaiknak is. 
Zseniális és fürge olasz mesterek, a román-



N É P T A N Í T Ó K LAPJA 19-Í2 : 11. SZÁM. 5 7 1 

kortól a bárokig megfordultak és dolgoztak 
Európaszerte, Avignontól és Párizstól Würz-
burgig, Kölntől Bécsig, a svédországi Lundig, 
Krakkótól Moszkváig; vendégszereplésük ha-
zánkban is már Szent István korában meg-
indult s lett mind sűrűbb az Anjou-korban 
és Zsigmond idején. Nem voltak e földön ide-
genek, s az olasz művészet sehol sem talált 
kedvezőbb fogadtatásra és megértésre, -ami-
nek magyarázatát a pannóniai előzményeken 
és szoros politikai kapcsolatokon kívül első-
sorban a két nép közti sok közös lelki vonás-
ban és művészi fogékonyságuk rokonságá-
ban találhatjuk meg. 

Bár a renaissance művészetet egészében 
Mátyás honosította meg, első nyomaival a 
festészet terén, az itt dolgozott Masolino és az 
Itáliában járt Kolozsvári Tamás: révén már 
Zsigmond korában találkozunk, s ezt a kort 
méltán nevezhetjük magyar protorenaissance-
nak. A renaissance művészet sehol, magában 
Olaszországban sem volt oly hosszú életű, 
inint nálunk, amennyiben a Felvidéken és 
Erdélyben, sajátos magyar a lakjában a XVIII. 
századig elhúzódott. A latin szellem terméke 
lévén, gyors elterjedésének és hosszú tarta-
mának okai között nem szabad megfeledkez-
nünk a magyarországi latinos műveltségnek, 
s magának, a XIX. század elejéig szinte má-
sodik anyanyelvünknek számító latin nyelv-
nek különleges szerepéről. Magyarország jog-
gal tekintheti magát a latin szellemiség egyik 
leghitelesebb letéteményesének, amelyet vér-
ségi kapcsolat nélkül is jobban megért s mé-
lyebben átélt, mint valamely, kétes filológiai 
jogcímen rokon ú. n. latin testvér. 

Téves volna hinni, hogy Mátyás kizárólag, 
vagy túlnyomóan renaissance stílusban épít-
tett volna. Nem semmisíthette meg a helyi 
építészeti hagyományt, amely ekkor a gótika 
volt. Az ú j kedvéért nem szakított a régivel. 
Újító volt. de nem forradalmár. Nem robban-
tott. csak épített. Az újat, korszerűt, a hala-
dást a művészetben is, mint minden uralko-
dói ténykedésében össze tudta egyeztetni a 
hagyományok tiszteletével, amiben, a magyar 
történelem legszerencsésebb korszakaiban ér-
vényesülő s a magyarság egész erkölcsi maga-

tartására és szellemi alkatára jellemző fejlő-
dési elv jutott kifejezésre. A renaissance ú j 
stílusa mellett háborítatlanul élt tovább a gó-
tika, sőt a kettő gyakran elegyedett egymás-
sal, ami különleges színt és ízt ad egész Má-
tyás-kori művészetünknek. A stíluskeverésnek 
érdekes s éppen nem stílustalan példáját 
nyúj t ja Mátyásnak, frissiben kiásott visegrádi 
nyári palotája, amelyen harmonikusan illesz-
kednek össze a gótikus és a renaissance szer-
kezeti és díszítő elemek. Ez már magyar re-
naissance vonás, amint általában az importált 
renaissance formák magyarrá idomulásának 
folyamata már Mátyás korában megindult. 
Naivság volna Mátyás budai palotáját arany 
kacsalábon forgó firenzei palazzónak kép-
zelni. Már Pasteiner Gyula kimutatta, hogy 
Mátyás megőrizte Zsigmond gótikus palotá-
jának vázát, s csak ú j renaissance köntösbe 
öltöztette, eltekintve néhány toldástól, vagy 
kisebb ú j építkezéstől, amilyen pl. a krisztina-
városi kerti lejtőn emelt ú. n. Aula marmorea 
volt. Nem egy nagyszabású építkezését, a Má-
tyás-templom, a kassai dóm, vagy a kolozs-
vári Szent Mihály-templom, a diósgyőri vár 
stb. kiépítését vagy befejezését a megkezdett 
csúcsíves stílben vitték véghez. De a korabeli 
magyar művészet sok oly kiváló alkotással di-
csekedhet, amelyek a belső fejlődés eredmé-
nyeként, a renaissance-al rokon stílustörekvé-
seket mutatnak, olasz kölcsönzés, vagy hatás 
nélkül is. Mint legkiválóbb példára, a kassai 
főoltárra, a világszerte nemcsak legnagyobb, 
de — túlzás nélkül állíthatjuk —művészileg 
is leggazdagabb, legszebb szárnyasoltárra hi-
vatkozunk. A magyar renaissance nem volt az 
olasznak egyszerű kópiája, sem.gyarmata , az 
itt dolgozó olasz művészek nagy számának és 
az olasz művészet kétségkívül termékenyítő 
hatásának ellenére. 

De a magyar renaissance művészet legbő-
kezűbb pártfogóját sem tekinthet jük az olasz 
reneszánsz fejedelmek utánzójának, bár a 
kultúra, a tudomány és a művészet szenve-
délye éppúgy hevítette. Színmagyar típus volt. 
élesen különbözött attól az ideáltól, amelyet 
Macchiavelli rajzolt meg a Principeben, vagy 
amelyet a Mediciek. Sforzák, vagy az Esték 
és Bentivogliok fényben és árnyban megváló-
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sítottak. Szoros összeköttetésben állott velük, 
barátságukat és szövetségüket kereste, rokon-
ságba jutott velük, művészeiket udvarába fo-
gadta, amelyet, sokkalta fényesebben az ő 
példájukra rendezett be: s mégsem volt egy 
magyar Lorenzo il Magnifico, vagy Lodovico 
il Moro. Nem vált az olasz fejedelmek paró-
diájává, ennél ők maguk is jobban tisztelték 
és becsülték. Magyar király maradt, teljes 
méltóságában, céljaiban és eszközeiben. Ha 
jellemét, egész egyéniségét behatóbban vizs-
gáljuk, el fog homályosulni az a, már egyéb-
ként is kopott s retusálásra szoruló klisé, 
amelyet róla, mint renaissance fejedelemről 
készítettek. Az olasz renaissance fejedelmek-
től elsősorban hadi erényeiben különbözött. 
Amazok kisebb területeken uralkodtak, sem-
hogy hódításra gondolhattak volna. Katonai 
babérokra nem áhítoztak, s ha egymással 
összetűztek, a hadakozást, uraikat váltogató 
condottierikre bízták. Mátyás maga volt a sa-
ját hadvezére. Nagyvonalú diplomata volt 
s diplomáciai aktusait a magyarbirodalmi 
gondolat vezette. Európai politikája is min-
dig nemzeti politika volt. Az olasz feje-
delmek egymásközti cselszövéseiken kívül 
megelégedtek azzal, hogy családjuk vala-
melyik tagja a pápai trónra jusson vagy 
legalább elnyerje a bíborosi kalapot, s hogy 
leányaik jó házassága révén szerezzenek 
összeköttetéseket. Nagyobb szerepet a nem-
zetközi diplomáciában csak a velencei köz-
társaság és a pápai állam játszott. Átfogóbb 
volt Mátyás kultúrpolit ikája és művészetpár-
tolása is, mert az egész országot felölelte, míg 
az olasz principék uralma és míípártolása 
alig jutott túl székvárosukon. Kulturális te-
kintetben szerepükhöz Magyarországon in-
kább az egyházfejedelmeké, az esztergomi és 
az egri érseké, a váci és váradi püspöké 
hasonlítható. Hazánk egész kulturális struk-
túrá ja más volt, mint Olaszországé. 

Nem utánozta, de szerette Olaszországot. 
Szellemi és lelki alkata annyira gyökeresen 
magyar volt, hogy meleg olasz rokonszenve 
mellett és oldalán olasz hitvesével, környeze-
tében olasz tudósokkal és művészekkel sem 
ölthetett olasz képet. Bár nem járt Itáliában, 
szellemileg benne élt. Inkább az jött hozzá, 
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olasz udvari emberei alakjában, akiknek nyel-
vén is értett. Fiatalkorában a Viscontiak ud-
varában élt atyja, a legendás „Cavaliere 
Bianco" humanista nevelésben részesítette. 
Magának szerető feleséget, országának bájos, 
okos és művelt királynét a napsugaras Ná-
polyból hozott. Mátyás az olasz műveltséget 
nem érezte idegennek, akárcsak a latint, 
amint az közel állott elménkhez és szívünk-
höz történelmünk egész folyamán. A szoros 
műveltségi kapcsolat a magyar-olasz barátság-
nak fontos tényezője, s egyik mélyenfekvő 
oka annak, hogy Firenze, vagy Siena utcáit 
járva, a Piazza di S. Pietron, vagy a Piazza 
S. Marcon ámulva, Szent Ferenc Assisi-temp-
lomában áhítatba merülve, nem érezzük ma-
gunkat idegennek. S tudjuk, hogy olasz bará 
taink is hasonló érzéssel jönnek hozzánk. 

Mátyás sohasem csalódott olasz barátságá-
ban. Az antik Rómát éppúgy tisztelte, mint a 
pápákét. A kettőt, korával egyezően, nem 
érezte ellentétnek, s a pogányságot a kereszt 
lábához vezette. Budai kápolnájának Kálvá-
riáján az apostolok mellé mitológiai alakokat 
helyeztetett. Magát a római császárok mintá-
jára „Mathias Augustus"-nak neveztette s nem 
tett kifogást, hogy humanistái, — irodalmi 
játékossággal — a római Corvinusok törzsé-
ből származtatták. A Szentszék hű fia volt, 
ha adott esetben érdekeit meg is tudta vé-
deni. Királlyá választását halhatósan támo-
gatta III. Callixtus, aki atyját, Hunyadi Já-
nost „Krisztus legyőzhetetlen a t lé tá jának" ne-
vezte. Utóda, II. Pius, a nagy humanista pápa, 
megvédte III. Frigyessel szemben. II. Pál pe-
dig reá bízta a kétszínű Podjebrádnak és a 
huszita tévelygőknek megfékezését. Velencén 
kívül a Szentszék volt egyetlen megbízható és 
konkrét szövetségese a török ellen, s bizo-
nyos, hogy ha a vele kongeniális II. Pius An-
conában váratlanul meg nem hal, midőn az 
ottani kikötőben összegyűlt pápai és velen-
cei hajóhadakat a török ellen vezetni készült, 
Mátyás az éppoly tehetséges, mint erélyes II. 
Piusszal döntő csapást mért volna a törökre, 
s megelőzte volna országunk későbbi tragé-
diáját, amelynek elhárításáért mindent meg-
tett, ami módjában állott. A történettudomány 
ma már világosan látja, hogy Mátyás, a törő-
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kök ideiglenes megfékezése és a déli vég-
várak biztosítása után, a fő magyar cél, a 
törökkel való leszámolás érdekében fordult a 
szomszédos Nyugatra s pályázott a császári 
trónra. A német-római császári korona utáni 
vágyában lelki motívumok, Róma iránti ra-
gaszkodása is közrejátszhatott, az a különle-
ges magyar Róma-idea, amely történetünk-
nek Szent István óta hagyományos és jóté-
kony eszménye volt, az a Rómába vetett hit, 
amely bennünket nehéz óráinkban VIII. Bo-
nifáctól, VII. Kelementől és XI. Incétől Mus-
soliniig megsegített. Bizonyos, hogy Mátyás 
„rómaibb" császár lett volna, mint nagy el-
lenfele, III. Frigyes, akit, egyidőben titkára, 
kora egyik legműveltebb férfia és legügye-
sebb diplomatája, a sienai Enea Silvio Picco-
lomini, a későbbi II. Pius pápa sem tudott az 
Olaszországból hódító útjára indult új mű-
veltségnek megnyerni; ugyanakkor, amidőn 
Mátyás Budavárában a renaissance legfénye-
sebb udvara sugározta Európára a magyar 
műveltség presztízsét. 

Mátyást csodálattal övezte az egész akkori 
Európa, melynek egyik legkimagaslóbb egyé-
nisége volt. Tekintélyét éppúgy köszönhette 
győzelmeinek, mint műveltségének. Országát 
hatalmassá és műveltté tette, amiben külön-
leges szerepet juttatott a művészetnek. A mű-
vészetet nem tekintette luxusnak; kormány-
zati programmjának sok áldozattal, de épp-
oly céltudatossággal és páratlan hozzáértéssel 
megvalósított, fontos része volt. A művésze-
tet a nemzeti erők rendszerébe illesztette, a 
nemzeti élet forrásává tette. Nemcsak Buda-
várát építette ki s díszítette pazar műkin-
csekkel a magyar királyok méltóságához illőn 

és nagy elődeinek hagyományaihoz híven. 
Amerre országában megfordult, Pozsonytól 
Kassáig, Kolozsvárig és Brassóig, mindenütt 
művészi alkotások virágai nőttek lábai nyo-
mán. ízlésre, a művészet ápolására és szere-
tetére nevelte népét. „Minden szép mesterség 
atyja és a kiváló elmék pártfogója írja 
róla Bonfini, s feljegyzi, hogy „a szittya bar-
bárságot és műveletlen életet nyilvánosan 
megbélyegezte, az embertelen szokásokat le-
szólta, bevezette az urbanitást". Majd iovabb: 
„az előkelőket és nemeseket buzdította a csi-
szolt életre; meghagyta nekik, ho^y tehetsé-
gükhöz mérten szép házakat emeljenek, l ogy 
éljenek finom módon . . A magyarságnak 
nagy nevelője volt. Európai magyarságra tö-
rekedett. Az idegentől, szokásokban, tudás-
ban, művészetben, István királyhoz, III. Bélá-
hoz, Nagy Lajoshoz hasonlóan ő sem félt, 
mert elég erősnek tudta a magyar szellemi-
séget ahhoz, hogy a külföldi hatás ne veszé-
lyeztesse, ne vetkőztesse ki nemzeti jellegé-
ből, melyet ezer éven át, mind a mai napig 
töretlenül megőrzött. 

A vendégművészek mellett felismerte a ma-
gyar művészzsenít, amely azóta is bebizonyí-
totta, hogy kellő pártfogással és szervezéssel 
Európa legkiválóbbjaival versenyezhet, aminek 
napjainkban is, örvendező tanúi lehetünk. 
Mátyás neve és dicsősége elválaszthatatlanul 
összeforrott a művészettel. Életének és egyé-
niségének ez az oldala is örök magyar tanul-
ság és buzdítás. A művészetért rajongó és ál-
dozó Mátyás emlékére, s az Ö szellemében, a 
magyar művészet jövőjére emelem a nevére 
alapított díszes serleget! 

GAZDASÁGI SZAKOKTATÁSUNK FÍGGÖ 
KÉRDÉSEI 
Irta: LOCZKA ALAJOS (Folytatás.) 

TANONCKÉRDÉS nagy töm-
kelegéből egyelőre csak a legsür-
gősebb feladatokat emeljük ki. 
Gondoskodnunk kell arról, hogy 

a tanoncok szakszerű kiképzésben, megfelelő 
oktatásban és az emberi lét alapjait biztosíto 
anyagi feltételekben részesüljenek. Mindhárom 
megvalósul, ha mennél több tanoncot sikerül 

nagyobb városokban összevonni. Ilyen helye-
ken fejlettebb az ipar, a természetes versengés 
következtében a mesterek is igyekeznek saját 
magukat tovább képezni, tehát a tanonc meg-
felelőbb munkahelyre kerül. A nagyobb lét-
szám külön e célra szolgáló iskolaépület fel-
állítását teszi lehetővé. Ezt jobban fel lehet 
szerelni: a sok osztály főhivatású tanerők al-
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kalruazására ad lehetőséget és könnyebb a ta-
noncok szcciális szükségleteiről is gondoskodni. 
Mindezek biztosításának két feltétele van a 
körzeti tanonciskolák megszervezése és a ta-
noncotthonok felállítása. 

A körzeti tanonciskolák intézménye elé sok 
nehézség tornyosul. Törvényes kötelezettség 
egyelőre még nem áll fenn és az iskolafenntar-
tók húzódoznak körzeti iskola felállításától. Az 
iskolák székhelyéül kiszemelt nagyobb városok 
aggódnak az esetleg felmerülő költségtöbble-
tek miatt, a körzetbe taitozó községek pedig 
vonakodnak a tanoncaik arányában rájuk eső 
kiadásokat elvállalni. A városok úgy érzik, 
hogy a körzeti iskola szervezésével a községek 
mentesülnek az iskolaállítási kötelezettségük-
től és ezt a terhet igyekeznek a városra áthárí-
tani, a községek pedig nem akarják hozzájáru-
lásukkal a várost gazdagítani és nagyobb in-
tézmény birtokába juttatni. Pedig a kölcsönös 
bizalmatlanság nem indokolt, mert az intézr 
mény mindkét félre előnyt jelent. A város for-
galma nagyobbodik, ipari, kereskedelmi érdek-
köre újabb szálakkal fűzi magához környékét, 
a falu pedig iparosainak szakszerűbb kiképzé-
sével önállóbb és biztosabb gazdasági életet 
fejleszthet ki. Kétségtelen azonban, hogy a kér-
dés mielőbbi törvényes rendezést igényel és 
hogy e téren a közvetlenül érdekelt iskolafenn-
tartók mellett magának az államnak is kell 
bizonyos mértékig terheket vállalnia. 

A körzeti iskolák szervezését össze kell 
kötni a tanoncoktatás gyökeres megújításával. 
E téren legfontosabb volna módot találni arra, 
hogy az iskola nevelő hatása ne szakadjon meg 
hétről-hétre, hanem valamiképen huzamosabb 
időt fordíthassunk a tanoncok tervszeiű taní-
tására és rendszeres nevelésére. E téren ter-
mészetesen sok érdekösszeütközést kell még 
elsimítani. Nem szabad ugyanis elfelejteni, 
hogy az iskolai idő meghosszabbítása a mes-
terek szempontjából a tanonc munkaidejének 
megrövidítését jelenti, a tanoncidő esetleges 
megrövidítése és ezzel egyidejűen az iskolába-
járás meghosszabbítása a szülő gondját nö-
velné, végül a tanoncidő meghosszabbítása a 
kötelező iskolázás érdekében a tanonc felsza-
badulásának és ezzel önálló keresetének elhú-
zódását okozná. Az iparos, a család, a tanonc 
és az iskola igényeinek összehangolása még sok 
gondot fog okozni. 

Ezzel kapcsolatban kényszerítő körülmény-
ként lép fel a tanonciskolái tanítás anyagának 
korszerűsítése is. A nyolcosztályos népiskolá-
ról szóló 1940. évi XX. törvénycikk fokozatos 
végrehajtásával számolnunk kell azzal, hogy 
jövő iparos nemzedékünk színvonala emelkedni 
fog, különösen a falusiak vonalán. Egyes ipar-
ágakban már ma is csak polgári iskolai vég-
zettséggel lehet tanoncnak jelentkezni, ez az 
irányzat kétségkívül terjedni fog. Mindet pedig 
teimészetszerűen maga után vonja az iparos-
tanonciskola tanítási színvonalának megfelelő 
emelését is. 

Égetően sürgős rendezést kíván a tanonc-
iskolái tanerők utánpótlásának ügye is. Ez az 
egyetlen iskolafajtánk, amelynek nincsen sajá-
tos, a célhoz irányodó tanerőképzése. Itt a sors 
véletlenje sodorja egymás mellé egy testületbe 
a néptanítót, a polgári iskolai tanárt, a g imná 
ziumi tanárt, a gépészmérnököt, a kereske-
delmi iskolai tanárt, a rajztanál t ós csak a vé-
letlenen, illetve a választók közötti népszerű-
ségen múlik, hogy a vegyes összetételű testü-
let élén melyikük képviseli az állandóságot és 
a tervszerűséget, biztosítja a vezetést a neve-
lésben és az irányítást a tanításban. Akárhogy 
is van, egyik sem tar t ja helyét véglegesnek és 
mihelyst alkalmat lel a képzettségének megfe-
lelő helyrre jutni, sietve hagyja el az iparos-
tanonciskolát, amelyet úgyis csak ideiglenes 
otthonának tekintett. Ezért kell mielőbb gon-
doskodnunk olyan tanerőkről, akik egyenesen 
a. tanoncoktatást tekintik életcéljuknak, akik 
ennek a feladatnak sajátos igényeit tapasztalás 
útján megismerték és szükségleteihez mérten 
kellőképen felkészültek, akik maguk is értenek 
legalább egy iparághoz és így nem homo novus-
ként lépnek annak a területnek a tanítására, 
amelyen tanítványaik, sok esetben előttük jár-
nak. A jelzett követelmények arra utalnak, 
hogy a jövőben az iparostanonciskola tanerőit 
kjjlön e célra szolgáló intézményben kell ne-
velni és az utánpótlást olyan forrásból kell 
meríteni, amely az iparral való közvetlen kap-
csolatot is biztosítja. Er re a célra kiválóan 
alkalmasnak látszanak az 1938. évi XIII . tör-
vénycikk alapj án felállított ipari és kereske-
delmi középiskolák. Ha ezek tanulóit az érett-
ségi vizsgálat után magasabbfokú, akadémiai 
jellegű intézményben megfelelő pedagógiai ki-
képzésben részesítjük és ipari ismereteiket is 
célszerűen kibővítjük, előreláthatólag minden 
szempontból rátermett és a tanoncoktatás ér-
dekeit legjobban szolgáló tanerőket nyerhe-
tünk. 

A tanerők tervszerű utánpótlásának biztosí-
tásával párhuzamosan s a legerőteljesebben 
kell folytatnunk a főhivatású állások szerve-
zését. A kormányzat törekvése e téren mindig 
az volt, hogy az államsegélyekkel is ezt az 
iiányzatot erősítse. Azonban a nem állami is-
kolafenntartóknak is rá kell eszmélniük ennek 
a törekvésnek nagy jelentőségére és a kor-
mányzat igyekezetét a maguk részéről is a leg-
messzebbmenően támogatniok kell. 

A tanonckérdés másik sarkalatos pontja a 
tanoncotthonok ügye. A trianoni Magyaror-
szágon ez a kérdés társadalmi egyesületek, egy-
házi alakulatok esetleges figyelmének tárgya 
volt. Amint a körzeti tanonciskola a Felvidék 
visszacsatolásának ajándéka volt, úgy a szer-
vezett tanoncotthonokat Erdély hozta magával. 
A román művelődéspolitika az állami tanonc-
otthonokat a román fa j iparosításának, és a 
gazdasági élet e területén való megerősítésé-
nek szolgálatába állította. Ugyanakkor az er-
délyi magyarság rádöbbent az államhatalom 
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magyarir tó szándékára és óriási áldozatokkal 
maga erejéből is tartott fenn ellensúlyozásul 
tanoncotthonokat az ipar magyar utánpótlásá-
nak biztosítására. A visszacsatolás óta a ta-
noncotthonok már nem a nemzeti elnyomás, 
hanem a magyar iparosodás melegen üdvözölt 
eszközeivé váltak. Jelentőségük most kezd ki-
domborodni, mióta közelebbről megismertük 
őket és jótékony hatásukat mielőbb ki kell ter-
jesztenünk az anyaországra is. A háború utáni 
átmeneti gazdálkodásnak bizonyára egyik leg-
jelentősebb feladata és eszköze lesz a tanonc-
otthonok felállítása. Addig is minden eszköz-
zel elő kell segítenünk a meglévő otthonok mű-
ködését és támogatnunk újak felállítását. 

Az eddig elmondottak rávilágítanak arra , 
hogy az iparos tömegképzés milyen nagy je-
lentőségű kérdések gyűjtőpontjává lett. Nem 
kevésbbé jelentős azonban a képzett szakmun-
kások utánpótlásának kérdése sem. Az ipari 
szakiskolák mai rendje a kétségtelenül meg-
nyilvánuló jelek szerint túlélte magát. Az el-
néptelenedés okaira maguk az érdekelt szülők 
mutatnak rá. A szakiskolába való felvétel fel-
tétele ugyanúgy, mint az ipari középiskolában 
a gimnázium, vagy polgári iskola négy évének 
elvégzése. A tanuló három évet tölt szakiskolá-
ban, de ugyanazt az ipari képesítést kapja, 
mintha tanoncként töltötte volna el ezt az időt 
valamelyik mester műhelyében. Nemcsak ipari 
téren nincsen arányban a szülőknek gyerme-
kük iskoláztatására fordított költsége az elért 
eredménnyel, hanem társadalmi téren sem ér-
vényesül megfelelően a tanuló három évi mun-
kája. Amíg a négyéves középiskola elvégzése 
érettségi bizonyítványhoz ju t ta t ja a tanulót és 
biztosítja részére a karpaszomány viselését is, 
a hároméves szakiskolai végzettsége sem a 
tisztviselői minősítés, sem a karpaszomány 
szempontjából semmi előnyben nem részesíti 
őt. Nagy hiba volna mármost ebből az eltérés-
ből a r ra következtetni, hogy emeljük fel a 
szakiskola tanulmányi idejét is négyre, vagy 
biztosítsuk a hároméves tanulmánynak is 
ugyanazt a jogot. Az előbbi el járás tulajdonké-
pen megszüntetné az ipari szakiskolát és ezzel 
végét vetné a képzett szakmunkások utánpót-
lásának. Már pedig az ipar semmiképen nem 
nélkülözheti az iskolázott, a tömegmunkásnál 
behatóbb és szakszerűbb ismeretekkel rendel-
kezhető szakmunkásokat. A második eljárás 
viszont közvetve a társadalmi rangemelés lét-
rá ján szintén elterelné a szakmunkást eredeti 
hivatásától, elvinné őt az esztergapad, a gőz-
gép, a szövőszék stb. mellől és így kézimunka 
helyett magasabb beosztásra törekednék. A ta-
nulmányi idő, a ráfordított költség és az elért 
képesítés aránytalansága a cél érdekében egye-
dül a i r a a lielyes következtetésre vezethet, 
hogy a tanulmányi időt meg kellene rövidíteni 
és a harmadik év helyett az iskolában szerzett 
ismereteknek az iparban műhelymunkával való 
gyakorlati elmélyítéséről kellene gondoskodni. 
Ez a megoldás biztosítaná az iskolai felkészült-
ség és nevelés fölényét az iparostanonccal 

szemben, de egyharmadával csökkentené az is-
kolai költségeket és e mellett egy évvel hama-
rább jut ta tná keresethez a tanuló i A mű-
hellyel való szoros kapcsolat másfelől nem en-
gedné felszínre kerülni a vágyat más munkar 
terület iránt. Egyes iparágak, mint amilyen a 
faipar, a női szabóipar egyenesen kiáltanak a 
kérdés sürgős rendezése után, ha nem akar juk 
szakiskoláink teljes elnéptelenedését ölbe tett 
kézzel kivárni. 

A művezetők, önálló iparosok képzésének 
ügye szerencsés megoldást nyert az 1938 : XI I I . 
törvénycikkben szabályozott ipari középiskolá-
val. A társadalom megértette a kormányzatnak 
e téren megnyilvánuló szándékát és egyre-
másra sürgeti az ipari középiskolák megszerve-
zését. Ma már kilenc gépipari, két vegyiipari, 
egy szövő-fonóipari, két villamosipari, egy 
bányaipari, egy kohóipari középiskolánk és öt 
ipari leányközépiskolánk működik. Számuk a 
közeljövőben kétségkívül még erősen szapo-
rodni fog. Ügylátszik azonban, hogy a felsorolt 
ipari területek nem merítik ki a fejlődés összes 
lehetőségeit. 

Nagy hiány mutatkozik pl. képzett építő-
mesterekben. Eddig egyedül Budapesten volt 
építő ipariskolánk, újabban megkaptuk az új-
vidékit. A háború után remélhető nagyarányú 
építkezések azonban fokozott követelményeket 
fognak támasztani ezen a téren is. Az építő-
mesterek képzésének eddigi módja nem felel 
meg a korszerű követelményeknek. A felső-
építőiskolában ugyanis a négy középiskolát 
végzettek mellett felvehetők iparossegédek is. 
Az előbbieknek a felvétel előtt építési gyakor-
latot kell szerezniök. Ily módon olyan külön-
böző előképzettségű elemek kerülnek egymás 
mellé az iskolába, hogy eredményes oktatásuk 
nagy nehézségbe ütközik. Súlyosan esik latba 
a nevelés szempontjából az előzetes gyakorlat 
is. Az épületeken munkáskörnyezetben töltött 
idő olyan nyomokat hagy az éppen ebben a 
korban legfogékonyabb i f jú lelkében, hogy az 
iskola munkája alig tudja ezeket többé jó 
irányban befolyásolni. Mindezek alapján kívá-
natos volna az előzetes gyakorlat helyett ma-
gában az iskolában gondoskodni a szükséges 
gyakorlat megszerzéséről. Ehhez szükséges 
volna az iskolával kapcsolatban nagyobb gya-
korlóterület biztosítása, ahol a szükséges fala-
zási, habarcskészítési, ácsoló és egyéb munká-
kat elvégezhetnék. Németországban már beve-
zették „Bauhof" címen az ilyen gyakorlóterü-
leteket. Az építőmesterekben mutatkozó nagy 
szükséglet fedezésére gondoskodnunk kell újabb 
iskolák megnyitásáról. Ebből a szempontból 
Pécs és Kolozsvár kínálkozik legjobb megol-
dásnak nemcsak a helyi építészet fejlettségé-
nél fogva, hanem az országos elhelyezkedés 
tekintetében is. 

A nyomdaipar, különösen vidéken nagy 
részben nem a nemzethű magyar elemek kezé-
ben van. Ez azt jelenti, hogy. a szellemi terme-
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lés irányítására a magyarság sok tekintetben 
nem gyakorolhat befolyást, mert sokszor csak 
oly termék talál nyomdai kiadóra, amely meg-
felel a tulajdonos szellemiségének. Ezért szük-
ség volna oly műszaki tekintetben is jól kép-
zett tanult iparosokra, akik a nyomdaiparban 
felváltanák a sok esetben minden szakszerű 
hozzáértés nélkül, csak tőkével rendelkező tu-
lajdonosokat. E célt sokszorosítóipari közép-
iskola felállítása szolgálná legmegfelelőbben. 
Az iskolában nemcsak a szorosan vett nyomda-
technikai munkálatokat kellene tanítani, ha-
nem ki kellene térni a sokszorosítás (fény-
nyomás), könyvkötés minden területére is. 
E mellett az ízlés fejlesztése céljából bizonyos 
mértékben, de szorosan a nyomdaiparral kap-
csolatban művészeti nevelést is kellene adni. 
Az így kiképzett emberek nemcsak műszaki 
vezetői lennének a nyomdaüzemeknek, hanem 
e téren a közízlés fejlesztését is szolgálnák. 

Hátra van még a vezetésre is hivatott gya-
korlati szakemberek képzésének ügye. Ezek az 
üzemvezetésnek és ellenőrzésnek olyan felada-
tait látnák el, amelyek nem kívánnak a mér-
nökihöz hasonló elméleti képzést. Másfelől 
olyan gyakorlati felkészültséggel kell rendel-
kezniük, amely lehetővé teszi az egyes ipar-
ágakban ma nélkülözhetetlen külföldi specia-
listák kiküszöbölését. A rájuk váró feladatok 
megkívánják, hogy a középiskolai érettségi 
vizsgálat színvonalán mozgó általános művelt-
séggel rendelkezzenek. Elméleti szakismerete-
ket csak annyiban kellene kapniok, amennyi a 
sajátos területen mozgó gyakorlati munkájuk 
sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Ugyanis 
nem általános mérnöki áttekintéssel, hanem a 
műszaki élet egyes körülhatárolt területein 
egészen a részletekig hatoló szakszerű hozzá-
értéssel kell rendelkezniük. 

A gyakorlati élet emberei újabban mind-
jobban sürgetik, különösen a villamosiparban, 
a szövő-fonóiparban és gépiparban olyan szak-
emberek kiképzését, akik a magasfeszültségű, 
az alacsonyfeszültségű áramkezelés, a műszeré-
szet, a fonás-szövés, a hurkolás, a kikészítés, 
a gép- és motorkezelés, a repülőgépkészítes 
terén egészen a részletekig menő aprólékos 
gyakorlati jártassággal és alkalmazott szak-
tudással helyettesítenék azokat a mérnököket, 
akiket az ipar a tervezés és szerkesztés magas 
tudományos felkészültséget igénylő munka-
területeiről vont el eddig e feladatok betölté-
sére. A vázolt célnak legjobban középiskolai 
érettségire felépülő kétéves felső ipariskolák 
felelnének meg, amelyeknek elvégzése meg-
felelő ipari képesítést nyújtó oklevél megszer-
zését is biztosítaná. Ezeket az iskolákat feltét-
lenül az ipari középiskolákkal kapcsolatban 
kellene megszervezni, mégpedig nemcsak anyagi, 
hanem elvi okokból is. Nem szabad ugyanis 
szem elől téveszteni, hogy nem elméleti kép-
zettséget adó főiskolák szervezéséről, hanem a 
legmesszebbmenően specializált gyakorlati 
szakemberek képzéséről van szó. E mellett a 
gimnáziumokból, líceumokból és más közép-

iskolákból származó ifjúságnak is lehetővé kell 
tennünk, hogy az érettségi vizsgálat után az 
ipari pályára léphessenek. A gyakorlati neve-
lést, a műhelyszellemet csak az ipari közép-
iskola e célra máris jól bevált levegője, mű-
helye tudja biztosítani. Másfelől ezek a felső 
ipariskolák bizonyos mértékben az ipari közép-
iskolákban szerzett általánosabb jellegű szak-
képzésnek egy-egy választott irányban való 
továbbképzését is lehetővé tennék. 

Végül meg kell említenünk gazdasági éle-
tünk egyik olyan egyetemes kérdését, amely 
csak közvetve érinti magát a szakoktatást. 
A kérdést már régóta feszegetik, több oldalról 
megvilágították, de még mindig nem sikerült 
minden vonalon egységesen rendezni. 

A gazdasági élet mindhárom ágában, az 
iparban, kereskedelemben és mezőgazdálkodás-
ban egyöntetűen gondoskodni kellene a kontá-
rok kiküszöböléséről. Gondoljunk csak arra, 
hogy amíg cipőt, vagy ruhát csak az készít-
het, aki bizonyos szakmabeli felkészültségét 
szerzett, addig legdrágább kincsünket, az édes 
magyar anyaföldet minden hozzáértés nélkül 
bárki nyúzhatja, rongálhatja, elhanyagolhatja, 
ha a szerencsés véletlen következtében szülei-
től ilyen földet örökölt, vagy elég pénze volt 
ahhoz, hogy a magyar haza egyrészét meg-
vásárolja Mennyivel eredményesebb termelésre 
számíthatnánk, ha csak az művelhetné a föl-
det, aki ért is hozzá. Mennyivel biztosabb meg-
élhetése lenne a kisgazdának, ha őseitől örö-
költ ösztönössége helyett a mai idők tudomá-
nyos megállapításainak ismeretében tudatos 
felkészültsége irányítana minden lépést gazda-
ságában. Mennyivel megbízhatóbban biztosí-
taná a közép- és kisbirtok az egész nemzet 
egyetemes érdekeit, ha csak hozzáértő kezek-
től függhetne termelése. De hol vagyunk még 
attól, hogy törpebirtokos legalább téli gazda-
sági tanfolyamot hallgasson, minden kisgazda 
fia téli gazdasági iskolát végezzen, hogy a 
kisebb középbirtok kezelése mezőgazdasági kö-
zépiskolai, vagy középfokú gazdasági taninté-
zeti végzettséghez legyen kötve, hogy a nagy-
birtok kötelezően annyi gazdatisztet alkalmaz-
zon, amennyit a birtok terjedelme szerint az 
eredményes gazdálkodás megkíván!! 

A kereskedelem képesítéshez kötése nemcsak 
a szakszerű hozzáértést, hanem a megbízható-
ságot, a nemzet idevágó javaival való hívebb 
gazdálkodást, a kereskedelmi hivatás nagyobb 
megbecsülését, a kereskedelmi pályára törek-
vők megfelelőbb ellenőrzését és a magyarság 
olyan rétegének vagyonosodását, erősödését is 
eredményezné, amelyek eddig távol maradtak 
ettől a hivatástól. 

Az ipari pályán is még sok kívánnivaló van 
e téren. Igaz ugyan, hogy itt van a kötelező 
tanoncoktatás. De ennek eredményességét nagy 
fokban aláássa, hogy a tanoncidő lejártával a 
tanonc felszabadul, függetlenül attól, hogy az 
iskolában milyen haladást mutatott. A fel-
szabadulásnak iskolai bizonyítvány szerzésé-
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hez való kötése egész biztosan sokkal maga-
sabb színvonalat, nagyobb szakszerű felkészült-
séget létesítene. A tanoncszerződés megkötésé-
nek az iskolai év keretével való összeegyezte-
tése a közelmúltban máris a helyzet kedvezőbb 
rendezését jelentette. A háborús körülmények 
között azonban ennek a rendelkezésnek szigo-
rán is enyhíteni kellett. 

Bizonyos, hogy a háborús idők eemmiképen 
sem látszanak alkalmasaknak arra, hogy a gaz-
dasági élet ilyen mélyreható átalakítása meg-
valósulhasson. A nemzet érdeke azonban, hogy 
e kérdéseket állandóan felszínen tartsuk, a gaz-
dasági szakoktatásnak pedig múlhatatlan fel-
adata, hogy felkészüljön azokra az időkre, ami-
kor még a mainál is fokozottabb mértékben 
kell a haza szolgálatára állania. 

A JÁTÉK MAGYARSÁGA 
írta : Dr. KISS ZOLTÁN 

A népiség, mint modern rendező életelv. 
Az ú j történelmi alakulás egészen sajátos 

problémákat vetett fel s ezeknek a megoldását 
az idők szükségessége parancsolja. 

A párizsi szerződés nemzeti létében alázta 
meg a magyar nemzetet. A liberálisnak neve-
zett társadalmi szemléleten keresztül egy nem-
zetközi színben tetszelgő, de végül is idegen 
nemzeti érdekeket rejtegető kulturális hullám 
veszélyeztette a magyarság szellemi és kultu-
rális kincseit. Er re az idegen áramlatra lépett 
visszahatásként munkába a szellemtörténeti is-
kola, amely a magyar nemzet hivatását tisz-
tázta s kimutatta, hogy a magyar életnek 
egyetlen rendező elve lehet s ez a speciálisan 
magyar gondolat: a keresztény művelődés és 
ősi hagyományaink ötvözetéből létrejött nem-
zeti, népi kul túra 

Ez a történetírói irányzat igyekezett a ma-
gyarság jelen és mult történelmének szemlélé-
sében a pártpolitikai s felekezeti indítékokból 
fakadó különböző szemléletek felett a nemzeti 
egység szempontjait érvényesíteni. 

A szellemtörténeti iskola ilyen irányba for-
dulásának hátterét az adta, hogy a legújabb 
eszmeáramlatok, társadalmi mozgalmak egyre 
élesebben fordultak szembe a XIX. század tár-
sadalmi rendjével s az ebből a gyökérből táp-
lálkozó világnézeti irányzatokkal. 

Érezte a modern ember, hogy szüksége van 
arra, hogy belekapcsolódjék valamilyen szer-
ves életközösségbe, amelyben mir.denirányú 
életfunkcióját kiélheti-

Ez a mozgalom nyomon követte a névtelen 
milliók politikai síkon megnövekedett súlyát. 

Most pedig, hogy nagy népek és világnéze-
tek harca folyik, különösen fontos, hogy a 
magyarság minden rétege ráeszméljen nemzeti 
hivatására, mert csak így tud igenlő választ 
adni a r ra a kérdésre, hogy meg tud-e birkózni 
azzal a feladattal, amelyet hivatása és szerepe 
rótt rá. Mikor a szellemtörténeti iskola a 
Hóman—Szekfű-féle „Magyar történet"-ben a 
jellegzetes magyar kultúra megkonstruálására 
vállalkozott, a magyar pedagógia sem maradt 
tétlenül. 

Quint—Drozdy vezetése mellett egyre több 
hang vonult be a gyakorlati népnevelésünkbe, 

amely népi, nemzeti vonások * érvényrejuttatá-
sát sürgette. 

Az ú j Magyarország a magyar népi kultúra 
hagyományaira s a magyar nép anyagi s szel-
lemi munkájára fog felépülni. 

Ennek a népi kultúrának ápolását nem csu-
pán a felnőtteknél, intellektueleknél, hanem az 
elemi iskolák növendékeiben is meg kell már 
kezdeni. Vissza kell térnünk a magyar nép 
körében még élő ősi speciális magyar kultúr-
elemekhez s ezeken felépítve lehet és kell az 
ú j Magyarország társadalmi és kulturális ké-
pét újjáformálni. 

Én ezekben a sorokban a pedagógia egy 
részletkérdését tárgyalom, s igyekszem a ma-
gyar játék jellemző vonásait előadni. 

Lajos Árpád a nem régen megjelent művé-
ben, a Magyar Nép Játékai című munkájában 
éitékes gyűjteményt közöl. Aki a részletek és 
kivitel iránt érdeklődik, hasznos forrásra talál 
ebben a műben. Viszont hasznos lenne, ha a 
magyar tanítóság közös munkát fejtene ki a 
magyar népi játék további összegyűjtésében cs 
a hagyomány elemein egy magyar stílusú 
játékvilágba vezetnénk be az erejét fejleszteni, 
gyönyörködni, egyszóval játszani akaró ma-
gyar ifjúságot. 

A magyar gyermekjáték jellemvonásai. 
A világ pedagógiáját jó ideig a Rousseau-

féle pedagógiai naturalizmus hatotta át. Ez a 
nevelési irányzat a népoktatástól kezdve a fel-
sőbb oktatásig a gyermek szabadságát hang-
súlyozta. A szabadság túlzott kihangsúlyozása 
elvezetett az anarchiához. 

A neveléstan eme újabb harcosai úgy vél-
ték, hogy a gyermek egyéniségéhez tartozik a 
szabadság túlzott igénylése. 

A magyar gyermek játéka ezt az elgondo-
lást élesen megcáfolja. A társasjátékot játszó 
gyermek örömmel és készségesen veti alá ma-
gát a társasélet nagy törvényének, a fegye-
lemnek. 

A magyar gyermek játékában a más népek 
játékánál fokozottabb mértékben él a szabá-
lyok, a játék törvényeinek tisztelése. A magyar 
gyermek nem szereti a tanított játékot s szük-
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ségből játssza. Míg a germán, a szláv népek 
gyermekei szívesen veszik, ha nevelőjük ját-
szani taní t ja őket, addig a magyar nép gyer-
meke spontán, belső lelki irányításra hallgat, 
amikor játszani kezd. Ez a magyarság lelké-
ben élő szabadsága utáni vágyra mutat és a 
puszták lovas népének mindnyájunkban ott 
szunnyadó öröksége meglelhető a játszó, gyer-
meknél is. S gyakran tapasztaltam, hogy az 
ilyen egyéni kezdeményezésből fakadó játékban 
több a pedagógiai érték, jellemnevelő erő, mint 
a legszebben kigondolt, műdalokkal ékesített 
csinált játékokban. 

A magyar gyermekjáték harmadik fő saját-
sága az, hogy a magyarságunk ősi történeté-
ben és ősi szokásaiban gyökeredzik, tükrözi a 
magyar nép ősi és jelen foglalkozását, amit a 
gyermek a maga hajlamainál fogva utánoz, 
őrzi ősi dalait, bánatos románcait és egy véres 
történelem dicső emlékeit. 

A magyar gyermek játékának elemzésénél 
erre még vissza fogok térni. De azért it t is 
megemlítem, hogy az ember legbecsesebb lelki 
tulajdonságának, az érzelemnek, a szívnek s 
ezen keresztül a magyar léleknek nevelésére 
legalkalmasabb eszköz a magyar dal. A falusi 
gyermek elnevezései jóllehet meg is változnak 
itt-ott, de a játéka üteme még mindig fellelhető 
a városi magyar gyermek játékában is. Sőt 
eidekes megemlíteni, hogy a speciális magyar 
játékokat a külvárosok gyermeke még ma is 
játssza. Ezeket a szunnyadó csírákat kell majd 
tudatosítanunk — és be kell, be lehet vinni 
iskoláinkba a mesterséges játékok helyett a 
magyar népi játékot. Sőt a sportba, az ember 
legősibb művészetébe, a táncba is bele lehet 
vinni, sőt bele kell vinni a magyar vonásokat, 
a magyar lelket. 

Gyermekeink játékának negyedik vonása az, 
hogy a játszó gyermekeink a maguk utánzó 
hajlamával, naiv elképzelésük szerint meg-
játsszák az ősi magyar, részben még Ázsiából 
hozott szokásainkat. Népünk ezeket a szoká-
sokat sokáig megőrizte, természeti és történeti 
adottságai folytán s mikor a paraszti társada-
lom bomlása következtében az ú j „divat" kezdi 
kiszorítani a régi szép hagyományainkat, a 
gyermek játékában őrzi meg őket s felcsendül 
dalaiban és ma már értelemnélküli dalszöve-
geiben ott ápolja történelmünk a maga örök-
ségét. (Pl. régi szertartások, népi játékok ele-
mei számos gyermekjátékban fellelhetők.) 

Feltűnő, hogy egykori várak közelében 
gyakoriak a várasdi játékok (pl. Nagykálló-
ban); itt a régen átélt küzdelmek emléke ele-
venedik meg. 

A magyar gyermek játékának ötödik saját-
sága, hogy tájanként más és más színt mutat. 
Megesik az, hogy két közeli tá j adottságai, sőt 
szokásai is azonosak s gyermekeik játéka mégis 
eltérő. 

I t t annak az emléke él még, hogy valami-
kor annak a közösségnek az élete más volt, 

mint a szomszédos településé; mások voltak a 
szokások, az életkörülmények. Más volt a 
lakosság foglalkozása. De a gyermek a játék 
szokásainak őrizésében még a hagyományos 
magyar konzervativizmuson is túltesz, s a já.-
ték stílusának változtatásában, a felnőttek 
stílusváltoztatásától néha évszázadokkal ké-
sik el. 

A magyar játékok utolsó legfőbb vonását 
abban látom, hogy míg sok idegen nép gyer-
mekeinek játékaiban a fiúk és leányok sokáig 
együtt játszanak, s csak később, 11—12 év felé 
kezdenek elkülönülni, addig a magyar gyer-
mek egész kiskorától a két különböző nemnél 
más-más játékot játszik. (Társasjátékokra gon-
dolok.) 

A fiúk erejüket gyarapítják, készülnek a 
kollektív életre: játékaikban sok a küzdelem, 
a harc, mérkőzés, két csoportra elkülönülő 
társasjáték. Addig a leányoké nem árul el 
annyi kollektív vonást. 

Leánygyermekeink játékában főként a tánc 
és művészet iránti fogékonyság ismerhető fel. 

A leányok játéka számos régi hagyomány, 
szép régi magyar népdalelem megőrzője, tán-
caikban ott van az ősi magyar táncok sok 
eleme. 

A játékaink részletesebb s pedagógiai szem-
pontból használható, értékesíthető tulajdonsá-
gait egy későbbi tanulmányban fogom adni. 
De hogy mennyire benne él a magyar gyer-
mekben a magyar játékok iránti hajlandóság, 
hadd mondjam el egy élményemet. 

Külföldön élő magyar gyermekek nevelésé-
nek irányításával voltam egy időben meg-
bízva. 

Magam ugyan aktíve kevésbbé vettem részt 
a növendékek tanításában, de időnként elláto-
gattam egyik-másik telep magyar iskolájába, 
sőt helyettesítettem is. A külföldre kényszerült 
szülők gyermeke a gazdanép játékait játssza-
Megmutattam azonban az én kis magyarjaim-
nak néhány magyar játékot; csodálatos módon 
ezeket a játékokat ők továbbra is előszeretettel 
játszották. Sőt a gyermekeikért eljövő munkás 
szülők maguk is belevegyültek a játékba s 
tanították őket. A magyarul, bár idegen ak-
centussal kiabáló gyermekeim között már-már 
úgy éreztem néha magam, mintha az én kis 
szülőfalumban eltöltött gyermekkorom kelt 
volna életre. S ezek a boldog játékórák olyan 
közel hozták a távolba szakadt magyar gyer-
mekek lelkét egymáshoz, s a magyar néphez, 
hogy talán ezek az órák többet értek sok elmé-
leti oktatásnál. 

Három úton lehet a bölcseséghez jutni: elő-
ször gondolkodás útján, ez a legnemesebb út; 
másodszor utazás útján, ez a legkönnyebb út; 
és harmadszor a tapasztalat útján, ez a leg-
nehezebb út. (Confucius.) 
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NEMZETI CÉLOK A 1EVELÉSBEM 
írta : DR. SZABÓ ISTVÁN 

K„ GYAKORLATI nevelő tudja 6 

uMk wj l munkaközben állandóan érzi, hogy 
R2K| neki a Haza számára kell jó pol-
^ B I ü ^ S gárokat nevelnie. Nagyon termé-

szetes, hogy mindaz a szép, jó és nemes, amit 
a tanító az iskolában a gyermekkel elsajátíttat, 
amit benne szokásként megrögzít, az a gyerme-
ken keresztül a nemzeti közösségnek, a Hazá-
nak is javára válik. Ez azonban még nem min-
den, mert a nemzeti célok megvalósítására való 
törekvés programmszerű, azaz a nemzetnek ki-
felé és befelé megnyilvánuló életfeladataihoz 
és szükségleteihez kell igazodni, ami pedig 
elsősorban feltételezi ezeknek a kifelé és befelé 
megnyilvánuló életfeladatoknak és szükségle-
teknek az ismeretét. A nevelőben, hogy mun-
kájába nemzeti célokat is vihessen bele, tuda-
tossá kell válni a kifelé és befelé megnyilvá-
nuló szükségletekhez, adottságokhoz igazodó 
célkitűzéseknek. így van csak értelme annak 
a megállapításnak, hogy a nevelés nemcsak 
egyéni, hanem nemzeti feladat is. 

A szükségletek és adottságok mellett azon-
ban van aztán egy közös nemzeti törekvés, bi-
zonyos — nevezzük így — politikai felfogás is, 
hogy az egész nemzetnek jobb sorsa érdekében 
mit kell tennie és mely irányban kell haladnia. 
A nemzeti célok megvalósításához tehát kor-
szerű ismeretekre, erkölcsi és politikai világ-
nézetre, értékelni tudásra, biztos ítéletre, belső 
életünk szempontjából magyarságismeretre és 
a közös célok megvalósításához való alkalmaz-
kodni tudásra, áldozatos munka és sorsközös-
ségvállalásra van szüksége a nevelőnek. 

A Kárpáti-medencében elhelyezkedett ma-
gyarságnak életét a többi nemzettől elütő sa-
játos körülményei között történelmi sorsra és 
feladatokra elhivatott nemzete keretében kell 
leélnie. Nemzeti feladatunk tehát kettős. Meg 
kell felelnünk európai küldetésünknek és, hogy 
ezt tehessük, a folyton változó korokban fenn 
kell tartanunk faj tánk erejét. Európai hivatá-
sunkat csak úgy tudjuk betölteni, ha jó ma-
gyarok vagyunk. 

Azt mondottuk, hogy a nemzeti célok meg-
valósítására való törekvés, tehát ezzel a nem-
zeti irányú nevelés programmszerű, azaz a 
nemzetnek kifelé és befelé megnyilvánuló élet-
feladataihoz és szükségleteihez kell igazodni. 
A nemzetnek kifelé megnyilvánuló életfeladata 
és szükséglete az, hogy független nemzeti létét 
az európai nemzetek között töretlenül meg-
őrizze, helyét a nemzetek között biztosítsa, vív-
jon ki magának olyan nemzetekközti tekin-
télyt, súlyt, hogy befelé megnyilvánuló léte ér-
dekében akaratát megfelelően érvényesíteni 
tudja. Helyet, még hozzá földrajzi helyzetünk-
nél fogva jelentős helyet kell biztosítanunk 
magunknak a nemzetek sorában. Ez a nemzet 

kifelé megnyilvánuló feladatainak egyik oldala. 
De ennek a feladatnak másik oldala is van, 
ami aztán szorosan összefügg befelé megnyil-
vánuló életfeladataival. Másik oldala pedig a 
feladatnak az, hogy ha kifelé jelentős helyet 
akarunk biztosítani, akkor befelé olyan nem-
zeti erőket kell magunkból kitermelni, hogy 
ranghelyünk érdekében valóban jelentős, szá-
mottevő tényezők lehessünk. Számottevő té-
nyezők csak akkor vagyunk az európai nem-
zetek sorában, ha tudatos nemzeti nevelésünk 
által kifelé is hatni tudó nemzeti energiákat 
tudunk kitermelni. Faj tánk elhivatottságának 
tudatában, kiharcolt és kiérdemelt európai 
ranghelyünk biztosítása egyúttal feladatot is 
ró a nemzetre, amely feladatnak éppen sorsunk 
bebiztosítása érdekében meg kell felelnünk. Ez 
a magyarság európai hivatása, amely tudatos 
kell, hogy legyen minden magyarban és első-
sorban a nevelésre hivatott magyarban. 

Az oktatásra és nevelésre hivatott iskola 
feladata, nyilvánvalóan nemcsak az, hogy mű-
veltséget adjon, mert ezzel még senki nem lesz 
magyar, hanem csak művelt ember, nem lesz a 
nemzeti közösség hasznos tagja. Már pedig vi-
lágosan láttuk, hogy a nevelésünknek nemzeti 
céljai is vannak. Ha az itt született ember arra 
van hivatva, hogy életét itt e földön, e zárt 
élettérben élje le, akkor nem elég az, hogy az 
illető művelt legyen, hanem a nemzet, a nem-
zeti társadalom hasznos tagjává kell válnia. 
Bele kell illeszkednie egy itteni sors- és munka-
közösségbe és ezzel együtt mindent vállalnia 
kell, ami ebbe a sors- és munkaközösségbe való 
beleilleszkedéssel együtt jár. 

Meg kell tehát végro fogalmaznunk egy 
olyan programmot, amelyben minden benne 
van, ami a nemzethez való tartozás előfelté-
tele és amely egyúttal vázolja is a nemzeti ne-
velés céljait. 

Vegyük tehát sorra azon követelményeket, 
amelyek a nemzethez való tartozás előfeltételei. 
Sorrend szerint ezek így következnek: 

Légy öntudatos magyar. 
Légy öntudatos, keresztény magyar. 
Légy öntudatos, keresztény, művelt magyar. 
Légy áldozatos, keresztény, művelt, öntuda-

tos magyar. 
Légy a nemzeti közösségnek szociálisan gon-

dolkodó, művelt, keresztény, öntudatos magyar 
tagja. És végül 

Légy a nemzeti közösségnek mindezek mel-
lett munkás tagja. 

További feladatunk az, hogy ezeket a köve-
telményeket egyenként elemezzük és mikor 
minden követelmény és feladat tisztán áll előt-
tünk, akkor ezek figyelembevételével lássunk 
neki nevelőfeladataink megvalósításának. 
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A legelső követelmény tehát az, hogy: légy 
öntudatos magyar. 

Mit jelent magyarnak lenni? Ez az a köve-
telmény, amellyel minden magyar nevelőnek 
legelsősorban kell tisztában lenni, ha a nem-
zeti közösség számára hasznos tagot akar ne-
velni. 

Feleljünk meg tehát az első kérdésre. 
Magyarnak lenni Istentől kimért sors, hi-

vatás és küldetés. Magyarnak lenni olyan tér 
és időbeli állapot, amelynek eredete az ázsiai 
mezőkön kezdődött és az átörökítés folytán itt 
végződött a kárpáti medencében, jelenti azt a 
sajátos, átörökített tulajdonságokba való bele-
születést, mely sorsot, sajátosan magyar sor-
sot eredményez. 

Hogy azután erre a kérdésre igazán meg-
felelhessünk, a lelkiismeretes önvizsgálat mód-
szeréhez kell folyamodni és minden elfogult-
ságtól mentesen törekedni kell a nemzeti ön-
ismeretre. Meg kell vizsgálni faj tánk egyéni és 
nemzeti tulajdonságait, megállapítani mi érté-
kes és mi kevésbbé értékes, vagy hátrányos tu-
lajdonság a magyarban. Van-e szükség ezek 
után nemzeti nevelésünkkel tudatosan befolyá-
solni sajátos tulajdonságaink mikénti kialaku-
lását, illetve olyan érték-e minden tulajdonság 
a magyarban, amelynek megváltoztatására 
vagy átalakítására nincsen szükség. Meg kell 
állapítanunk, hogy adottságaink és sajátos tu-
lajdonságaink mellett milyen értéket képvise-
lünk a nemzetek együttesében s ha ezt meg-
áPlapítottuk, nemzeti értékrendünkkel betölt-
hetjük-e hivatásunkat, amely sohasem lehet 
csak öncél, csak magyar hivatás, hanem egy-
úttal küldetésszerű európai hivatás is. Sajátos 
tulajdonságaink együtt nemzeti karaktert al-
kotnak, ez a nemzeti karakter pedig meghatár 
rozó tényezője lesz sorsunknak. A nemzeti ka-
rakter és a magyar sors elválaszthatatlanul 
függenek össze egymással, meg kell tehát ke-
resnünk sajátos tulajdonságaink, nemzeti ka-
rakterünk eredőjét, belevilágítani a magyar 
sors útjába és összeegyeztetni egymással a két 
tényezőt. Alapvető teendők ezek, mert a lelki-
ismeretes önvizsgálat eredményei után tűzhet-
jük csak ki nemzeti feladatainkat és állapít-
hat juk meg, mik azok a szükségletek, amelyek-
nek kielégítésével a magunk boldogulását elő-
mozdíthatjuk. Mindezen problémáknak a vizs-
gálata és ezeknek eredményeképen a leszűrt 
igazságok alapján való tudatos beleilleszkedés 
a célok szolgálatába egyúttal előfeltétele is a 
nemzethez való tartozásnak, mert csak az vall-
ha t ja magát igazán magyarnak, aki bár áldo-
zatvállalással, de kötelezővé teszi a maga szá-
mára, hogy a szerint éljen és cselekedjék, 
aliogy azt a lelkiismeretes önvizsgálat eredmé-
nyeként a nemzeti közösség boldogulása érde-
kében mint egyedüli helyeset tenni lehet. Meg-
állapítanunk, mi a magyar ideáltípus, hogy 
azután ennek, mint eszményképnek kialakítás 
sára törekedni lehessen. Megállapítanunk, 
hogy jobb sorsunk kialakítása érdekében sajá-
tos tulajdonságainknak nevelés útján való for-

málásával van-e szükség a nemzeti karakter 
nemesítésére. Meg kell állapítanunk, melyek 
államalkotó erőink jellemző vonásai és van-e 
szükség államalkotó erőink átcsoportosítására, 
módosítására, állami berendezkedésünk vala-
milyen változtatására, illetve egy újjáalakuló 
világban mi az a végleges forma, melynek ke-
retén belül állami életünket leélhetjük és to-
vábbi létünket biztosítani tudjuk. Mindezek 
után mi a nemzet kötelessége önmaga iránt, 
hogy felelősséggel harcolhassunk magyarsá-
gunkért. 

A lelkiismeretes önvizsgálat sajátos tulaj-
donságainkról nagy vonásokban a következő-
ket állapíthatja meg. Ázsiai eredetű nép va-
gyunk, a szteppe-lakó ősmagyarság átörökített 
tulajdonságaival. Legjellemzőbb alaptulajdon-
ságunk a nemzeti idealizmus. Mint egyén, a 
magyar természetesen, naivul egyszerű és 
őszinte, férfias, nyugodt, komoly, de jókedvű 
és jókedélyű, sokszor a gőgösségig büszke és 
rátarti , reprezentálni akaró és tudó, nagy ér-
zéseiben szemérmes, virtuskodó, tekintélytartó, 
pompakedvelő, föld- és szabadságszerető, igazi 
katona és türelmes a végletekig. Ezen sok 
egyéni jótulajdonsága mellett lelkesedése 
szalmalángú, nyugodt komolysága egykedvű-
ségbe csap át és így megadással beletörődő, sőt 
patópálosan nemtörődő és hajlamos a keleti 
lomhaságra. Mint nemzeti közösség, a magyar 
fejlett jogérzékű, államalkotó politikus néi), a 
közösségi élet legnagyobb fogyatékosságával, 
azaz hiányzik belőle az összetartozandóság, az 
összetapadás érzése és ezért nem tud szerve-
zettségében nagy néppé válni. Meglévő összes 
tulajdonságaival érték a mag5Tarság és sorsa 
az, amit történelme bizonyít. De nagyobb ér-
ték a megnemesített karakterű magyarság, s 
ha eddig nemzeti karakteréhez viszonyult 
sorsa, úgy a jobb magyarnak csak jobb sorsa 
lehet. 

Faj tánk szeretete mindezeket a nagy voná-
sokban megrajzolt jellemző tulajdonságokat 
magáénak vallja és vállalja is érte a vele járó 
sorsot. Ámde a nemzeti ideáltípus ezen tulaj-
donságok közül többet, el kell, hogy vessen ma-
gától, mert kevésbbé értékes gátló tulajdonsá-
gai elhagyásával nemzeti karakterünk kétség-
telenül értékesebbé, nemesebbé válik. A ma-
gyar ideáltípusból hiányozni kell a szalma-
lángú lelkesedésnek, a keleti lomhaságra való 
hajlamnak, a patópálos nemtörődömségnek, 
gőgös rátartiságából eredően a helyes vezetett-
ségbe való bele nem törődésnek, ki kell egészí-
tenio nagyszerű egyéni tulajdonságait, reális 
számítási, spekulatív kereskedői szellemmel, a 
gőgös urhatnámság elvetésével meg kell ér-
tetni a magyarral, hogy nemességet egyedül a 
munka biztosít s ezzel ki kell küszöbölni egyes 
foglalkozási ágak lenézését, meg kell értetni 
és rá kell nevelni a magyart csökönyös cím-
és rangkórsága helyett a szellemi ariszto-
krácia fogalmára és végül bele kell nevelni a 
magyar nemzeti közösségbe az összetartozan-
dóság, az összetapadás, a sorsközösség-válla-
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lás, a szervezettségbe való beletörődés érzéseit, 
mert főként ezek a tulajdonságok hiányoznak 
még a nemzeti ideáltípusból. Mert ez a kiala-
kítandó nemzeti ideáltípus, ez a megváltozta-
tott arcú nemzeti karakter, ennek kialakítá-
sára, a jobb magyar kialakítására való követ-
kezetes törekvés, fokozott nemzeti értékrendünk 
képesít csak bennünket magyar és küldetés-
szeiű európai hivatásunk betöltésére. Így vá-
lik a megnemesített nemzeti karakter magyar 
sorsformálóvá. A magyar közérdek azt kí-
vánja, hogy a megnemesített karakterű ma-
gyar öntudatosan szeresse és becsülje f a j t á j a 
értékeit, értékes tulajdonságait, ezekhez és 
ezekből folyó hagyományaihoz a végletekig 
görcsösen ragaszkodjék, de vessen el magától 
mindent, ami nemzeti bűne, gyarlósága és fo-
gyatékossága, hogy felelősséggel tudjon mint 
jcbb magyar a magyar sors formálójává lenni. 

Lényegében ezt jelenti öntudatos magyar-
nak lenni. Ezek megállapítása és megismerése 
után az a magyar nevelő feladata és köteles-
sége, hogy nevelő-oktató munkájában a ma-
gyar nemzeti ideáltípus kialakítására töreked-
jék, végezzen következetes karakternemesítést, 
álljon előtte öntudatosan és büszkén a magyar 
mint fa j i és nemzetekközti érték, de töreked-
jék hátrányos, kevésbbé értékes vagy értékte-
len tulajdonságaink átformálására, fogyatékos-
ságaink kiküszöbölésére, hogy az értékeiben 
meggyarapodott, megnemesedett magyar szel-
lemi, erkölcsi felsőbbségével az itt élő nemzeti-
ségek természetszerű vezetője legyen. 

Azon alapvető főkövetelmény mellett, hogy 
légy öntudatos magyar, a második követel-
mény az, hogy légy keresztény magyar. Ebben 
a követelményben tulajdonképen az előbbi is 
bentfoglaltatik és ebben az is adva van, hogy 
légy szociálisan gondolkodó és munkás tagja 
a nemzeti közösségnek. A keresztény gondolat 
ugyanis társelvűség és tevékeny, dolgos, mun-
kás életfelfogás nélkül el sem képzelhető. 
Mégis, e fogalomnak, hogy keresztény, nem-
zeti szempontból bizonyos politikai jelentősége 
van, ami a nemzeti közösség tagjai számára a 
keresztény szellemben való gondolkodást és a 
szerint való cselekvést jelenti. Magyar nem-
zeti szempontból a kereszténység nemzeti 
világnézetét, állásfoglalást jelent. Vállalását 
elsősorban sorsunknak, küldetésünknek, válla-
lását Isten törvényeinek, vállalását annak, 
hogy nemzetünk keretén belül és annak érde-
kében is mint legfőbb jó Isten törvényei sze-
rint élünk és jelent egyúttal szívós, kitartó 
küzdelmet minden ellen, ami a keresztény 
gondolattal ellenkező, harcot jelent minden 
nemzetpusztító erő, szokás, bűn, gyarlóság és 
fogyatékosság ellen, hogy az isteni programm, 
a magyarság létezése biztosíttassék. 

A magyar nevelő feladata és a nemzete ér-
dekében kötelessége ennek az egyedüli helye-
sen értelmezett keresztény gondolatnak az 
ápolása, ennek munkájában való erős kihang-
súlyozása. Az Istentől való függés érzésének 
kifejlesztése és tudatosítása, tettrekészségre 

való nevelés a keresztény programm megvaló-
sítására irányuló harcban. 

A műveltség, mint nemzeti cél és követel-
mény szellemi felsőbbséget, magasabbrendűsé-
gét, tisztultabb látást, kultúrát, annak tudatos 
ápolását és átszármaztatását, hagyományaink 
megbecsülését, értékelni és alkalmazkodni tu-
dást, a nemzeti közösség szellemi erejének gya-
rapítását és olyan kultúrfölényt jelent, amely 
a vezetőszerepre képesít, amely nemzetekközti 
ranghelyet, nagyobb munkateljesítményt és 
jobb sorsot biztosít. Amint már mondottuk, a 
műveltség végeredményben mindazt jelenti, 
ami életfeladataink megoldására képessé tesz 
bennünket. A nemzeti műveltség, mint szel-
lemi erő fokozása főkövetelmény, mert nem-
zeti öntudatot, kultúrfölényt biztosít és a ma-
gyarság jobb sorsának kialakításában elenged-
hetetlen nemzeti cél és követelmény. 

A nemzeti műveltség fokozásában az a mar 
gyar nevelő feladata és kötelessége, hogy a 
kiszabott ismerethalmazt nemes tartalommal, 
lélekkel töltse meg és ezt ad ja át nevelő-oktató 
módon tanulójának, erejének teljes megfeszíté-
sével oly mértékben, hogy a tanuló helytállása 
a nemzeti közösségben számottevő erőgyara-
pító tényező legyen. A nemzeti műveltség fo-
kozásával, jobb tanítási eredmény elérésével a 
magyar nevelőnek kötelessége minden őr-
helyre, minden foglalkozási ágban megfelelő 
műveltségű embereket állítani, hogy az egész 
nemzeti közösség harmonikus és magasabb-
rendű életműködése teljesen zavartalan, zök-
kenőmentes legyen. 

További követelményünk az, hogy az ön-
tudatos, művelt, keresztény szellemű magyar, 
mint a nemzeti közösség tagja, szociálisan 
gondolkodjék. A szociális szellemben való 
gondolkodás társelvűséget, a társulfogadás 
mélyről jövő élményét jelenti. Ez a gondolat 
az alany mellett felteszi és elismeri a társat, 
elismeri, hogy a társnak, a társulfogadottnak 
éppen annyi erkölcsi igénye van, mint az 
alanynak, sőt igyekszik a társ alanyi mivol-
tát és erkölcsi igényét éppúgy átélni, mint a 
magáét. 

A szociális gondolkodásra való nevelés 
azért főkövetelmény és nemzeti cél, mert egy-
részt ez a gondolat vezérlő koreszme, világ-
formáló uralkodó elem, másrészt pedig azért, 
mert a laza összefüggésben élő magyarságot 
csak a társelvű gondolkodás, egymás igényei-
nek kölcsönös elismerése teheti naggyá. Ezért 
kötelessége a magyar nevelőnek szociálisan 
gondolkodó tagjává nevelni tanulóját a nem-
zeti közösségnek. Egy szociális szellemű nem-
zeti társadalomban egymás megbecsülése, egy-
más igényeinek kölcsönös elismerése mellett 
az ellentétek kiegyenlítődnek, a vezető s a szel-
lemi elit úgy intézi a vezetettek ügyeit, mintha 
a magáét intézné. 

Mindezen felsorolt követelményeket az a 
legvégső követelmény egészíti ki és teszi meg-
valósíthatóvá, hogy az öntudatos, keresztény, 
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művelt, szociálisan gondolkodó magyar, mun-
kás, tevékeny, dolgozó tagja legyen a nemzeti 
közösségnek. 

Kötelessége ezért a magyar nevelőnek 
tettrekészségre, munkára nevelni a nemzet fia-
talságát, kihangsúlyozni a munka lényegét és 
ezzel együtt azt, hogy a munka egyben min-

den egyéni boldogulás előfeltétele is s mint 
ilyen, a társadalomban ranghelyet, nemességet 
biztosít, de egyúttal a nemzeti társadalom lé-
tezését és fennmaradását is biztosítja. 

A magyar nevelőn áll, hogy ezek a fel-
ismert nemzeti célok boldogulásunk érdekében 
megvalósuljanak. 

A tehetség joga és rendeltetése. 
Hajnalodik a szebb magyar jövendő ég-

boltozatán. A magyar öntudat sugallatára az 
államhatalom kezébe vette a tehetség érvénye-
sülésének támogatását. A társadalmi rétegek 
mélységeiben, a milliós tömegek között bőség-
ben vannak szerte az országban a legdrágább 
kincsek, a magyar tehetségek, csak feltárásra, 
a mélységből való kiemelésre várnak, hogy 
napfényre kerülve gazdagítsák, s tudásukkal, 
szellemi és erkölcsi erejükkel erősítsék a ma-
gyarság elitjét: a vezető középosztályt. 

Valóban, az értelmiségi középosztály erősí-
tésre, felfrissítésre szorul. Nem mondható 
egészséges állapotnak az, hogy ez a társadalmi 
réteg valamennyi gyermekét a gyakorlati pá-
lyák helyett gimnáziumba küldi. S így bár 
11'6%-át teszi ki a lakosságnak, mégis a gim-
názisták 68%-a az értelmiség gyermekei közül 
kerül ki. Viszont báf a lakosságnak 93%-a 
törpebirtokos, földmíves-napszámos és gazda-
sági cseléd, mégis ez a nagy tömeg (csaknem 
4 millió) csak 1'3%-át szolgáltatja a gimná-
ziumi tanulóknak. 

Pedig ebben a nagy tömegben, ebben a je-
les kvalitású magyar négymillióban mennyi 
tehetség lakozik! 

Igen, a magyar mélységekben, ebben a leg-
drágább magyar bányában mérhetetlen kin-
csek rejlenek. Ezeket a nemzeti kincseket fel-
fedezni, napfényre hozni elsőrendű nemzeti ér-
dek, nemzeti kötelesség. És ez a nagyszerű, 
nemzetépítő feladat a tanítóságra vár. 

Semmi kétség, teljesen érthető az értelmi-
ségi középosztálynak az a törekvése, hogy 
gyermekeik megmaradjanak legalább is azon 
a társadalmi szinten, amelyben születtek, de 
ha csupán ennek a rétegnek a gyermekeiből 
újíttatnék a középosztály, az egyrészt nem 
volna elegendő, másrészt maga az értelmiségi 
osztály, mintegy kasztszerűen megmerevedne 
s elvesztene minden kapcsolatot az alsóbb ré-
tegekkel. 

A mélységben levő és mélységből jövő egye-
dekben van az igazi felfelé törekvő erő és aka-
rat. A nélkülözés és szenvedés a mélységben 
levőket és onnan jövőket tanítja meg az élet 
nagy küzdelmére, az igazság keresésére és ki-
harcolására és fanatikus követésére, a nemes, 
a fennkölt és egyetemes nézőpontból való vi-
lágszemléletre a közösségi érzés ápolására és 
a közösség érdekeinek szem előtt tartására, 
szolgálatára. A régi „beérkezett" középosztály-
beli. réteg a közvetlen kapocs híján nem ismer-
heti, nem értheti meg a milliós alsóbb társa-
dalmi rétegek lelkületét, gondolkozását, vá-

gyait, törekvéseit, igazságát Csak a maga tár-
sadalmi szintjének gondolatkörében szeret és 
tud mozogni, tenni, érezni és gondolkozni, csak 
ennek a szintnek az érdekeit tudja igazán szol-
gálni. Hódolat persze a ritka, nagyszerű kivé-
teleknek! 

Hogy viszont a mélyebb társadalmi rétegek 
szülöttei hogyan éreznek, hogyan képesek ma-
gukban átérezni és magukévá tenni milliók 
vágyait, törekvéseit, célkitűzéseit, hogyan ké-
pesek az egész nemzet lelkével érezni, gondol-
kozni, akarni, erre ragyogó példa sorsdöntő 
napjaink három messze világító fáklyája: a 
német Hitler, az olasz Mussolini és a francia 
Laval. Mindhárom lángész a nép gyermeke. 
Ilyenné lenni, ennyire eggyé lenni a milliós 
tömegekkel, az egész nemzettel, csak az alul-
ról, nagy küzdelmek árán felfelé törekvő szel-
lemim és erkölcsi kiválóság képes. Hány ilyen 
ragyogó szellem szunnyadhat kiváló magyar 
népünk milliói között! E három fényes név 
példája is elég bizonyság arra (pedig hány 
példa van még rajtuk kívül!), hogy a mélyebb 
társadalmi rétegekben drága szellemi és er-
kölcsi kincsek rejlenek és hogy napfényre-
hozásuk nemzeti követelmény. 

Jertek fel tehát a mélyből, ti rejtett érté-
kei, gyöngyei a magyar földnek! Magyar te-
hetségek, aranynál drágább valuták, fel a 
mélyből, fel a napfényre! Vértezzétek fel ma-
gatokat a tudomány, a műveltség örökértékű 
fegyvereivel, hogy gazdaggá, műveltté, naggyá 
és erőssé tehessétek a magyar hazát!! Jöjjetek 
fel minél többen a mélyből, kunyhókból, cseléd-
sorsból, kis paraszt tanyákból, ti a jövendő vi-
lágító fáklyái, jövendő magyar tudósok, írók, 
művészek, államférfiak, hadvezérek, a jövendő 
nagy bírái, pedagógusai, jeles tisztviselői, ban-
kárai. Az ősi törzs erős, egészséges s bizonyos, 
hogy nagyszerű gyümölcsöket fog teremni. 
Már látom a jövő ragyogó képét! 

Magyar tanítók! Ti lesztek e szent eszmé-
nyek irányítói, szíven hordozói. A magyar sors 
egy hatalmas eszköze van ezzel kezetekbe le-
téve. Tudom, szívetek magyar. És azt is tu-
dom és hiszem, hogy e munkában is bizonyo-
san megmutatjátok majd, hogy talpig és vérig 
magyarok vagytok. 

Gyerekek költője... 
— Akkor már szállt a neve! 
Debrecenben a gyerekek kifogták a lovakat 

a hintaja elől és úgy vitték be a városi nagy-
színházba, ahol négyezer gyerekszempár uj-
jongó, delejes fénykoszorúja avatta a magyar 
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gyerekek atyjává azt, aki fürtösen hullatta szí-
véből a nótát és két kezével szórta az ember-
virágok, a magyar jövő fe lé . . . 

Lelke olyan volt, mint a fehér kócsag. Szív 
dobogott írásaiban. Hazaszeretet, anyaszeretet 
és gyerekszeretet, ez volt költői lelkének szent-
háromsága. Mélységes vallásosság jellemezte, 
hiszen előbbi mindháromban benne ujjong a 
jóságos Isten jutalmazó mosolygása! 

A Kossutli-nótára mindig könnyes lett a 
szeme. Minden Kossuth-szobrot ő leplezett le! 
Hajdúnánáson e szobor leleplezésén megeskette 
a kis mezítlábas magyarokat. Egy nánási csiz-
madia fiából később tanító lett. A nemzet nap-
számosa! Olvastam féltve őrzött levelét. Azt 
írta a gyerekek atyjának: „Ez az eskü veze-
te t t !" . . . 

Ha valakiről azt hallotta, hogy az anyját 
tartja, — minden állást megszerzett néki. Babér-
koszorúit mind édesanyja házába küldte, anyja 
haláláig. 

Semmi sem jellemzőbb gondolkodásmódjára, 
mint „Ne jöj j velem" című verséből kihajló 
erőteljes költői vallomása, amit a monori re-
meteasszonynak írt ugyan, de amit egész lelke 
vásznára kivetített, hogy minden idők féltve 
őrzött gyerekleikei és azok elhivatott nevelői 
értsenek belőle: 

Villámostort ragadok a kezembe 
S kezemmel Isten pattogat... 
Míg harcolok a vijjogó sasokkal, 
Etesd csak addig a galambokat.. • 

A gyerekvilág irodalma az ő lelke melegé-
nél családi tűzhellyé lett. Ma is szítani kell a 
lángját! És ott nőtt, izmosodott tehetsége ár-
nyékában a csillogó, égőszemű cigány nóta-
költő, Dankó Pista is, akinek oly mély kút volt 
a lelke, csak ember kellett, magyar költő kel-
lett, aki megmerítse! 

Belémarhatott a nagy nemzetvédő és lelket 
építő, jellemet fejlesztő írói nevelőmunkát soha 
meg nem értő, sem értékelő, faj tánk lelkiségé-
től olyan távol álló, bomlást és erkölcstelensé-
get hirdető nótaszövegipar, vagy függönyiro-
dalom, avagy egyéb fizetett sziréndalokkal 
körüldanázott nemzetközi ponyva nem egy kép-
viselője és „alkotója", százszor is, de a leki-
csinylett és úgynevezett ,,Pósa-versikék" ma 
már a gyerekszív zsolozsmái lettek. 

Igaza van a „Mesélő toll" írójának: „Pósa 
bácsit csak egyetlen egyet adott az Isten és azt 
is csak ennek az országnak. Pósa valóban több 
volt, mint aminek mérték. Több akkor. És ma 
is. Mert ma: Pósa Lajos a magyar gyermek-
irodalom. Egymagában és utánozhatatlanul. 
Örökké élőn. És ölökre emlékezetesen." Móra 
Ferenc így köszönt el sírjánál, temetésekor: 
„öreg királyom! Követül jöttem az örökkévaló-
ság vizére induló virágos csónakodhoz. Szeged 
követe vagyok. Nem a kőpalotás, hanem a 
pipitérvirágos, madárdalos Szegedé, melynek 
lelke lelkezett téged magából. Azé a Szegedé, 

mely színhelye volt fiatalságodnak, daltermő 
örömeidnek és barátaidnak. É s . . . első lépcsője 
királyi trónusodnak." 

Igen, a nagy magyar költőszellem örök ré-
szese lett a szegedi gondolatnak! Mert az épí-
tés munkáját a lélek talapzatán kell kezdenünk. 
A lélek talapzata pedig itt a földön a bölcső-
dalos édes otthon, magyar otthon simogató me-
lege ! . . . 

Pósa Lajos, ha havi obulusait megkapta, 
három borítékba osztotta- Az egyik a feleségé-
nek szólt, ez volt a konyhapénz, — a másikat 
édesanyjának szánta, — a harmadik kovertára 
pedig azt í r ta rá szerénykedő betűkkel: Oltá-
rok. Ezt a borítékot mindig üresen vitte haza. 
Fizetésének azt a részét, ami ebbe került a 
csöndes szétosztáskor, — jótékonycélra fordí-
totta. Sohasem mondotta meg, kinek és miért 
adja, — csak adta! „Engem a jó Isten segít, én 
nem kérhetek magamnak soha semmit, —csak 
másokért élek, — mondogatta sokszor. Ne állít-
satok meg, nekem, így kell tennem!" 

És dús marokkal szórta a sok égi pénzt! 
De a jó Isten minden emberi jóságot száz-

szorosan jutalmaz. Halhatatlan lelke ina mái-
fém jelezte Pósa Lajos költeményeit, összegyüj-
tögette és abba a kovertába tette mindegyiket, 
amelyiknek sarkára szerénykedő betűkkel írta 
egyszer maga a költő, még mulandó életében: 
„Oltárok" •.. 

Missuray-Krúg Lajos. 

Egy vármegye monográfiája. 
— Dr. PÁKAY ZSOLT könyve — 

Veszprém vármegye története a töiiök hó-
doltság korában a rovásadó összeírás alapján 
(1531—1696). A veszprémvármegyei múzeum és 
könyvtár kiadása. 1942., 172 lap. 

Magyarságféltő gonddal és aggodalommal 
nyúl a kutató tudós a törököktől ejtett sebek 
korához és a felületes szemlélőnek talán szá-
razon hangzó rovásadó-összeírásokból felszínre 
vetítí a XVI—XVII. század veszprémvárme-
gyei magyarságának létérdekű és szociális, de 
mindenképen a magyarság egyeteméért is vál-
lalt és kifejtett küzdelmeit. Ebben a korban a 
magyarság kenyerét az önvédelem erőfeszíté-
seinek verejtékével, a hősiesség igazi kul-
tuszával teremtette meg. Buda elfoglalásá-
val rászakad a megyére a törökdúlás min-
den nyomorúsága. A magyarság azonban élni 
a k a r t . . . ,,A tö rök . . . hiába szüntette meg 
a megyei közigazgatást, hiába osztotta fel 
a birtokokat saját vitézei között, a ma-
gyar élet tovább folyt az elfoglalt területe-
ken is. A megye közössége megválasztja a 
tisztikart, adót vet ki, bíráskodik, birtokpere-
ket intéz el. Veszprém megyében is megtalál-
juk az egész hódoltság alatt az alispánt, a 
szolgabírákat, a jegyzőt, az adóbeszedőt, pedig 
néhány községe kivételével török birtok." 
Veszprém elfoglalásától kezdve (1552) a várme-
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gye, mint végvidék s egyben hódoltsági terü-
let, kétféle adót fizet a zsitvatoroki békéig. 
Szemléltetésül idézzük egy község (Felegres) 
török adó-tei'hét: 42 lakos gabonatizede (447 ke-
reszt búza, árpa, rozs, zab), 33 kapu után 
iszpendzse (fejadó, harács), lenadó, bárány-
tized, kertadó, méhkasadó, kenderadó, sertés-
adó, hídátkelési jövedelem, Bád hava. Ezeken 
a „törvényes" adókon kívül természetesen ren-
geteg töivénytelen szolgáltatás is sújtotta a 
jobbágynépet 

Török és tatár seregek több ízben végig-
pusztítják, rabolják a vármegyét, mindent fel-
egetnek és a jobbágyságot rabszolgaságba hur-
colják. A törökök pusztításához hozzájárul a 
tizenötéves háború alatt a német seregek és a 
pápavárosi vallon őrség pusztítása is. A kö-
vetkezmény: a XVI. század végén és a XVII. 
század elején a vármegye majdnem teljesen la-
katlan. Tetézi a nyomorúságot Bocskay és 
Bethlen seregeinek átvonulása, majd Thököly 
kurucainak magatartása. Védekezésül királyi 
és földesúri végvárak létesülnek. A jobbágynép 
robotol, verejtékezik a török és a magyar vár-
építkezéseknél is. A vár a környező vidék mun-
kájából, termeléséből él. Több azonban a ka-
tonakéz, mint a termelő, a munkás-kéz. A vég-
várak igénybe veszik a német, cseh, osztrák 
rendeknek, a pápának, az olasz fejedelmeknek 
és városoknak állandó segítségét. A segítség-
nyújtás a „német rendeknek érdekében is ál-
lott, mert ha Magyarország behódol, akkor a 
török átvonul a birodalom ellen. Eleinte csak 
esetről-esetre adtak segélyt, később azonban 
már állandó évi összeg" a német rendek támo-
gatása. 

A magyarság egyik hivatásának meghatá-
rozását (Magyarország a Nyugat védőbás-
tyája) a szerző a tények erejével támogatja. A 
kárpátmedence nyugati peremvidékén, a vég-
várakban a török veszedelem ellen a magyar 
és az idegen katonaság együtt szolgált. A ma-
gyarság évtizedeken keresztül hősi próbára tett 
tiszta rétegei megritkulnak, sőt egyes vidéke-
ken teljesen kipusztulnak. Megritkult sorait 
kiegyenlíti az idegen katonaság, amelynek a 
törökök ellen való felvonultatása mögött az 
idejében felismert önös érdek rejtezik: a török 
veszedelemnek idegen földön való feltartózta-
tása, a német, eseh, stb. hazai földnek, az ott 
virágzó kultúrának kímélésével. 

Mily szomorúan beszélnek a könyv lapjain 
a történetírói tömörséggel és a történeti idő-
rendben felsorakoztatott számok, adatok! A 
pusztulás, a néptelenedés arányában csökken-
nek a befolyt, behajtott adóforintok. Pedig az 
idők viharai, az ellenállásra való állandó szer-
vezkedés mindig ú j meg ú j anyagi erőfeszíté-
seket kíván meg a vérehullató magyarságtól. 
A viszonylag békés időben előtör a magyar 
nép regeneráló ereje és az adott helyzet viszon-
tagságai között életformát törekszik magának 
teremteni: a lakosság egy része visszatér régi 
lakhelyére, szerződést köt a törökkel, megfizeti 

az adót a török szultánnak és a török földes-
úrnak is. Adót fizet ezenkívül a magyar ki-
rálynak és a magyar földesúrnak. „Két ura 
volt a jobbágynak: egy magyar és egy török, 
mindegyiknek adózott és mindegyik őt pusz-
tította, a magyar azért, mert a töröknek is fi-
zetett, a török pedig, hogy a magyarnak ne 
fizethessen." A szorongattatások közben sem 
némul el a magyar alkotni vágyás, kultúr-
szomj: pl. az 1618. évi királyválasztó ország-
gyűlésen a rendek „egy díszes országház építé-
sére" 60 dénár adót ajánlanak meg. 

Kiilön fejezet ad számot a megyének 1696. 
évi helyzetképéről. A lakosságnak több mint 
kétharmad része elpusztult a megelőző másfél-
század folyamán. Az 1531. évi több mint kétezer 
jobbágyportával szemben pl. 1648-ban már csak 
163*/2 adózó telket írtak össze. A pusztulásnak 
még szomorúbb képét mutat ja a rovásadó-
összeíráshoz csatolt 1696. évi jobbágyösszeírás. 
A törökök kiverése után a magyar élet újra-
serken. „A jobbágyság ekkor még . . . majdnem 
százszázalékig magyar. Alig egy-két község-
ben, de inkább csak a városokbon találunk né-
hány idegen délszláv hangzású nevet. Ezek a 
várakban szolgáló zsoldos sereg elmagyaroso-
dott utódai." A megye másfélévszázados törté-
netét a rovásadó-összeíx'ás alapján tömören is-
mertető könyv lapjain feltűnnek végezetül is 
a nagy magyar kitartók, hősök nevei: Somodi, 
Acsádi, Esterházy, Zichy, Martonfai, Bottyán, 
Thury, Török, Huszár, stb. És a tömör törté-
neti ismertetés a klasszikus erejű megállapí-
tással zárul: „A XVIII . század a telepítések 
százada volt." 

A mű további részei adatokat tartalmaznak 
a vármegye várainak, városainak és községei-
nek történetéhez. A könyv gazdag adatgyűjte-
ményét négy térkép egészíti ki a vármegye 
török hódoltságának koráról. A térképek szem-
léletesen számot adnak a török pusztításoknak 
községeket elsöprő, szomorú hatásáról, követ-
kezményeiről. 

Dr. Pákay Zsolt könyve pars pro toto: a 
magyarság csodálatos múltjának, nemzeti sors-
történetének nagy történetírói szeretettel és 
hivatástudattal cizellált mozaikja. Amikor a 
könyvnek a török hódoltság magyar életéből 
vett szomorú, sajátos miniatűrjeivel elegyített, 
gazdag adatforrásának végére érünk, legör-
uyed fejünk és a nemzeti áhítat szavakba ne-
hezen önthető csodálatával áldozunk a magyar-
ság múltjának, mely a magyar hazában és ma-
gyar hazáért való helytállás hősi teljesítmé-
nyeinek láncolata. 

Dr. Horváth Zoltán. 

Az ember értékét nem az adja meg, hogy 
övé az igazság, vagy az, amit igazságnak tart, 
hanem az a becsületes fáradtság, amelyet an-
nak szentelt, hogy megismerje az igazságot. 
(Lessing.) 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A hervadt virág panasza. 
- Fogalmazás a IV. osztályban. —-

í r t a : FEJES M. KORNÉLIA. 

Tantárgy és osztály: Fogalmazás, az el. isk. 
IV. osztályában. 

A tanítás tétele: A hervadt virág panasza. 
A tanítás célja: (tárgyi.) A virággondozás-

ról hallottak felújítása. 
A tanítás célja: (alaki.) A gyermek termé-

szetes kifejezési készségének fejlesztése, sza-
batos szó-, és írásbeli készség. 

A tanítás célja: (nevelői.) Az esztétikai ér-
zék fejlesztése a virágos lakás megkedvelte-
tése, gondosságra nevelés. 

Szemléltető eszköz: Hervadt virágunk és 
belső szemléltetés. 

A tanítás menete: 
Előkészítés. 

Virágokról és a virággondozásról beszél-
getve bemutatom az elhervadt virágot. 

Áthajtás: Némaságában is sokat mond e 
virág. 

Cétkűűzés: Amit nektek mond, — azt írjá-
tok le! 

Tárgyalás. 
a) Cím-megállapítás. 
b) Rövid utasítások. 
c) Ónálló fogalmazás. 

Befejezés. 
a) A dolgozat felolvastatása-
b) önbírálat. (Legalább néhány szóval.) 
c) A társak bírálata. A dolgozatok össze-

hasonlítása. Tartalmi bírálat. A társak 
át javít ják egymás dolgozatát. 

d) Bírálat stiláris szempontból. (Külön órán.) 
e) Bírálat helyesírási szempontból. (Külön 

órán.) 
f ) Alkalmazás. Házi feladat, rajz. 

Részletes kidolgozás. 

Előkészítés. 
Ismerek egy jó magyar közmondást a virág-

ról. Ki emlékszik reá? (Aki a virágot szereti.-.) 
Van-e valaki, aki nem szereti? — Szép. Igaza-
tok is lehet, mert oltárunkon eddig naponta 
volt friss virág s szeretettel is gondoztátok. 
Mire van szüksége a vázába tett virágnak? 
— Miért? — Cserepes virágunk is volt. Még ma 
is megvan, elhoztam. Nézzétek meg szegényt! 
— Mi történt vele? Ki is hozta az osztály ol-
tárkájára? — örvendhetett a kis virág, hogy 
ilyen szép helyre került. Kis oltárgondozó 
(esetleg virággondozó) gazdája öntözgette, gon-
dozta . . . Hanem egy szép napon baj lett — s 

nem kapott semmit. Próbálta kis fejét a nap 
felé fordítani, hogy a fénysugár-gyerekek 
csókjai közt elfelejtse a hiányokat. Jött az al-
konyat, a Napsugárkák is magára hagyták — 
- újra eszébe jutott, hogyha még sokáig kop-
laltatják, elközeleg végórája. — Mit tehetett? 
— Remegve várta a másnapot. Mi történhetett 
azután? — (Nem öntöztük meg, elfelejtettük.) 
Szegény v i rág hiába próbáltam életrekelteni, 
nem sikerült. Miért sajnálom? — S ti? — Ha 
nem hervad el termést hoz s abból a virág-
család tovább szaporodik. Kis fejecskéje leko-
nyult, virágszirom ajkai elnémultak. Nem kö-
szönti már a mosolygó napot s illata sem száll 
többé az ég felé. Meghalt . . . elpusztult . . . Vi-
rágsors . . . embersors. . . oly közel állnak egy-
máshoz. 

Széppé tette pedig iskolánkat. Miért szép a 
virágos lakás? 

Áthajtás: Hanem a hervadt virág végtelen 
csendessége, színtelensége sokat mond a figye-
lőnek. . . Gyermekek, ha most megszólalna!... 
Ki mit gondol? — Pirulhatnánk egy kicsit. Lá-
tom, már tudjátok is, hogy mit mond a kis vi-
rág! — (Mindig több kéz lendül fel.) 

Célkitűzés. 
Amit nektek mond, — azt írjátok le! 

Tárgyalás. 
a) N! mi lesz a fogalmazványod címe? — 

S a t iéd? . . . (Minden jó címet helybenhagyok a 
táblára nem kerül fel semmi.) 

b) Ne írjatok olyat, ami nem a virág be-
széde lenne! Ne kezdjétek messziről! — Milyen 
időben fogtok írni? — Összefüggően, értelme-
sen- Már évvégén ügyelünk a hármas tagozó-
dásra is. Ha valami kérdezni valótok lenne je-
lentkezzetek s halkan elintézzük. 

c) önálló fogalmazás. 

Befejezés. 
a) Tartalmi bírálat. N- olvasd fel, mit ír-

tál!? — (A csendes munka alatt megfigyeltem 
egy jó, egy közepes s egy gyenge fogalmazást.) 

b) Mi a kifogásod saját munkád ellen? — 
Mit írnál máskép, most, hog'y hangosan is hal-
lottad? — Miért írtad ez t . . . így? — S most 
miért tartod helytelennek? — Meg vagy mun-
káddal elégedve? — Miért? Miért nem? — A 
jövőben mire kell ügyelned? — Helyes! (Kb-
így próbálom bennük az önkritikát is tudato-
sítani.) 

c) Mit szóltok hozzá? — Látom, hogy figyel-
tétek a felolvasását. A hármas tagozódást 
észre lehetett-e venni? — A címnek megfelelőe?i 
irt-e — Helyes időben írt-e? — Nem volt túl 
hosszú? Sem- túl rövid? Van-e benne értelmet-
lenség? — Milyen hiányt vettetek észre? Eléggé 
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beleélte-e magát a mi kis virágunk szomorú 
helyzetébe? — Te hogyan írtad volna? S te? — 
Milyen tanácsot adtok neki? A három felolva-
sott dolgozat közül melyik volt a legjobb? — 
Miért? A többinek mire kell a jövőben 
ügyelnie? — Mi legyen a címe? — Van-e hár-
mas tagozódása? — Mit írhatott volna meg? — 
Helyes, hogy N. párbeszédben írta a dolgozatot. 
Hol homályos a megértés? — Hasonlítsuk ösz-
sze a kettőt! — S. N. milyen formát választott? 
— Mesélve í r ta le. A vége hiányos. Helyesen 
szóltatok hozzá. Mit fogsz N. a hiányos részre 
írni? (Szóbeli fogalmazás.) Jól dolgoztatok, 
látszik, hogy melegszívű kisleányok vagytok s 
együtt éreztek a szenvedő, nélkülöző virággal-

d) Átcserélik a szomszédok dolgozataikat s 
aláhúzzátok benne egymás hibáit. Aláírjátok 
a javító nevét. 

Bírálat stiláris szempontból. (Külön óra 
anyaga.) N. szép ruhába öltöztette gondolatait. 
Szép kifejezéseket használt. (Részleteket olva-
sok, olvastatok.) Megszemélyesítette a tubaró-
zsát. „Tubarózsa-mama" Nem írja, hogy néki 
is f á j a virág elhervadása, hanem? — („Én is 
szeretlek." Hol volt N. dolgozatában szép kife-
jezés? — „Díszelgett." „Lehajtotta kis fejecs-
kéjét" . . . N. dolgozatában? — „erdő mélyén" ... 
„Elfonnyadt" stb. Még színesebben írhatta 
volna le azt, hogy mit érzett akkor, amikor a 
hervadt virágot meglátta- N. kedvesen í r ja : „El-
lankadt". „Táplálékát feloldani nem tud ta . . . " 
Felhasználja azt is, amit tanult, hallott. N. igen 
szépen, választékosan fejezte ki gondalatait. 
Röviden, velősen. Kedves hasonlatot használt. 
Utánozzátok! 

Bírálat helyesírási szempontból: Nézzük a 
helyesírást! (Előzőleg magam is átjavítottam 
a dolgozatokat.) Sok takarékos gyermekem 
van. A hellyel takarékoskodnak, de a helyes-
írás rovására. Egybeirogatjáli azt is, ami nem 
egy szó. „Meg fogom öntözni, el kellett pusz-
tulnia, meg is örü l tünk. . . rá se gondoltunk.. . 
nem t u t t a . . . átszált . . ." (Táblára iratom az 
illetőkkel, helyesbítés, értelmezés.) Hogyan 
kellett volna írni? — Miért? — Más baj is 
van. A mássalhangzók kettőzését elhanyagol-
játok, ahol meg rövid a mássalhangzó ott hosz-
szan ír ta némelyik. (Névsor szerint.) „öröm-
mel . . . családdal . . . á l lvány. . . bennünket. •. 
lesz . . . teljesen gyengébb.. ." Miért volt rosz-
szul írva? —- Hogyan kellett volna írnod? 

A hibákat kijavítjátok s bemásoljuk a dol-
gozatot a ceruzás oldallal szemben a füzet 
jobboldalára. 
Alkalmazás. 

a) Mit teszünk ezután, lia lesz cserepes vi-
rágunk? S ha a virággondozó mégis elfeledné? 
— Más segít a bajon, hiszen itt minden a 
miénk. 

b) Rajzoljátok le a virágot úgy is, anúnt 
teljes pompájában volt s a mai elhervadt alak-
jában is. Esetleg más alakban. 

HAZAI ÉS 
KOLFÖLDITANÜGYI LAPOKBÓL 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző Intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének folyóirata. 
Szerkeszti: Molnár Oszkár. A nagymultú lap 
június havi számát Padányi Frank Antalnak 
„Az ember megújhodása" című elnöki meg-
nyitója vezeti be. A nagynevű pedagógus ezt a 
beszédét a Tanítóképző Intézeti Tanárok Or-
szágos Egyesülete XXXII . évi rendes közgyű-
lésén Kolozsvárott mondotta el. Erdélynek a 
lelkülete különösen alkalmas arra, hogy erőt 
gyűjtsünk a szebb magyar jövő szániára. Mes-
ter házy Jenő főtitkári jelentését közli még a 
lap, azonkívül dr. Fiala Endre cikkét „Törté-
nelem és filmoktatás" címen. Az Akik elmen-
tek-rovatban dr- Kovácsik Jánosnak szentel 
meleg nekrológot Éber Rezső. Egyesületi Élet 
továbbá Hirek-rovat fejezik be a Magyar Ta-
nítóképző legutóbbi számát. 

Nevelés. Ezelőtt Pedagógiai Szeminárium. 
A Budapesti Tanítótestület hivatalos lapja. 
Szerkeszti: Lenkei István. „Maradj mindig, 
mindenütt magyar" címen írt lelkes vezércik-
ket Lenkei István, a lap legutóbbi számába. 
Dr. Olasz Péter a társasélet lélektanával fog-
lalkozik, dr. Jankovits Miklós az írás osztályo-
zásáról ír alapos, mindenre kiterjedő, gondos 
tanulmányt. Az ú j Tanterv megtanulandó köl-
teményeit Szentirmayné Kary Erzsébet tár-
gyalja, Fodor Viktória kéréssel fordul az ú j 
tankönyvek íróihoz. Különösen fontosnak ta r t j a 
e tekintetben, hogy a fővárosi iskolák sajátos 
helyzetükhöz megfelelően alkalmazott ú j tan-
könyveket kapjanak. Fontos, hogy meghallgas-
sák az évtizedes gyakorlattal és áttekintéssel 
bíró kartársak hozzászólását és bírálatát. Ta-
nításokat írtak Várkonyi Ferenc és Walter 
Ferenc. A Budapest székesfőváros gyakorló 
népiskolája V—VIII. osztályának évzáró ünnep-
ségére részletes programmot állítottak össze 
Walter Ferenc és Lenkei István. Részletesen 
foglalkozik a lap Márai Sándornak a Pesti 
Hírlapban „A tanító" címen megjelent cikké-
vel. Változatos hírek fejezik be a Nevelés jú-
niusi számát. 

Katolikus Nevelés. A Katolikus Hittanárok 
ós Hitoktatók Egyesületének közlönye. Szer-
keszti: Petró László. A folyó évi júniusi 
számba dr. Tóth Pál László ír t szép cikket „Ta-
nulmányi eredmény és jellem" címen. Dr. Má-
hig János arra nézve ad értékes tanácsokat, 
„Hogyan bocsássuk el diákjainkat az intézet-
ből". Liska Zoltán az osztályozásról, Huber 
Frigyes a Ranolder Klára-intézetről, dr. Va-
nek Imre a magyar i f júság katolikus akciójá-
ról, Hell Imre a vakációra való készülődésről 
ír. Schnattner Szigfrid a szívről, szeretetről 
közli gondolatait. Tartalmasak a lapnak többi 
rovatai is. 
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A Családi Körnek, Pettkó-Szandtner Aladár 
folyóiratának legutóbbi számában főszerkesz-
tője foglalkozik vezető helyen azzal a sajná-
latosan ismét időszerűvé vált tevékenységgel, 
melyet az elmúlt világháború idején hadigon-
dozásnak neveztek. Példaszerűen volt meg-
szervezve és sok hasznos tanúságot és útmuta-
tást nyú j t azoknak, akikre ez az emberbaráti 
munka vár. Meg kell még emlékeznünk Sz. We-
ress Jolánnak „A székely anya legendája" c-
színes és friss írásáról, melyben a kölcsönös 
segítő készségnek, különösen a vidéken, köze-
lebbről Erdélyben, örvendetes izmosodásáról 
számol be. Igen figyelemre méltó nevelési irá-
nyú cikket olvasunk Hajós Elemértől a hálát-
lan gyermekről. Földváry Valéria újból fog-
lalkozik azzal a rendkívül fontos kérdéssel, 
miként lehet a tyúkok tojásképzését fokozni. 
Pál fay Erzsébet a mai idők szabta korlátozá-
sokra és kényszerű takarékosságra is figye-
lemmel, igen ügyes nyári gyermekruha-terve-
ket mutat be művészi rajzaiban. A tartalmas 
füzetet ezúttal is bőséges Egészségápolás, Ott-
honunk, Udvar és kert rovatok, valamint 
Gyermekbokréta mesegyűjtemény melléklete 
B. Czeke Vilma kitűnő szerkesztésében egészí-
tik ki. A Családi Kör egész évi előfizetési díja 
4 pengő. Megrendelhető a kiadóhivatalnál: 
Budapest, XI., Horthy Miklós-út 16. Egyes szá-
mok az IBUSZ pavillonokban is kaphatók. 

A Magyar Szemle júniusi számának vezető 
cikke a kormányzóhelyettesi intézmény törté-
netét ismerteti és jelentőségét méltatja Egyed 
István avatott tollából. Prokepy Imre Bajza Jó-
zsefnek a magyar-horvát kapcsolatokkal foglal-
kozó tanulmányairól emlékezik. Szirmai Ká-
roly a felszabadult Délvidék szellemi mozgal-
mait és Szenteleky Kornél áldozatos munkás-
ságát ismerteti. Ruisz Kezső Nagy-Budapest 
kialakításának szükségességét hangoztatja. Kü-
lönös érdeklődésre tarthat számot Árgus cikke, 
amely az angol-japán érdekek ütközőpontjá-
ban álló India bonyolult kérdéseit világítja 
meg. Fábián István Pintér Jenő irodalomtör-
ténetírását bírálja. Erdős Jenő Tisza Lajos 
alakjában a szociális érzékű igazi magyar úr-
nak állít emléket, Juhász Béla a Rákóczi György-
lengyelországi hadjárata alatt tatár fogságba 
került magyarok megrázó történetét eleveníti 
fel. Gogolák Lajos külpolitikai szemléje nap-
jaink világeseményeiről tájékoztat. Számos 
könyvismertetés egészíti ki a Magyar Szemle 
tartalmas, érdekes júniusi számát. 

Német tanügyi lapokból. 

Nevelés szabadlevegőn 
— szabadlevegős iskolák. 

Erről a modern tárgyról szóló levelet inté-
zett a jelenlegi olasz nevelésügyi miniszter, a 
nálunk is jár t s itt tartott előadásából is elő-
nyösen ismert Giuseppe Bottal, a Carta della 
Seuola megalkotója a szabadlevegős iskolák 
pedagógusainak német-olasz baráti kongresszu-

sához, melynek egyes osztályai Bayreuthben és 
Berlinben üléseztek. A levél, melyből kitűnik, 
milyen nagy jelentőséget tulajdonít a fasiszta 
Olaszország a szabadlevegős nevelés mozgal-
mának, a Ber Deutsche Erzieher c. német folyó-
iratban olvasható. 

Az iskola — mondja a kiváló olasz állam-
férfiú — fogalommeghatározása szerint, sőt 
mondhatnók alapgondolata szerint nem más, 
mint egy otthon• Ilyennek mutatkozik a gyer-
mek előtt az átmenetnél a szülői házból az első 
i f júi társadalom gyülekezőhelyére, ahol az ő 
látóköre és egész lénye kibővül ós gazdagodik. 
Az „iskola" fogalma ettől kezdve a legtöbb 
gyermekre nézve egy falakból, osztálytermek-
ből, zárt helyiségekből álló épületben testesül 
meg. Szinte nehéz falak és osztályok nélküli is-
kolára, mint valami normális dologra gondolni 
s éppen azért nehéz a szabadban lejátszódó is-
kolai életet elképzelni, mely a zárt térben folyó 
tanítás normáitól eltérő szokásokra és tanítási 
működésre van beállítva. 

Ennek következménye, hogy a szabadlevegős 
iskolának, melyben a tanítás rendesen az osz-
tálytermen kívül, tanítványok és tanítók kö-
zött szabad együttműködésben megy végbe, 
mint tanítási formának sohasem volt valami 
nagy tekintélye; inkább csak szükségből szere-
pelt, mint kizárólag egészségügyi és megelőző 
természetű, örömteljes és érdekes segítőeszköz, 
mely az ú j nemzedékek egészségét védeni tö-
rekszik. 

Hiszen tényleg higiéniai és szociális gondos-
kodás érzése volt, ami a szabadlevegős iskolák 
alapítására vezetett, mert mindenekelőtt az 
egészségügy őrei pártolták és fejlesztették, akik 
a gyermekek egészségét iparkodtak óvni, javí-
tani, — különösen azokét, kik tuberkulotikus 
családból származnak. Ez az áldásos gondosko-
dás azután Olaszországban egy jellegzetes peda-
gógiai mozgalmat hozott létre, mely megifjító-
lag hatott az egész oktatásügyre. 

Mussolini „Carta della Scuola"-ja, mely az 
iskola kérdését, mint nevelési problémát fogja 
föl s mely a családot és a fasiszta if júsági szer-
vezetet a „Gioventu Italiana del Littorio"-t az 
iskolával való közvetlen együttműködésre hívja 
föl, ennek a mozgalomnak is erős ösztönzést 
adhat. Az iskola nem szorítkozik úgy, mint 
eddig, a tisztán iskolaszerű feladatokra, me-
lyekre kizárólagosan illetékes volt, hanem na-
gyobb méltóságban és további emberi, szociális 
és politikai természetű feladatokban van része. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen felfogás az iskolá-
ról az élettel és a világgal való elevenebb, köz-
vetlenebb érintkezés érdekében folytatott küz-
delemben hajlandó a hagyományos formákat 
és mondhatnók, az alapépítményeket is felrob-
bantani. Térbeli bővülést is szívesen lát, mely 
új lelki és erkölcsi követelményeket re j t ma-
gában és kifejezésre ju t ta t ja őket s amelyek 
túlmennek az egészségügyi okokon, ha ezek ad-
ták is az indítékot a szabadlevegős iskolák ala-
pítására. 
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A szabadlevegős iskola megszűnik tehát kü-
lönös, szinte pathológikus jelleggel bírni; ki-
hívja a tanulót az osztályteremnek négy élet-
telen fala közül, megszabadítja őt az iskola-
padnak szűk geometriai méreteitől s testileg 
és szellemileg kapcsolatba hozza őt a természet-
tel, személyisége kifejtésének előjátékaként, 
hogy azután a tudást meghódítsa magának. Az 
olyan tanuló helyébe, aki passzív módon tan-
könyvekből és a tantervszerű tanítási órákból 
szegényes és csak szavakon alapuló tudást 
merít az iskolai vizsgák részére, olyan fiatal-
embert tesz, aki éberen megfigyel, az eleven 
életet maga önállóan fölfedezi és szabadon ku-
ta t ja a természetes igazságokat, melyek min-
den tudásnak és megismerésnek alapját alkot-
ják. 

A szabadlevegős iskola ellen, melyet egy 
fasiszta iskola eszményi típusának szeretnék 
tekinteni, fönnáll azonban, s fönnáll makacsul 
az a balítélet, hogy csendes ülés és hallgatag 
koncentráció híján, valamint minden szellemi 
szórakozás kizárása nélkül nem lehet tanulni. 
Én ellenben azon a véleményen vagyok, hogy, 
ha minden nevelésnek elkerülhetetlenül önne-
veléssé kell fejlődnie vagyis a tanulónak ki-
mondottan személyes törekvésévé, akkor a 
mesterséges elszigetelés és lehetetlen mozdulat-
lanság biztosítására való minden gond és fára-
dozás alaptalan, mert a szellem, mely aktív 
módon él, a belső élet tényeit és adatait abban 
a pillanatban dolgozza fel, amelyben kedve 
van az alkotó eljáráshoz és pedig teljesen füg-
getlenül minden anyagi föltételtől. 

Éppen azért a nélkül, hogy a szabadlevegős 
iskola magas egészségügyi és szociális céljai-
nak valódi emberi értékeit félreismernők, tel-
jes fontosságukban értékelhetjük a pedagógiai 
célokat is, melyek az oktatás technikájának ú j 
látóhatárt nyitnak. A szabadlevegős iskola leg-
sajátosabb lényege szerínt az életnek és a sza-
badban való nevelésnek egyik nem iskolaszerű 
alakja s mint annak legmagasabbrendű for-
mája jelentkezik, miképen lehet a testnek egész-
ségét a lélek egészségének és életerejének esz-
közévé tenni. Helyes tehát nemcsak a népiskolai 
esztendőkre korlátozni, hanem lassankint ki-
terjeszteni a középfokú és magasabbrendű is-
kolákra is, melyek a fiatalembert életének leg-
nehezebb s legviharosabb időszakában, a ser-
dülő és if júkorban fogadják magukba. 

Mint ahogyan az i f jú nemzeteknek joguk 
van további térre, élettérre meg nem állítható 
születési szaporodásuk és tevékenységi ösztö-
nük számára, úgy az ú j nemzedékeknek is jo-
guk van térre, mely alakulóban levő személyi-
ségüknek további fejlődési lehetőségeket nyújt. 
Hála a szabadlevegős nevelésnek az iskolában 
és a testi élet minden más formájának a sza-
badban, most már lehetséges, hogy a fiatal 
embernek rendelkezésére bocsássuk ezt a nél-
külözhetetlen „életteret", mint szükséges elő-
feltételét annak, hogy a világban megállja 
helyét. 
(Der Deutsche Erzieher. 1941. 12. szám.) 

Amerikai tanügyi lapokból. 

A házépítő hód. 
í r t a : CORY HARPER 

Téli szállása készítéséhez a hód egy bokros 
folyópartot keres. Az alkalmas hely kiválasz-
tása után felkeresi barátait és segítségüket 
kéri a házépítéshez szükséges gát megépíté-
sére. 

Legelőször sok bokrot rágnak át közvetlenül 
a föld felett. A gallyakról a kérget eltávolítják, 
majd azok vastagabb végeit a víz folyása irá-
nyába rakva, kövekkel leszorítják és iszappal 
betömik a réseket. Ez kettős célt szolgál. Egy-
részt megakadályozza a víz elfolyását, más-
részt a víz a töltés mögött összegyűlve, mind 
magasabbra emeli a gátat, annyira, hogy eléri 
a nagy fák törzsét. Ezzel a hód elérte a célját-
Amíg a víz emeli a gátat, a hód kirágja a bok-
rokat és fiatal fákat egészen a fa törzséig; az 
így készített utat farkával tisztára sepri. Ezen 
előkészületek után hozzálát tulajdonképeni 
munkájához. 

Hátsó lábaira állva, a fa kérgéből körös-
körül gyűrűt rág ki, körülbelül 30 cm-rel lejebb 
még egyet. Azután a két gyűrű között átrágja 
a fát. Egyszerre 5 cm széles és 10 cm hosszú 
darab fát rág ki vésőhöz hasonló négy fogával. 
Egy nap alatt 75 cm átmérőjű fát tud átrágni 
és ezáltal kidönteni. Amint a fa kidőlt, a hód 
lerágja az összes gallyakat és a fakérget; ha a 
fa vízbe esett, úgy a víz színén könnyen tudja 
a neki megfelelő helyre irányítani. Ha partra 
dőlt, úgy kisebb darabokra rágja és az általa 
előre elkészített úton maga előtt gördíti le a 
vízbe 5—6 társának segítségével. A vízben úszó 
tönköket tutajszerűen összehozza, megrakja 
kövekkel és földdel, míg azok a vízbe süllyed-
nek- Több ilyen réteget rak egymás fölé, míg a 
legfelső a víz színével lesz azonos magasságú. 
Faágakat és gallyakat tesz a tetejére, azokat 
iszappal kibéleli. Munkaküzben két hód állan-
dóan figyel és veszély esetén leadott • vészjelre 
valamennyi hód biztos helyre bújik. 

Amikor ezzel elkészültek, a hód a víz felőli 
részről alagutat készít magának a középpont 
irányába felfelé haladva, amíg eléri a víz szint-
jét. A kirágott fadarabokat, továbbá a köveket 
és iszapot lábaival kikotorja. Ezzel párhuzamo-
san egy másik alagutat is készít; a kettőt egy 
keskeny szárító járattal köti össze. Ha éjjel 
kintről bejön, ezen szárító járatban addig ma-
rad, amíg szőréből a víz ki nem nyomódik. Té-
len ezen a járaton keresztül meríti vízbe az ele-
delét puhítás végett. Ezen szárító járat mögött 
tágas nagy helyiséget készít. Az anyahód far-
kával kisöpri a helyiséget, szájába veszi a sze-
metet és kiviszi. Visszafelé jövet sok apró galy-
lyacskát hoz magával, amelynek kérgét papír-
vékonyságúra szakítja és ezzel a helyiség egész 
padlóját puha ágy módjára betakarja. Ezzel el-
készül az állandóan tisztántartott lakás. 
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Amíg a víz nem fagy be, más állat nem tud 
behatolni odújába- Télen a folyó jegére nedves 
iszapot rak a bejárat elé, amelynek vastag ré-
tegét más állat nem tudja kikaparni és elérni 
a hódot. 

Ősszel élő faágakat és gallyakat süllyeszt 
vízbe és ezekből táplálkozik a tél folyamán. 

Egy kifejlett hód 22—23 kg súlyú és körül-
belül 3 láb hosszú. A hátsó lába kacsáéhoz ha-
sonló, ennek segítségével jól tud úszni, a kor-
mányzást farkával végzi. A hód Kanadának leg-
ismertebb állata, prémje igen keresett, ezért 
vadásszák. Ennélfogva mindinkább a csende-
sebb vizek felé húzódik. 
Child Education, 

1939 január hó 

aaa 
TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Orel Géza: A tanoncélet kapujában. 
Hézagpótló, régóta nélkülözött tájékoztató je-
lent meg dr. Orel Géza ny. felsőkereskedelmi 
iskolai főigazgató tollából. 

„Milyen pályára menjen a gyerek?" kérde-
zik tanácstalanul a szülők és pedagógusok. 

Ez a kis munka a pályaválasztás gyakorlati 
abc-je, amely először isa i ról világosít fel, hogy 
hogyan változik a tanoncoktatás ideje az is-
kolai végzettségnek megfelelően, majd a szak-
iskolák felől tájékoztat részletesen. 

A következő, „Válasszunk 121 iparágból" c. 
fejezet betűrendben felsorolja az összes mes-
terségeket, amelyek közül nem egyben világ-
hírnévre tett szert a magyar ipar. 

Részletesen tájékoztat, hogy milyen testal-
kat, képességek, egészségi állapot szükséges 
egy-egy foglalkozás űzéséhez, kik ne menjenek 
erre a pályára. 

A következő fejezet a jövő kereskedőinek ad 
tanácsokat, hogy melyik üzletágban tudnának 
leginkább boldogulni. 

,.Rázzuk le az előítéleteket, ha gyermekeink 
jövőjéről van szó" mondja dr. Orel Géza, aki 
régi harcosa annak a gondolatnak, hogy az 
if júság ne a hivatalnoki, hanem a nemzet va-
gyonát gyarapító kereskedői és ipari pályákat 
válassza. 

Ennek a könyvecskének nem szabadna 
hiányozni egyetlen szülő és pedagógus könyv-
tárából sem. (Attila Nyomda r.-t- kiadása, Bu-
dapest, II., Szász Károly-utca 3—5. Ára 150 P.) 

Hegyaljai Kiss Géza: Napfényes vizeknél. 
Elbeszélések. (232 oldal. Mühlbeck Károly toll-
rajzaival. Ára fűzve 3 P 50 f„ kötve 4 P 50 f.) 

A Hernád, Bodrog és Olt mentén a magyar 
vidéken, magyar emberek között játszódnak le 
Hegyaljai Kiss Géza elbeszélései. Érdekes gon-
dolata volt a szerzőnek az, hogy tájak szerint 
csoportosította a mondanivalóit, ösztönös mű-
vészi lelkével megérezte, hogy a táj, a környe-
zet szoros kapcsolatban van az emberrel, a 
miliő átalakító hatásával. 

Az elbeszélések hősei, akár a múltba, akár 
a jelenbe helyezi őket, akár patikus, nótárius, 
rektor, pap, vagy a föld szegény gyermeke, 
mindig egyszerű lelkek és az élet józan böl-
csessége, derűje árad a tettükből, szavukból. 
Bizonyos Keleti magyar bölcsesség, befeléné-
zés jellemzi őket. 

Az eredeti szempontok szerint csoportosított 
elbeszélések mind más- és más hangulatot le-
helnek, más vidék jellegzetességét tár ják fel és 
egyszerűségükben is dús mondanivalójuk tör-
ténete. 

A nemes ponyva- „A lélek éppúgy vágyódik 
táplálék után, mint a test. Szüntelenül keres, 
kutat, hogy vágyát kielégíthesse. Az élelmiszer 
piacait már rég megszervezték a nagy fo-
gyasztás számára. Szakértő szemek vigyáznak 
arra, hogy hamisított és ártalmas anyagok ne 
kerülhessenek forgalomba. A test védelme te-
hát biztosítva van" — ír ja beköszöntőül a Ma-
gyar Népművelők Társasága az „Érdekes Re-
gények — Röptében a világ körül" című könyv-
sorozatának első kötetében, és azért, hogy 
„A lelki táplálékot árusító nyilt piacok ellá-
tását tiszta, értékes, élvezetes és olcsó áruval", 
nemes ponyvával lássa el, indította meg dr. 
Lőrinczy Szabolcs szerkesztésében az Érdekes 
Regények című 100 oldalas könyvsorozatát-

Minden kötet két részből áll. Az első, mely 
kb. 64 oldal terjedelmű, a regény, a második 
rész pedig „Röptében a világ körül" a ma ak-
tuális eseményeit tartalmazza, gazdag, mély-
nyomású képanyaggal illusztrálva. 

Az eddig megjelent 56 kötet felöleli a ma-
gyar mult, a magyar jelen, a magyar élet min-
den jelentős mozzanatát. Minden egyes kötet 
irányregény, mely szórakoztatva tanít, nevel, 
a magyar öntudatot felébreszti. Egy nemzet-
nél sem vagyunk alábbvalóak, nekünk is vol-
tak hőseink, utazóink, feltalálóink, kik egész 
életüket a magyarságért, a tudományért aján-
lották és áldozták fel. 

A kötetek túlnyomó része történelmi regény. 
Kállay István (A brentai csoda) a kalandozá-
sok korának hős, bátor, de mégis gyengéd vi-
tézei közé viszi el az olvasót. A tatár járás 
szörnyű pusztítását eleveníti fel Gyallay Do-
monkos (Rogerius mester a pokol torkában) 
Iiogerius mester siralmas énekén keresztül. A 
tatár járás történelmi eseményekben gazdag 
tragikus korában játszódik le Fehér Tibor 
„A király vitéze" c- regénye is. 

A török elleni élet-halál küzdelmének korá-
val még több regény foglalkozik. 

A török idők szörnyű pusztítását és a pusz-
tuláson a magyar életerőnek felemelkedését 
mutat ja be Kosáryné Réz Lola: „Űj élet a ro-
mok alatt" c. kis regénye 

Magyarország és Erdély legszomorúbb ide-
jében, „Mikor 1596-ot írtak a krónikások és 
jobbról a császár ígérgetett, balról a szultán 
fenyegetett. Két malorftkő között őrlődött min-
den jóakarat és reményteljes buzgóság" —- he-
lyezi hőseit Bibó Lajos (Fekete napok). Ha-
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sonlóképen a török hódoltság korába viszi 
vissza olvasóit a nemrégen elhányt kiváló író, 
Lőrinczy György is (Az igmándi bég). Bibó 
Lajos másik" regényében (vitéz Thury György) 
a törökvilág egyik legnagyobb vitézének, a 
nagy Thury Györgynek fiatalkori hőstetteit 
meséli el. 

Több regény foglalkozik a legendás kuruc-
labanc-kor eseményeivel is. Így Csurka Péter: 
Kende Ábris mátkája, Nagy Dániel: A medve-
börtön c. regénye. A legvitézebb kuruc, Vak 
Bottyán életét Kenessey Péter (Az ördögök ka-
pitánya), Rákóczy hű íródeákjának, a hűség 
örök mintaképének életét pedig regényes el-
beszélés keretében M. Katona Ilona (Hű volt 
mindhalálig) ismerteti. A kuruc-kor gazdag vi-
lágát t á r ja elénk Orosz Imre regénye is (Fúj 
már az őszi szél). 

A napóleoni idők legendás hírű Simonyi 
óbester, a magyar erő és virtus megtestesítő-
jének életét rajzolja meg György László: A ti-
tokzatos kastély e. érdekes és fordulatos regé-
nyében. 

Madagaszkár királyának, gróf Benyovszky 
Móricnak Pados Pál (A madagaszkári király) 
állít emléket. Vécsey Zoltán (Vörös köpenye-
sek kapitánya) Berzeviczy Vince életén keresz-
tül a mult század első felének a magyar 
szóért, magyar életért folytatott küzdelmét 
mutat ja be. A fiatal Körösi Csorna Sándor éle-
tének egy epizódját „A fehér halál" c. regé-
nyében Pados Pál meséli el. A titokzatos Türr 
István kaukázusi kalandjairól ' Leleszi Béla 
mesél (A titokzatos utas), Irinyi Dánielnek, a 
szomorú sorsú magyar feltalálónak Gábor Mi-
hály állít emléket (Magyar tűz). 

Az idegen világban, idegen környezetben, 
bármely nehéz helyzetben is a helyét bátran 
megálló magyart mutat ja be, Országh Imre 
(Harc az olajért), ki regényének alakjait Ame-
rikába helyezi; Harkányi Tamás (A vasöklű 
ember) hőse az amerikai alvilággal harcol; 
Horvát Ferenc (Szibéria poklában) egy ma-
gyar hadifogoly kalandjait ismerteti a vörös 
orosz forradalmon keresztül. 

A magyar puszta színes életéből meríti tár-
gyát Szalay László (Halálos tánc). Barsi Dé-
nes (A Császár-malom titka) egy fiatal ma-
gyar feltaláló küzdelmes életét meséli el a ta-
lálmányait és egy szép leány kezéért. 

Irányregény az öngyilkosság ellen Fehér 
Tibor (Az ítélet), a bűnös élet ellen pedig Tas-
riády Balázs (Ják Donát pénze) regénye. 

A japán katona, felfedező önfeláldozásáról 
mesél Barsi Ödön: Az élő torpedó c. regénye. 

Farkas György (Vándorút a végtelenben) a 
világűr csodálatos világába vezet el és a csil-
lagászat rejtelmeivel ismertet meg. 

A szerkesztő és kiadó elérte célját. Minden 
egyes kötet eljut a fővárostól a legkisebb ma-
gyar faluig, a magyar intelligenciától a ma-
gyar parasztig. 

A Magyar Népművelők Társasága a nagy-
közönség régi kívánságát teljesíti, mikor ne-
ves magyar írók munkált fillérekért (egy kö-

tet ára 14 fillér) bocsátja a könyvpiacra. A ki-
adó kultúrmissziót is teljesít, mert megismer-
teti a magyar multat a várossal a falu, falu-
val a város életét, problémáját. Szórakoztatva 
a magyar öntudatot fejleszti. P. ZS. 

Magyarosan (1942. 2. füzet). Megszokottan 
változatos tartalommal jelent meg a Magyaro-
san legújabb száma. A legelső közlemény, 
Csathó Kálmánnak Helyes magyar nyelvhasz-
nálat c. cikke, azt fejtegeti, hogy az iskolának 
igen nagy része lehet abban, hogy a nyelv-
védelem munkája célt érhessen. Nemes meg-
értéssel méltatja ezért néhai Pintér Jenő fő-
igazgatónak e téren kifejtett céltudatos törek-
véseit. Kívánatosnak tart ja, hogy a nyelvvéde-
lem munkáját elősegítő tanítók működését a 
felettes hatóság is figyelemmel kísérje. Lo-
ványi Gyulának Barbarizmus vagy szakáll-
elvűség c. gúnyos írása az ista és izmus kép-
zőknek egy komolykodó védője ellen fordul. 
Felesleges fáradság a magyar nyelvben idegen 
képzőknek védelmet keresni. A nyelvtudomány 
megállapítása szerint hiábavaló volna bárki-
nek is vitatni, hogy akárcsak egy ragunk vagy 
képzőnk is idegen nyelvből vett elem volna. 
Tanulságos Winter István cikke a Nyelv-
helyességi babonákról. Ne elégedjünk meg az-
zal, hogy egy hibás szót vagy szerkezetet meg-
rovunk, hanem mutassunk r á a helyes haszná-
latra is. Loványi Gyula Partizán c. cikke azt 
a tanítást közli, hogy ennek a szónak termé-
szetes, magyar megfelelője: szabadcsapat. Ér-
dekes könyvismertetést olvasunk Nemes Zol-
tánnak Szóstatisztika egymillió szótagot fel-
ölelő újságszövegek alapján c- munkájáról. 
Megállapítja a szerző, hogy leggyakrabban 
használt 14 szavunk: a, az, és, hogy, is, nem, 
ez, egy, amely, volt, meg, aki, magyar, nagy. 
Újságcikkek alapján rámutat még az író, hogy 
gyakoriság sorrendjében a legsűrűbben elő-
forduló idegen szavak: doktor, politikai, film, 
politika, méter, autó, dollár, minisztérium, 
opera, sport, gól, detektív, antant, szocialista, 
programm. A Lapszemléből látjuk, liogy több 
cikk hangsúlyozza a tanuló- és leventeifjúság 
fontos szerepét a nyelvvédelem terén. Érdekes 
kísérletről értesülünk még a folyóirat lapjai-
ról. Tolnai Vilmos hozzávetőleges számítás 
szerint a magyar nyelv teljes szókincsét 160— 
180.000 szóra teszi. Más vélemény szerint ez a 
becslés túlságosan szerény, a valóságnak mesz-
sze mögötte marad. A valóság megállapítására 
való törekvést azonban meddő kísérletnek kell 
tekintenünk. A Magyarosannak méltán meg-
érdemelt népszerűségét igazolja, hogy füzetei 
hétezer példányban forognak a nyelvvédelniet 
ápoló, megértő magyar közönség kezén. 

Külügyi Szemle (1942. 3. sz). A Külügyi 
Szemle legújabb számának első közleményében 
Joó Tibor A Magyar Birodalom balkáni jelen-
tőségét fejtegeti. Ennek a kérdésnek vizsgálata 
azért szükséges, mert a Balkán szemében egész 
történelmünk folyamán hazánk képviselte a 
Nyugatot. Weber Tibor és Váli Ferenc Indiá-
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ról szóló közös cikke tárgyilagos ismertetést 
nyúj t az angol korona legcsillogóbb ékszeré-
ről. Az érdekes adatok hosszú sorából csak azt 
említjük meg, hogy India lakossága az egész 
világ népességének ötödrésze. Ez a hatalmas 
néptömeg 222 nyelven (nyelvárnyalat szerint) 
beszél. Legnagyobb számban vannak a hinduk; 
kebelükben 2300 kaszt van. Hollósi Somogyi 
József Ausztráliáról szóló cikke időszerű is-
mertetés az ötödik földrészről, gazdasági je-
lentőségéről., A mellett még annak magyaráza-
tát is megtaláljuk, mi fontossága van Japánra 
nézve ennek a gazdasági tekintetben kiakná-
zatlan s ritkán lakott nagy területnek. Érde-
kes cikket olvashatunk A Kínai Köztársaság 
harminc évéről; időszerűségét az adja meg, 
hogy ebben az évben mult harminc éve, hogy 
Pekingben az utolsó kínai császár trónjáról le-
mondott, és a kínai köztársaság megalakult. 
Haltenberger Mihály Élettér és érdektér c. ta-
nulmányából megtanulhatjuk a címbeli két fo-
galomnak jelentőségét. Az élettér a gazdasági 
életszükségletben, az érdektér pedig politikai, 
hatalmi törekvésben gyökeredzik. Érdekes cik-
ket olvashatunk A világ gazdasági helyzetéről 
az első két háborús év után. Jellemző adata, 
hogy a hatalmak nagy mértékben növelték 
ugyan adójövedelmüket, de a bevételek még 
így is messze mögötte maradnak a háborús 
vagy nemzetvédelmi kiadásoknak. A nagyobb 
cikkeken kívül a tartalmas rovatok ezúttal is 
érdekes s tanulságos olvasnivalókkal szolgál-
nak. Megnyugvással tapasztaljuk, hogy a 
genfi Nemzetközi Oktatásügyi Intézet áldásos 
munkásságát a mostani körülmények között is 
töretlen buzgalommal folytatja; egyik állam 
sem jelentette be kilépését. Az Intézet, leg-
újabb kiadványaiban, döntő jelentőségű okta-
tásügyi kérdéseknek világszerte mutatkozó 
helyzetéről nyújt tájékoztatást. így ismerteti 
a testnevelést a népiskolában, a háztartástan-
nak a nép- és középfokú iskolákban való taní-
tását s vizsgálja továbbá az egészségügyi s 
kézimunka-tanítást. A Kisebbségi Szemléből 
most is értesülünk idegen országokban élő ma-
gyar testvéreinknek nemzeti mivoltuk fenn-
tartása érdekében folytatott szívós küzdelmé-
ről. A Külügyi Szemle, Drucker György ma-
gas színvonalú népszerű. folyóirata, állhatatos, 
nemes buzgalommal folytatja a magyar műve-
lődés fokozása érdekében magára vállalt ne-
mes törekvést: művelt közönségünk külpoliti-
kai tájékoztatását. 

Donászy Ferenc: Nemzeti jelvényeink törté-
nete. Mindenki érdeklődésére számottartó köny-
vecske jelent meg nemzeti jelvényeinkről. Kész-
letesen tárgyalja a szerző a szent korona ere-
detét, viszontagságait és a hozzá fűződő legen-
dákat. 

A koronázási jelvényekről, azok őrzéséről, 
magáról a koronázásról, a szent korona eszmé-
jéről, a magyar címer történetéről, Erdély címe-

réről, a nemzeti zászló és honvédségünk csa-
patzászlóiról nyúj t teljes és részletes felvilá-
gosítást ez az ügyes kis kézikönyv. 

Képes táblák teszik teljessé a szöveget. A 
könyv a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda kiadá-
sában jelent meg. 

Farkas Zoltán: Magyar festők. Az utolsó 
évszázad magyar festőinek ügyes antológiája 
ez a mű, amely a művészeket a korral együtt 
mutat ja be, amelyben éltek, alkottak és amely-
ből ehhez az alkotáshoz az ihletet merítették 
és amely ehhez az alkotáshoz megadta az elő-
feltételeket. 

Így ismerjük meg a táblabíró-világ korának 
festőit, Markó Károlyt, Barabás Miklóst, Bor-
sos Józsefet, majd a „nagy idők tanúit": Ma-
darász Viktort, Zichy Mihályt, Székely Berta-
lant, Lotz Károlyt és Benczúr Gyulát, akik a 
szabadságharcot követő önkényuralom hatása 
alatt egyre növekvő nemzeti öntudattal fordul-
tak a nemzet múltja felé és ezt halhatatlan 
művekben örökítették meg. 

Paál László, Munkácsy Mihály és Szinyei-
Merse Pál már nemcsak a magyar művészet 
élére kerültek, hanem európai viszonylatban is 
a legkiválóbbak közé tartoznak. 

Mészöly Géza, br. Mednyánszky László a 
magyar tájak és a magyar tenger festői, míg 
Budnay Gyula történelmet ad, valóságos láto-
rnányt tár elénk, mely a kor lelkét foglalja 
össze. 

Ferenczy Károly és Csók István, a „yerő-
fény és levegős színek" festői, míg Rippl-
Rónay József az újonnan szerzett formákat 
a természettől eltávolodva, látományszerűen 
kezdte alakítani. 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda kiadá-
sában megjelent könyvet szép kivitelű képes 
táblák egészítik ki. 

A pestvármegyei népoktatási körzet 
iskolafelügyelőinek értekezlete. 

A pestvármegyei népoktatási kerület kör-
zeti iskolafelügyelői f. é. június hó 6-án dr. 
vitéz Barnabás István tanügyi főtanácsos, kir. 
tanfelügyelő elnöklésévei Budapesten a Taní-
tók Házában tartották értekezletüket. Az érte-
kezleten megjelentek: dr. Kósa Kálmán és dr. 
Balassa Brúnó miniszteri osztályfőnökök, Ke-
menes Illés tankerületi kir. főigazgató, dr. 
Bassola Zoltán miniszteri osztálytanácsos, An-
gyal János tanügyi titkár, dr. Gerényi Jenő tan-
ügyi s.-titkár, Kehrer Károly ny. tanügyi fő-
tanácsos, a kir. tanfelügyelőség tanügyi elő-
adói teljes számmal, Berkényi Károly az Or-
szágos Tanítóegyesület és Galla Endre, az Ali. 
Tanítók Országos Egyesületének elnöke s a 
körzeti iskolafelügyelők. 
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Az értekezletet dr. vitéz Barnabás István a 
következő beszámolóval nyitotta meg. 

Ma tar t juk ötödik körzeti felügyelői érte-
kezletünket, az iskolai munka tengelyébe a nem-
zetnevelést állító, a nemzet nagy tömegei ré-
szére nemzeti műveltségünk áldásait intézmé-
nyesen biztosító és ezzel az egyöntetű Krisz-
tusi elvek alapján álló nemzeti világnézet ki-
alakulását lehetővétevő, 1935. évi VI. t.-c. 
életrehívása óta. E törvény állította önöket, 
körzeti iskolafelügyelőket, hivatalom külső tag-
jaiként mellém s midőn most közös megbeszé-
lésre összejövünk s visszatekintünk az elmúlt 
évek közös munkájára, hálatelt lélekkel kell 
elsősorban megemlékeznünk Miniszterünkről, 
aki nagy nemzeti célok érdekében e törvényt 
megalkotta. Nagy Miniszterünk a törvényt 
megvalósító munka lendítőkerekébe, a szak-
szerűséget képviselő iskolafelügyelőket állí-
totta be küllőknek s az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján bátran állíthatom, hogy a küllők, 
az én kedves munkatársaim e hatalmas felada-
tot önzetlenül, sőt nagy áldozatokkal, állandó 
és fokozott felkészültséggel, hittel, munka- és 
hivatásszeretettel töltik be. Nap-nap után vég-
zett iskolalátogatásaim alkalmával személye-
sen győződtem meg arról, hogy Pest vármegye 
2885 tanítóját az én munkatársaim nemes lelki-
adottságukkal, egyéniségük érvényesítésével, 
szaktudásukkal és példátadó kötelességteljesí-
tésükkel magukkal ragadják. Meggyőződést 
szerzek arról nap-nap után, hogy áldásos mun-
kájuknak eredménye e válságos időkben, egy 
testvériesebb érzésű, s a közösségért önzetlenül 
dolgozni tudó nemzedék kialakítása. 

Az én személyes tapasztalataimat tankerü-
letünk szeretett főigazgatója hivatalosan is 
megerősíti, amikor a körzeti felügyelők részé-
ről nagy gonddal összeállított jegyzőkönyvek-
ből örömmel megállapítja, s velem rendeleté-
ben közli, hogy a körzeti felügyelők szakszerű 
irányító tevékenysége, a népiskola nemes cél-
kitűzéseinek elérését évről-évre mindig foko-
zottabban előmozdítja és igen örvendetes az a 
közvetett ráhatás is, amellyel a felügyelőkre 
bízott tanítóságnak nevelői és tanítói munkája 
szintjét a magukéhoz törekszenek emelni. 

Kétségtelenül megállapítható, hogy a ta-
nítóság mindenütt jóindulattal fogadja az is-
kolafelügyelők szaktanácsait, és azt jövőbeni 
munkájában meg is valósítja. A körzeti fel-
ügyelők tehát nemcsak kiállották a kezdet leg-
nehezebb teherpróbáját, hanem egyéni ráter-
mettségükkel és erős akarattal végzett mun-
kájukkal lehetővé tették Miniszterünk újabb 
nagy alkotásának, az iskoláztatási kötelezett-
ségről és a 8 osztályos népiskoláról szóló 
1940. évi XX. t.-c. megvalósítását. A körzeti 
felügyelői karnak a törvény megjelenése előtti 
5 éves működése nagyban hozzájárult a nép-
oktatás termőtalajának tökéletes megmunká-
lásához és ahhoz, hogy e verejtékes munkával 
porhanyóvá tett talajban ne csak elvetessék, 
hanem dús, ringó kalászba is szökhessen az 
1940. évi XX. t.-c. 1. ^-ának gyönyörű szép 

gondolata, az ú j 8 osztályú magyar népiskola 
célkitűzése, feladata: „hogy a gyermeket val-
lásos és erkölcsös állampolgárrá nevelje, a 
nemzeti művelődés szellemének megfelelő álta-
lános és gyakorlati irányú alapműveltséghez 
juttassa és ezzel az életben való helytállásra 
és további tanulmányokra is képessé tegye". 

Ennek a mélyenszántó népművelő munkának 
egyik látható eredménye volt az, hogy amikor 
megjelent a miniszter úr rendelete, hogy nép-
oktatási kerületem 107 iskolájában e tanévben 
fel kell állítani a VII. osztályt, 'e vármegye 
tanítóságának ügyszeretete már eléje sietett e 
rendelkezésnek, mert 78 iskolában már évek 
óta működött a VII—VIII. osztály. 

Hivatalom külső munkatársainak ügybuz-
galmát és bizalmát mindenkor a megértés és 
szeretet melegével iparkodtam továbbra is biz-
tosítani. 4 évig minden hónapban barátságos 
megbeszélésre jöttünk össze és e megbeszélé-
sen a 64 körzeti felügyelő közül legalább 50 
mindig megjelent mindaddig, míg a közleke-
dési nehézségek miatt magam nem maradtam. 
A felügyelet egységes eljárást biztosító kérdé-
seinek e megbeszélése mellett, az újabb nevelési 
rendszerek megvitatása és a VII—VIII. o. mi-
nél tökéletesebb biztosítása és közös átérzése 
volt ezen összejövetelek célja. Egyik külsőleg 
is megnyilvánuló nagyértékű eredménye pedig 
a pedagógiai szemináriumi napok rendezése, 
amely közös munkából minden egyes körzeti 
felügyelő fáradságot nem ismerő lelkesedéssel 
vette ki részét. Talán nem szerénytelenség ré-
szemről, ha azt állítom, hogy lelkileg nagyon 
közel érzem magam nemcsak kedves munka-
társaimhoz, hanem a vármegye tanítóságához 
is. És ha keresem az okot, hogy hogyan tud-
tam ezt aránylag rövid idő alatt elérni, akkor 
csak azt válaszolhatom, hogy a minden egyes 
szemináriumi napon való személyes megjelené-
sem által. Ezek a napok közösen átélt élmé-
nyeink, e napokon kezet szorítottunk egymás-
sal, komoly dolgokat családias közvetlenséggel 
megbeszéltünk. A visegrádi, esztergomi, kassai 
és komáromi zarándok és hálaadó úttal egybe-
kötött szemináriumi napok pedig mindany-
nyiunlmak kedves közös emlékünk, amire mind-
annyian őszinte szeretettel és melegséggel gon-
dolunk. 

E szemináriumokat a f. tanévben kedves 
munkatársaim, mint a V. K. M. úr rendelke-
zése szerint azok elnökei, készítették elő. Az 
ősszel 32, a tavasszal 30 szemináriumi napot 
rendeztek, az egyes körzetek tanítóságának, 
még e nehéz időkben is, teljes számú részvéte-
lével. E szemináriumok a megrendezés alapos-
ságában. értékben és színvonalban mindenké-
pen méltóak voltak az előző évi közös mun-
kánkhoz s módot adtak a vármegye tanítósá-
gának az ú j tanterv és útmutatások részletes 
megismerésére, szellemének átérzésére és a 
VII—VIII. osztályban végzendő nevelői munka 
minél tökéletesebbé tételére. 

A jövő közösmunkáját illetően az alábbiak-
ban foglalom össze kívánságaimat, illetve 
észrevételeimet: 
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A V. K. M. úr 106.334/1942. sz. a. úgy ren-
delkezett, hogy a jövő tanévtől kezdődőleg csak 
az őszi időszakban kell pedagógiai szeminá-
riumok keretében gondoskodni a tanítók to-
vábbképzéséről. Arra kérem kedves munkatár-
saimat, hogy ezen őszi pedagógiai szeminá-
riumot mindenki önállóan és csakis saját kör-
zete tanítósága részére rendezze meg. Hogy* 
ezen szemináriumoknak mi legyen a közös ve-
zető gondolata, azt kellő időben közölni fogom. 

Az iskolázási kötelezettségről és a 8 osztá-
lyos népiskoláról szóló törvény a felső tagozat 
szorgalmi idejére vonatkozólag a 7. § 2. bekez-
désében a következőképen intézkedik. 

A népiskola felső tagozatában, valamint a 
mezőgazdasági népiskola első és második év-
folyamában a szorgalmi idő legalább hat hó-
napig — rendszerint október hó 15. napjától áp-
rilis hó 15. napjáig tart. 

A Végrehajtási utasítás a következőképen 
intézkedik. (26.000/1941. V. K. M. sz. rendelet 
2 1 . § . ) 

1. Az iskolai év a népiskolában szeptember 
hó 1. napjával kezdődik és augusztus hó 31. 
napjával fejeződik be. 

2. A népiskola alsó tagozatában a szorgalmi 
idő szeptember elejétől június végéig tart. Ezt 
a szorgalmi időt megrövidíteni nem lehet. 

3. A népiskola felső tagozatában, valamint 
a mezőgazdasági népiskola első és második évfo-
lyamában a szorgalmi idő legalább hat hónapig, 
rendszerint október 15. napjától április hó 15. 
napjáig tart. 

A folyó tanév ez irányú tapasztalatai az 
alábbiakban foglalhatók össze. Pest vm. terü-
letén működő VII—VIII. o.-al kiegészített is-
kolák fenntartói közül alig páran kérték a 
felső tagozat szorgalmi idejének hat hónapon 
felüli kiterjesztését, hanem a városi iskolák 
kivételével, csaknem valamennyien IV- 15-én 
befejezték a tanévet. A legtöbb V. osztályú 11 
éves tanuló már másnap munkába is szegődött. 
Aggódó lélekkel kérdem, mi lesz ebből a zsenge 
korban lévő V—VI. o. növendékünkből, aki 
mint szerződött félsommás fog szakadatlanul 
dolgozni. X. 15-ig, míg újólag visszakerül az 
iskola padjai közé. Mi lesz belőle lelkileg-
erkölcsileg, ha félévet tölt a felnőtt mezőgaz-
dasági munkások és munkásleányok, asszonyok 
között éjjel-nappal s mit fog tudni abból, amit 
hat hónapig tanult az iskolában, a teljes testi 
kiuzsorázás után, amivel a szakadatlan mező-
gazdasági munka jár, ha visszakerül ismét 
elénk az iskolába. 

Hiába itt a törvény nemes szempontok sze-
rinti indokolása, szembe fog kerülni a küzdel-
mekkel teljes élet megdöbbentő valóságával. 
Ml tanítók már előre úgy érezzük, hogy ezen 
változtatni kell. Változtatni egy, egyszakaszos 
törvénnyel, amely a népiskola alsó tagozatát 
I—VI- osztályban, a felső tagozatot pedig a 
VII—VIII. osztályban és a gyak. évben álla-
pít ja meg, és a 10 éven felüli növendékek 30 
napos tanév megrövidítését életben tart ja. 

Felettes hatóságaink előterjesztésemre már 
felfigyeltek e nehéz problémára s felhatalma-

zásuk alapján a pedagógiai szemináriumokon 
arra kértem a helyi iskolai hatóságokat, hogy 
V—VI. o. növendékeiket V. 15-ig tartsák az is-
kolában. Sajnos, nagyon kevesen tettek azon-
ban eleget kérésemnek. Arra kérem tehát ked-
ves munkatársaimat, hogy addig is, amíg a 
V. K. M. úr ezen nagyfontosságú ügyben újó-
lag rendelkezik, iskolalátogatásaik során has-
sanak oda, hogy az V—VI- o. növendékek szor-
galmi ideje minden év május 15-én érjen csak 
véget, s szeptemberben pedig rendes időben 
vegye kezdetét. 

A felső tagozat tanítóinak foglalkoztatásá-
ról a Tanterv és Útmutatások I. kötetének ál-
talános óraterv táblázatán apró betűkkel a kö-
vetkező rendelkezést találjuk, amely rendelke-
zést csak hosszas keresés után találtam meg. 

Ahol a felső tagozat szorgalmi ideje rövi-
debb, mint az alsó tagozatban, ott a felső ta-
gozat tanítója (tanítói) a felső tagozat munká-
jának megindulása előtt és befejezése után az 
alsó tagozat magasabb osztályának vagy osz-
tálycsoportjának vezetését veszik át. 

Minthogy ezzel a kérdéssel külön rendelet 
nem foglalkozik, a tanítók egy része nem is is-
meri, akik pedig ismerik, nem szívesen tesznek e 
rendelkezésnek eleget. Homokmégy egyik ta-
nyai iskolájának 31 éve egyhelyben működő ér-
demes tanítónőjénél látogattam és az alsó tago-
zat 78 növendéke közül mindössze csak 9 ne-
gyedik osztályú fiút adott át, a hivatását nem 
teljesen átérző és a szerint működő férfi kar-
társának. S mikor rendet akartam ebben az ügy-
ben teremteni, sírva kérte, hogy hagyjam nála 
tanítványait, mert, ha a III. o.-t is á tadja két 
hónapig, s jövő tanév elején ismét % hónapig, 
nem tudja őket helyrehozni. E nehéz körül-
ményt is megoldja az alsó tagozatnak I—VI. o. 
való újbóli megállapítása, addig azonban ter-
mészetesen érvényt kell szereznünk a V. K. M. 
úr rendeletének, mert azzal kapcsolatban sok 
a visszaélés. 

Hivatalos látogatásaim alkalmával az is-
kolalátogatást követő értekezleten mindig meg-
beszélés tárgya egy tantárgy tantervi útmu-
tatásának ismertetése az általam meglátoga-
tott valamennyi iskolában, hogy így bizonyos 
egységes eljárás alakulhasson ki. 

Arra kérem kedves munkatársaimat vegyék 
át e gondolatot és hivatalos látogatásaik alkal-
mával, az iskolalátogatáson tapasztaltaktói 
függetlenül, a körzet valamennyi iskolájában 
a látogatás évében ugyanannak a tantárgynak 
tantervi útmutatását részletesen beszéljék meg 
a tantestülettel. A tantárgyakat legeredménye-
sebben a Tantervben feltüntetett sorrendben le-
het tárgyalni. 

4. Egyazon iskolánál csak egyféle írásmód 
használható s többtanerős iskolánál a tantes-
tület többsége határoz a tekintetben, hogy az 
árnyékolás nélküli állóírást, vagy az egységes 
írást kívánja az összes osztályokban bevezetni. 
E tekintetben még nincs rend s így nincs meg-
felelő eredmény sem. 

A tanévvégi iskolalátogatások során meg-
állapíthattuk, hogy az Általános Útmutatások 
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III . kötetében az Ismétlés és áttekintő összefog-
lalás címen közölt módszeres útbaigazítások 
egyelőre nem sok megértésre találtak. Az Út-
mutatásoknak ez a fejezete azt a jánl ja pl., hogy 
ismétléskor „az ismeretek gondolatmenetébe 
egy-egy újabb árnyalat felderítésével, egy-egy 
lijabb szempont kitűzésével ú j értelmezéseket, 
ú j megvilágításokat, ú j életet varázsoljunk". 
Ily módon aztán utolsó óráink tanítása ,,tulaj-
donképen az egész évi anyagnak más szempon-
tok szerint való újabb feldolgozása". Figyel-
meztessük ezért a tanítóságot, hogy az emlí-
tettek szerint az összefoglalás, az ismétlés nem 
csupán az évközben tanított anyag puszta fel-
idézését jelenti. Ezt az ú j szempontok szerinti 
áttekintést azonban nemcsak tanév végén kell 
alkalmaznunk, hanem tanév közben is, vala-
hányszor egy nagyobb anyagrészletnek, vagy 
tárgykörnek befejezése után, — tanult ismere-
teket tanítványaink lelkében igyekszünk a le-
hető -módon s minél nagyobb mértékben meg-
erősíteni. 

Többen fordultak hozzám azzal a kéréssel, 
hogy miképen kell osztályozni azt a tanulót, 
aki olyan sokat mulaszt, hogy a múltban „sok 
mulasztása miatt nem osztályozható" megjegy-
zést í r ta az osztályvezető a naplóba. A tanítók 
között nagy meglepetést keltett az a közlés, 
hogy az ilyen tanulót is minden körülmények 
között osztályozni kell ós sok kérdezősködés 
megindítója volt. Pl. milyen jegyet kapjon az 
a tanuló húsvétkor, aki minden tanévben tiszta 
kitűnő volt, karácsonykor megbetegedett és 
húsvétig beteg volt. Jó jegyet nem kaphat, hi-
szen az anyagot nem tudja, elégtelen jegy nem 
igazságos, mert ha nem betegszik meg, kitűnő 
lett volna megint. Év végéig pedig a mulasztot-
takat pótolni tudja kitűnő eredménnyel. 

E kérdésre válaszom és egyben javaslatom 
az, hogy osztályozás helyett a következő be-
jegyzést írjuk be: „Sok igazolatlan mulasztása 
miatt osztályzatot nem kapott." „Sok igazolt 
mulasztása miatt osztályzatot nem kapott." 

Arra kérem kedves munkatársaimat, hogy 
minden évben két látogatást teljesítsenek, s 
mindkét látogatás alkalmával, több .tantárgy 
keretében is, egy-egy tanítási egység gyakor-
lati bemutatásával segítsék elő az osztályve-
zető munkáját. 

A mai értekezletünkről hiányoznak azok a 
körzeti felügyelő munkatársaim, akik katonai 
szolgálatot teljesítenek. Többen közülük fegy-
verrel kezükben harcolnak távol Keleten hős 
honvédeinkkel. Védje meg őket az Egek ura s 
hozza vissza őket minden magyar testvérünk-
kel. 

A királyi tanfelügyelő beszámolójához elő-
ször dr. Kósa Kálmán miniszteri osztályfő-
nök szólt hozzá. Felszólalásában elismeréssel 
nyilatkozott a körzeti iskolafelügyelők munká-
járól, majd rámutatott arra, hogy a mai nehéz 
viszonyok között még a legideálisabb törvé-
nyes rendelkezések végrehajtása sem történhe-
tik némi zökkenő nélkül. Kéri a körzeti fel-
ügyelőket, hogy munkájuk közben, a törvényes 
intézkedések mellett, az életet, az adottt viszo-

nyokat is nézzék. Minden magyar tanítónak 
meg kell látnia azt, hogy ma a nemzet érdeke 
azt kívánja, hogy az anyagi vonatkozású kér-
dések feltétlenül előtérben álljanak, mert har-
cunk győzelmes megvívásához ez elengedhetet-
len. 

Kemenes Illés tankerületi főigazgató a ta-
*nítók, különösen a tanítónők túlzott vágyairól 
szólt. Kérte a felügyelőket, győzzék meg a 
nyugtalankodó lelkeket arról, hogy nemcsak a 
városokban, falvakban, hanem még a legelha-
gyottabb tanyán is boldog lehet a tanító, ha a 
hivatásszeretet lelkében valóban él. Kérte a 
felügyelőket arra, hogy a levente-, különösen 
a leánylevente-intézményt töltsék meg nevelői 
tartalommal-

Virág János kalocsai róm. kat. igazgató, 
körzeti iskolafclügyelő „Az ú j Tanterv végre-
hajtásával jelentkező nehézségek a tanyai nép-
iskolák szempontjából" címen tartott nagyon 
tanulságos értekezést. 

Harmat Ferenc újpesti igazgató, körzeti is-
kolafelügyelő „A Tanterv végrehajtása a fa-
lusi iskolában" című értekezésében nagyon 
életrevaló gondolatokat hozott az értekezlet elé. 

Radnai János rákospalotai igazgató, körzeti 
felügyelő „Megfigyelések az új Tanterv végre-
hajtásában a városi népiskolában" címen érte-
kezett, melynek keretében a fennálló nehézsé-
gekre is rámutatott. 

Valamennyi előadást élénk hozzászólás kö-
vetett, amelyeknek keretében sok kérdést tisz-
tázott az értekezlet. 

Az értekezlet dr. vitéz Barnabás István tan-
ügyi főtanácsos, kir. tanfelügyelő zárószavá-
val ért véget. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Maros-Torda vármegye 1. sz. körzetének tanítósága 
első pedagógiai szemináriumát május 6-án tartotta 
Maroskercsztúron. Szegő Ferenc körzeti iskolafelügyelő, 
mint elnök, megnyitó beszédében utal a mai fegyverek 
háborúja mellett az eszmék harcára. A tanító az új esz-
mékből csak nemzetünk jövőjének érdekét szolgáló gon-
dolatokat vesz át. Három gyakorlati tanítás, a három 
tantárgy módszerének ismertetése és hozzászólások a ta-
nításokhoz követték egymást. 

Beszéd-értelemgyakorlat I. o. „Tavasz a határban": 
Kriston Márta kisteremei áll. tanítónő tanítása. Mód-
szert ismertetett Gagyi Endre nyárádtői áll. tanító. 
Hozzászólt a tanításhoz: Dobránszky József meggyes-
falvi áll. igazgató-tanító. A tanítást eleven, hangulatos 
és eredményesnek nyilvánította. Földrajz IV. o. „Hazánk 
felszíne" (ism.), tanította Gergely Mihály teremiújfalusi 
ref. igazgató-tanító. A módszeres eljárást felelevenítette 
Kádár István lőrincfalvi ref. igazgató-tanító. A tanítás 
eredményességét méltatta Szegő Ferenc elnök. A tanító 
nagy tárgyi felkészültségről tett tanúságot. Munkája 
eredményes, tartalmas és hazafias érzéseket ápoló volt. 
Fogalmazás IV. o. „Jancsi megjárta", Kovács Gvu'a 
káposztásszentmiklósi ref. igazgató-tanító bemutatása. 
A tantárgy módszeréről beszélt Dienes Izra nyárádtői áll. 
tanító. A tanításhoz hozzászólt: Szabó Sándor, Gergely 
Mihály, Soós Gyula és Adorjáni Zoltán. A szemlélteié,-
nél fölhasznált alkalmi rajzok Brivzás Ilona fintaházi 
ref. tanítónő dicséretére válnak. A tanítás sikerült. 
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Ebédszünet után a leventeintézményről Soós 'Gyula 
maroskeresztúri ref. igazgató-tanító tartott hatalmas és 
éltékes előadást. Majd a történelemtanítás céljáról és 
módszeréről beszélt Adorjáni Zoltán lukafalvi ref. igaz-
gató-tanító. 

Végezetül elnök a mai magyar nevető határozott, egy-
séges, tanítványainak majdan életcélul szolgáló, tetteiket 
vezérlő életnézetet adó munkájáról beszélt. Az egyéniség 
nevelő értékét domborította ki, részletezve annak elemeit, 

A Himnusz elhangzása után Szegő Ferenc elnök, kör-
zeti iskolafelügyelő berekesztette a körzet első pedagó-
giai szemináriumát. » 

Pedagógiai szeminárium Marosszentgyörgyön. Maros-
Torda vármegye „Nagyernyei Tanítói Köre" május 20-án 
tartotta meg első pedagógiai szemináriumát Maiosszent-
györgyön. A szépen sikerült tanulmányi összejövetelen 
mintegy 36 tanító, 3 lelkész s a hivatalok képviselői vet-
tek részt. Nagy József körzeti iskolafelügyelő köszön-
tötte Kelemen József tanügyi előadót, iyint e szeminá-
rium elnökét, aki a tanítói hivatás fontosságára rá-
mutatva nyitotta meg az ülést. 

Ezután tartotta meg mintatanítását Székely János 
marosizentgyörgyi ref. igazgató-tanító a beszéd-értelem-
gyakorlat köréből „Horthy Miklós, az országgyarapító'' 
címmel. A sok énekkel tarkított hangulatos tanítás ta-
nulságos volt. Az értékes hozzászólások után Borzássyné 
tíyőry Anna marosszentgyörgyi ref. tanítónő énekelte el 
Jékey—Lavotta: „Mezei bokréta" c. dalát, mély átérzés-
sel, gyönyörű hangján. Rákosy Zoltán jeddi ref. igazgató-
tanító Petőfi Sándor „Föl a szent háborúra!" című, a 
jelen időkben annyira alkalomszerű költeményét szavalta 
el megrázó átérzéssel. Nagy József körzeti iskola-
felügyelő a „Tehetségmentés"-ről értekezett, felhíván 
kartársait az e tárgyban kiadott rendeletek végrehajtá-
sára. Kovács Katalin és Györyné Stotz Kornélia maros-
szentgyörgyi róm. kat. tanítónők a következő énekkettő-
söket adták elő szép betanulásban, a jelenlévők tapsai 
között : Sajó Géza—dr. Szegdy M.: „Üres a fészek'', 
Bereznay Antal: „Tavasszal" és Erdődy Elek—Tiboldi 
,1.: „Nem legény a z . . . " 

Kelemen József tanügyi előadó-elnök záró szavaival 
és a Himnusz eléneklésével ért véget az értekezlet. 

A tiszafüredi körzet pedagógiai szemináriumát Tisza-
füreden tartotta, melyet dr. Nemessényi Dezső tanügyi 
titkár vezetett. A miskolci tanker. főigazgatót dr. Nagy 
Árpád tanügyi titkár képviselte. Jelen voltak a helyi 
vallásfelekezetek lelkészei. A magyar Hiszekegy elmon-
dása után dr. Nemessényi Dezső üdvözölte dr. Nagy Ár-
pádot, a főigazgató képviselőjét, és a megjelent 61 ta-
nítót. A továbbiakban utalt a most folyó emberfeletti 
nagy küzdelemre, amelyben a magyarság is kiveszi ré-
szét. Nemcsak a harcmezőkön szenvedőktől, hanem az 
itthon maradottaktól is fokozottabb munkát kíván ma 
a haza. A tanító, a nemzet legértékesebb rétegeinek 
egyike hősiesen kiveszi részét ebben a küzdelemben úgy 
a fronton, mint itthon a megsokszorozódott munkában. 
A tanítóság vállalja ezt a többletmunkát is, az Istenbe, 
a magyarok Istenébe és a szebb magyar jövendőbe vetett 
hittel. Dankó Sándor ref. lelkész a helyi ref. egyház és 
a Heves-Nagykúnsági egyházmegye üdvözletét tolmácsolta. 
Kifejtette, hogy minden oktatás felekezeti különbség nél-
kül két célt szolgál. Nemzeti és vallási célt. E kettő egy-
más nélkül el sem képzelhető. Urbán Gábor dinnyésháti 
róm. kat. igazgató-tanító „A csendes foglalkoztatás" cí-
men értekezett. A minden tekintetben helytálló, tanulsá-
gos értekezést a hallgatók nagy tetszéssel fogadták. 
A eelyemhernyótenyésztésről Jenei Irén sarudi állami ta-
nítónő tartott mintatanítást. Jól felépített tanítás volt, 
melyet a hallgatók tapssal jutalmaztak, üusovszky Kál-
mán egri isk. felügyelő „Gyakorlati életre való nevelés és 
az új tanterv" címen értekezett. Értekezése tanulságos, 
figyelmet lekötő, szakavatott pedagógus előadása volt. 
Történelemből Szilágyi Dezső tiszafüredi ref. tanító Má-

ria Teréziáról tanított. Elméletben ós gyakorlatban olyan 
tanítással lepte meg hallgatóit, amellyel a szeminárium 
nívóját nagyban emelte. Dr. Nagy Árpád tan. titkár 
záróbeszédében az új tantervről, a tanítók továbbképzé-
séről, a felekezeti iskolák szükségességéről, faluvezetők 
együttműködéséről, egészségügyi, szociális, irredenta ne-
velésről, családlátogatásról, törzskönyv-vezetésről tartott 
előadást. 

A szeminárium, ahonnét a jelenlévők a gyakorlatban 
megvalósítható értékes tapasztalatokkal ós tanácsokkal 
távozhattak, híven szolgálta a tanítói továbbképzés ma-
gasztos célját, a Himnusz eléneklésével ért véget. 

Pedagógiai szeminárium Dédán. Cseh András körzeti 
felügyelő üdvözölte a megjelent tanügyi előadó urat, aki 
a marosvásárhelyi tanfelügyelőség képviseletében jelent 
meg. Kelemen József tanügyi előadó úr lelkes szavakkal 
megnyitotta a szemináriumot. 

Cseh András körz. felügyelő indítványára hódoló és 
köszöntő távirat küldésére hoztak határozatot, kir. fő-
igazgató ós a vármegyei kir. tanfelügyelő úr részére. 

Ezután Kelemen József tanügyi előadó úr felkérte 
Gtrley Magda áll. tanítónőt, hogy tartsa meg „Törté-
nelemtanítás módszeres ismertetése" című előadását. 

Gerley Magda alapos ós a történelemtanítás minden 
részletére kiterjedő módszeres ismertetése után megtartja 
tanítását: „Trianon" bcszéd-értelemgyakorlat keretében a 
II. osztályban. 

Tanítása mintegy útmutatásul szolgált a beszód-
éitelemgyakorlat tanításának. Gerley Magda szabad elő-
adásához első hozzászóló Cseh András körzeti felügyelő 
volt. Szerinte a történelem tanításánál nagyon fontos a 
más tárgyakkal való kapcsolás.> Kelemen József tanügyi 
előadó úr köszönetét fejezi ki ezen alapon felkészültség-
gel megtartott előadásért. Gerley Magda tanításához 
hozzászóltak: Papp István, Szabó Jánosné, Földesi Jo-
lán, Csihor Irén tanítók. Mindenik elismerését fejezte ki 
a hallottakért. 

Cseh András körzeti felügyelő hangoztatta, hogy min-
den tanítás a jelenből induljon ki, mert ez maradandóbb 
marad a gyermekek lelkében. Kelemen Józ6ef előadó úr 
néhány ügyes gondolattal kifejtette, hogy mi a célja a 
beszéd-értelemgyakorlatnak és mi a történelemtanításnak. 
Mindkettőnél elengedhetetlen az öntevékenység és annak 
fokozása. A szemléltetés, vázlatírás s a gyermek beszéd-
közben elkövetett hibájának kijavítása sarkalatos köve-
telményei minden tanításnak. A tanító legnagyobb fe-
gyelmi fegyvere a szeretet. Ez nagyon szépen kidombo-
rodott az elhangzott tanításban. Jegyzőkönyvi köszöne-
tét fejezte ki a szemináriumi gyűlés Gerley Magda tanító-
nőnek. 

Szünet után Zsóók Ambrus igazgató-tanító tartotta 
meg előadását Körösi Csorna Sándorról. A tartalmas 
előadásból kidomborodtak Körösi Csorna Sándor jellem-
vonásai: a szerénység, a kötelességtudás, de e mellett 
szívós munkaereje is. Körösi Csorna Sándor ezen fő jel-
lemvonásai kell, hogy jellemezzék a magyar tanítót is. 

Cseh András körzeti felügyelő körültekintő és min-
den részletére kiterjedő előadásban ismertette a „Nép-
iskolai Utasítás"-t és ajánlotta, hogy ezen nélkülözhe-
tetlen könyvet minden iskola szerezze be. 

Kelemen József tanügyi előadó úr a fentiekkel kap-
csolatban röviden ismertette a hivatalos levelezés formá-
ját és stílusát. 

Nádor Margit IV. osztályos tanuló elszavalta ,,Az 
Űr ítél" című verset. 

Tuzsony János igazgató-tanító előadása következett: 
gróf Széchenyi Istvánról. A tantestület megköszönte Tu-
zsony Jánosnak a fennkölt gondolatokkal megtartott elő-
adást. 

Szabó János áll. igazgató-tanító „A tehetségkutatás"-
ról tartott nívós és tartalmas előadást. 

Kelemen József tanügyi előadó úr befejező beszédében 
felhívta a kartársak figyelmét arra, hogy munkájukkal 
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legyenek egész emberek a mai nehéz helyzetben. A ki-
sebbségi kartársakat felhívta, hegy a magyar haza érde-
két teljesen magyaros szellemben szolgálják. 

A Himnusz elhangzása után a gyűlés véget ért. 
Pedagógiai szeminárium Kovásznán. A kovásznai kör-

zet 12 községének 14 iskolájától 46, a közeli pávai kör-
zetből jött vendégekkel 87 tanító tartotta első szemi-
náriumát Kovásznán, április 16-áu. A meghívón jelzett 
vezető elnök, Háromszék vármegye főtanfelügyelője, dr. 
Bibó Béla — sajnos — betegsége miatt távol maradt. 
Helyette Gáspár Jenő segédtanfelügyelő személyes meg-
jelenésével emelte a gyülekezet komolyságát és ünnepé-
lyességét és Szakács Antal segédtanfelügyelő pedig mint 
elnök vezette a gyűlést rátermett egyéniségével, mindenre 
kiterjedő figyelemmel és szakértelemmel s a tanítók hely-
zetét, terheit megértő testvéri jóakarattal és szeretettel. 
Magát a szemináriumot a fáradhatatlan és lelkiismeretes 
körzetvezető, Szász Ferenc szervezte meg, arra is kiter-
jedő gondossággal, hogy a helyi tanítók karénekével tegye 
kellemesebbé a progranimot. Első alkalommal két köz-
ismerten bevált, jó tanító: Vassné Papp Viola nagy-
borosnyói és Olasz Ferenc kovásznai állami tanítók tar-
tottak mintatanítást. I'a-ssiî nak „A három pillangódról 
szóló olvasmánytárgyalása a II. osztályban, dramatizáló 
módszerével, kedves és nagyon eredményes, Olaszé a 
VII—Vili. osztályban, a polgári jogok és kötelességek 
keretében, az „Adómorál"-ról — magával ragadó, igazi 
mintatanítás volt. Szőcs Zsuzsánna papolci és Beder Ár-
pád barátosi tanító-bírálók szerepe nem volt nehéz. Az 
elismerést könnyebb kinyilatkoztatni, mint a hibákat. 

Felejthetetlen előadást tartott Régeni Áron, árkoá, 
idősebb tanító „Az iskola és népművészet" címen, öre-
gedő mester, ki a székely népművészetet aprólékosan is-
meri, hagyományos szeretettel ápolta és ápolja, atyai s 
féltő szeretettel figyelmezteti ifjabb kollégáit: ne hagy-
ják elveszni, kihalni a székely népművészetet! Értékes 
előadását meleg szeretettel köszönték meg s elnök szak-
lapban való közlésre ajánlja. 

Szász Ferenc körzetvezető „Az új tanterv ós mód-
szerei" című előadása előadó ismert szaktudását s hiva-
tásérzetét igazolta. 

Az eddig ismeretlen, jelenleg szőnyegen levő „Tehet-
ségkutatásl'-ról eligazító és magyarázó előadást Be de 
Sándor papolci állami tanító tartott. 

Közéi'dekű megbeszélések utón dr. Földi István tanár, 
háromszékmegyei népművelési titkár, ki végig figyelem-
mel vett részt a tanítók szemináriumán, rövid beszámolót 
tartott a megyei népművelési munkák eredményéről. Hála 
Istennek, elindult ez a font-os nemzetnevelő munka is, de 
még teljesebb kifejlesztésre és továbbvitelre vár. Hang-
súlyozza, hogy bármilyen sok feladata is van most a 
néptanítónak, a népművelés is, e megkezdett formájában, 
eemmiképen sem mellőzhető kötelessége. 

Végezetül Szász Ferenc körzetvezető meleg szívből, 
őszinte szavakkal üdvözli Gáspár Jenő segédtanfelügye-
lőt, akit 35 évi tanítói, szolgálat után hívtak el központi 
szolgálatra, azon alkalomból, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a Wodiáner-féle alapítvány díjával tün-
tette ki. Büszkeségünk is — mondta —, hogy ő egyike 
ama két érdemes tanítónak, kik csak ketten részesültek 
az egész országban eme elismerő kitüntetésben. 

Elnök záró és ez első szeminárium sikeres megrende-
zése iránti elismerő szavai után emelkedett hangulatban, 
igazi hazafias érzéssel énekelték el a Magyar Hiszekegyet. 

A beregi kirendeltségi tanítók pedagógiai szeminá-
riuma. A népiskoláiban folyó nevelő-tanító miunka tan-
tervi céljainak egyöntetűbb teljesítése érdekében gyűlt 
összo a napokban Szolyván, Romoosafalván és Alsóverec-
kén ezen körzetek tanítósága. 

Ünnepszámba ment mindegyik szemináriumi találkozó. 
Azzá tette a kultúra fejlesztésének gondolata, egymás 
megismerésének vágya és öröme. Az egyházi, katonai és 
közigazgatási vezetők részvétele a tanító munka fontos-
sága és a tanítói kar iránt érzett megbecsülésről tett 

tanúbizonyságot. Teljessé tette a találkozót, ennek han-
gulatát a gyermekek jelenléte, akikért, mint a haza jö-
vendő sorsának tényezőiért történik minden. 

Mindhárom szemináriumot Geletey D. Ervin kir. tan-
felügyelő megnyitója vezette be, aki időszerű, pedagógiai 
gondolatokban gazdag beszédben ragadta meg a tanító-
ság lelkét. Majd dr. Maczkó Sándor tanügyi s.-titkár 
tartotta meg értékes előadását az egyik legfontosabb 
nemzetnevelési tárgy, a földrajz tanításának céljáról és 
módszeréről. 

Az előadást két bemutató tanítás követte. Az egyik 
a magyar nyelv tanítása a beszéd- és értelemgyakorlat 
keretében a ruszin tanítási nyelvű iskola III—IV. osztá-
lyában. Ügy látjuk, hogy Szattír Zoltánnó Dzurócdk 
Emma szolyvai és Horváth Mihálynó Jantsky Emília 
ramocsafalvai tanítónők vezetésének tanulsága szerint ki-
alakult már az a módszer, mely mintául szolgálhat min-
den nem magyar tanítási nyelvű iskolában a magyar 
nyelv eredményes tanításának elérésére. A ruszin tanítási 
nyelvű népiskola VII—VIII. osztályának anyagából be-
mutatott földrajzi összefoglalót az előadó tanítók igye-
keztek a dr. Maczkó Sándor tanügyi s.-titkár által ismer-
tetett szempontok alapján levezetni, melyek általában a 
siker jegyében zajlottak le. 

A tanításokat megbeszélések követték, melyeknek kö-
vetendő tanulságait az elnöklő kir. tanfelügyelő foglalta 
össze. 

Végül dr. Pásztor Sándor tanügyi s.-fogalmazó a fize-
tés és szabadság ügyéről nyújtott nagysikerű tájékoz-
tatást. 

A szemináriumok gondos előkészítése és sikere érdeké-
ben dicséretreméltó módon vették ki részüket Szatur 
Zoltán, Lizák György, Jantsky Béla, Illeba András és 
Lyarinecz István körzeti iskolafelügyelők, valamint Gás-
pár Mihály állami iskolai igazgató. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Nógrádvármegyei Általános Tanítóegyesület köz-
gyűlése. A Nógrádvármegyei Általános Tanítóegyesület 
folyó évi május 21-én Losoncon közgyűlést tartott. Jelen 
volt Irányi József tanügyi tanácsos, vezető kir. tanfel-
ügyelő, a lelkészi kar számos helybeli és környékbeli 
tagja, a losonci állami gimnázium, a polgári fiú- és leány-
iskola, valamint a süketnéma-intézet tanárai és a vár-
megye minden részéből összesereglett mintegy 200 tanító. 

Rőder Alfréd salgótarjáni acélgyártelepi ig.-tanító, az 
egyesület elnöke megnyitó beszédében örömének adott ki-
fejezést, hogy az egyesület a felszabadult Losoncon tart-
hatta meg évi közgyűlését. Testvéri szeretettel köszön-
tötte a vármegye visszacsatolt részének tanítóságát. 
A felszabadult részek tanítói nevében Ocsovay Imre 
losonci r. k. ig.-tanító mondott köszönetet az üdvözlésért 
és együttérzésükről biztosította a trianoni határokon 
belül működött kartársakat. 

Surányi Alajos a pénztári jelentést mutatta be. 
Ilaiassy László őrhalmi r. k. ig.-tanító „A népiskolai 
nevelés gyakorlati végrehajtása" című előadásában nagy 
felkészültséggel fejtegette, -hogy a népiskolában minden 
tanítási egységet a valláserkölcsi és a hazafias nevelés 
szolgálatába kell állítani. A gyűlés legfőbb tárgyát a 
népiskola és a közép- és középfokú iskolák egymással 
\aló kapcsolatának megbeszélése képezte. Rőder Alfréd 
az elnöki megnyitó beszédében mutatott rá e kérdés fon-
tosságára. Dr. Sípos Lajos, a losonci állami gimnázium 
igazgatója nagy figyelemmel hallgatott előadásában arról 
szólt, hogy mit vár a középiskola a népiskolától. Környei 
József vízválasztótelepi társulati tanító „Mit tud nyúj-
tani a népiskola a középiskolába lépő tanulónak?" című 
előadásában kifejtette, hogy bár a népiskola tantervét és 
tanítási módszerét a tanuiók középiskolába nem kerülő 
nagy többségének lelki szükségletei szerint állapították 
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meg, az előírt tananyag lelkiismeretes elvégzése a közép-
iskolai tanulmányok végzéséhez megfelelő előképzést 
nyújt. Sztankó Gyula pinci ig.-tanító a vármegyei taníté-
és jegyzőegyesület közös tulajdonát képező losonci „Rá-
kóczi Fiúinternátu^" működéséről tet t jelentést. Sümegi 
Emil kisterenyei bányatárs. ig.-tanító tanítóegyesületi 
ügyekről ós az Egyetemes Tanítószövetség munkájáról 
tájékoztatta a tanítóságot. 

H Í R E K 

Ifjúsági vöröskeresztes előadás az újpesti, 
viola-utcai eleini iskolában. Az újpesti, viola-
utcai állami elemi iskola 24 ifjúsági vörös-
keresztes csoportja folyó hó 10-én nagysikerű 
előadást rendezett szegénysorsú tanulóinak tá-
mogatására az iskola színháztermében. 

Az előadás fényét emelte az, hogy a Vörös-
kereszt Egyesület központi vezetősége teljes 
számmal résztvett azon. Ezt a különleges ki-
tüntetést azzal érdemelte ki az iskola, hogy 
már tizenkét éve mintaszerű vöröskeresztes 
szellemben neveli tanulóit. 

Résztvett az előadáson dr. vitéz Simon Ele-
mér m. kir. titkos tanácsos, főrendiházi tag. 
országos elnök, vitéz nemes Marschalkó Kor-
nél ny. áll. altábornagy, Vöröskereszt központi 
főmegbízott, dr. Szabó Ignác, m. kir- tanügyi 
főtanácsos, országos alelnök, dr. Papp-Szilágyi 
Viktor tanügyi tanácsos, dr. Bocsánczi Lukács 
orsz. ügyvezető igazgató, Galla Endre, az Áll. 
Tanítók és óvónők Orsz. Egyesülete elnöke, 
Balogh Antalné, az újpesti Vöröskereszt Egye-
sület elnökének neje, Mórocz Sándor alelnök. 
Sebestyén Erzsébet áll. tanítóképző-intézeti ta-
nár, országos szervező, dr. Pesta László, az új-
pesti Vöröskereszt Egyesület ügyvezető elnöke 
cs Both Ferenc igazgató, az újpesti Vörös-
kereszt főtitkára. 

A megjelent előkelőségeket Czibor János 
igazgató üdvözölte, majd dr. vitéz Simon Ele-
mér méltatta az iskola példaadó munkásságát 
es megköszönte az iskola igazgatójának, tan-
testületének, de különösen Lengyel Győzőnének 
és özv. Jurkovich Viktornénak fáradhatatlan 
tevékenységét. Dicsérettel emlékezett meg az 
iskola tanulóinak vöröskeresztes szellemben 
végzett nagyszerű munkájáról, de különösen az 
iskolában elhelyezett tartalékkórházi felszere-
lés kiegészítése és gondozása terén elért ered-
ményeiről. Az iskola példát ad arra, hogyan 
lehet és kell a Vöröskereszt munkáját a köz-
tudatba belevinni, a szellemet ápolni és már a 
zsenge gyermekkorban, a gyermek lelkében a 
Vöröskereszt törekvéseit elültetni. 

A műsorból különösen kiemelkedett az ének-
kar pompás szereplése, az apróságok játékos 
és katonás tornaszámai és a szívetderítő apró 
színdarabok. 

A műsoros délután teljes képet nyújtott az 
iskola vöröskeresztes nevelésének eredményei-
ről. 

Az erkölcsi sikeren felül igen jelentős 
anyagi eredménnyel zárult az ünnepély. 

Nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett tanító. 
Szeverényi Samu acsai ny. evang. tani lót a 
Kormányzó Ür Ö Főméltósága nemzetvédelmi 
kereszttel tüntette ki. 

A máramarosi közigazgatási kirendeltség 
népoktatási kerületében dr. Kézdy Béla tan-
ügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő a Julián 
Iskola Egyesület 38 községben 1200 darab 
magyarnyelvű ifjúsági könyvvel Julián-könyv-
tárat létesített a magyar anyanyelvű, illetve 
a magyarul tudó tanulók részére. A könyvtára-
kat az iskoláknál helyezték el s a kezeléssel a 
kir. tanfelügyelő által javaslatba hozott áll. 
tanító és tanítónőket bízták meg. 

Az Eötvös-alap július 2-án d. e. 11 órakor 
tar t ja közgyűlését Budapesten, a Tanítók Háza 
dísztermében. 

Síremlékavatás. Rákos István kir. tanácsos, 
az elhunyt tanítóvezér síremlékét július 2-án 
d. u. 5 órakor avatják a Kerepesi-úti temető-
ben. 

Egy hős tanító emlékezete. Annavölgy köz-
ség kegyeletes emlékünnepet rendezett tanítója, 
György József tartalékos hadnagy emlékeze-
tére, aki a szovjetföldön folyó harcokban hősi 
halált halt s élete feláldozásával pecsételte meg 
azt a lelkes hazaszeretetet, amelyet leventéi és 
tanítványai előtt magyar tűzzel hirdetett. 

Rigó Béla igazgató 40 éves jubileuma. A 
Rökk Szilárd-u. iskolában lelkesen ünnepelték 
Rigó Béla igazgatót 40 éves működése alkal-
mából. Az iskolafenntartó hatóság nevében 
Urbányi C. József felügyelő, a júniusi bajtár-
sak alelnökét vitéz Kozma Ferenc tábornok, a 
bolgár kolónia nevében Tosew Bogdán követ 
cs miniszter, és Arnoldó Konstantin igazgató, 
a tantestület részéről Huszka Imréné, a gyógy-
paedagógiai intézet nevében Vida Lajos igaz-
gató, a cserkészszövetség képviseletében dr. 
Nagy Sarolta, a volt tanítványok és szülők ne-
vében dr. L. Lantos Erzsébet, a nyugdíjas tár-
saság részér'ől Koltai Ferenc igazgató köszön-
tötték. Az üdvözlések után a magyar és bolgár 
iskola növendékei lelkes ünnepséget rendeztek 
Végül Rigó Béla meghatottan mondott köszö-
netet a szeretet és elismerés megnyilatkozá-
saiért keresztény nemzetnevelői munkássága 
40 éves határkövénél. 

Találkozó. A győri királyi katolikus tanító-
képző-intézet 1892, 1897, 1902, 1907, 1912, 1917, 
1922, 1927, 1932 s 1937-ben végzett növendékei 
1942. július 7-én, d. e. 9 órakor tar t ják közös 
találkozójukat az intézetben. 

Felhívás tanítók gyerinekneveltetési segé-
lyére vonatkozó igénybejelentésre. Az 1930. évi 
VII. törvénycikkel létesített „Protestáns Taní-
tói Internátusok Alapjából" való segélyezésre 
evangélikus egyházunk nevében pályázatot hir-
detek olyan, gyermekeiket az 1941/42. évben 
taníttató tanítók gyermekneveltetésének cél-
jaira, akik falvakon, tanyákon teljesítenek 
szolgálatot és ennélfogva gyermekeik tovább-
neveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni 
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nem tudnak. Kivételesen s különösen indokolt 
esetben ezen kategórián kívüleső tanítók se-
gélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelem-
mel az alap rendeltetésére és a miniszter úr 
intenciójára, különös figyelemben részesülnek 
azok a folyamodók, akik gyermekeiket evan-
gélikus internátusban helyezték el. A kérvény-
ben feltüntetendő: a tanító neve, életkora, 
hivatali minősége, működési helye, családi vi-
szonyai, teljesített hadiszolgálata, házon kívül 
taníttatott gyermekeinek neve, életkora, isko-
láztatási (melyik iskolába jár) és elhelyezési 
adatai (internátus, magánház, rokonság), tanul-
mányi előmenetele. Továbbá a tanítói javada-
lom pontos adatai tételenként s végösszegben 
aranypengő érték szerint. Feltüntetendő tehát: 
a fizetési osztály és fok, a helyi javadalom 
(értékegység, kezdő fizetés százaléka, föld, ter-
mény, tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő ál-
lamsegély, esetleg más, bármilyen természetű 
javadalmi tétel) s végül a magánvagyon. 
Folyamodási ívet megkeresésre az illetékes 
püspöki hivatal bocsát a folyamodó rendelke-
zésére. Tekintettel az egységes eljárás szüksé-
gére, a segélykérés ezen folyamodási íven 
nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz inté-
zendő, bélyegmentes kérvény az illetékes espe-
res úrhoz folyó évi június hó 15-ig nyújtandó 
be, onnan pedig június hó 18-áig az illetékes 
püspök úrhoz terjesztendő fel, hogy június hó 
22-éig kezeim között lehessen. Budapest, 1942. 
május 22. D• báró Radvánszky Albert s. k. 
egyetemes felügyelő. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A tanítói természetbeli lakás. 
Ezzel a közleményünkkel megkezdjük mind-

azoknak a jogszabályoknak ismertetését, ame-
lyek — l a tanítói természetbeli lakásra (köz-
szolgálati alkalmazottak természetbeli laká-
sára), 2. a tanítói lakáspénz-illetményre vonat-
koznak. 

Az állami népiskolai tanítók részére „ter-
mészetben nyújtott lakásnak legalább két ren-
des padlózott szobából, konyhából, kamarából 
és a legszükségesebb mellékhelyiségekből kell 
állania" (1913 : XV. t-c. 19. §-ának (1) bekez-
dése). Ezt a rendelkezést az 1913 : XVI. t.-c. 17. 
§-a a községi és hitfelekezeti népiskolai taní-
tók természetbeli lakására vonatkozólag szó-
szerint megismétli. A tanítói természetbeli la-
kás két lakószobája alapterületének nagyságát 
(az 1913. évi május hó 21-e után épült tanítói 
természetbeli lakásokra vonatkozólag) az 1913. 
évi t-c. 19. §-ának (2) bekezdése és az 1913 :XVI. 
t.-c. 17. §-ának (3) bekezdése egybehangzóan 
legalább 40 m2-ben állapítja meg. 

Ha a tanító részére természetben nyújtott 
lakás több lakrésszel bír, mint amennyire az 
idézett törvény rendelkezései jogigényét biz-
tosítják, a tanító a lakrésztöbblet után nem kö-

teles lakbéi t fizetni (5.600/1924. M. E. számú 
rendelet I. fej. 9. pont 3. bekezdése). 

Ha a tanító szükséglakásban, vagyis olyan 
lakásban lakik, amelynek nincsenek mellékhe-
lyiségei (pl. konyha, kamra, stb.), nem tekint-
hető természetbeli lakást élvező alkalmazott-
nak. Ebben az esetben a tanítónak igenye van 
az állására (fizetési osztályára, illetve fizetési 
fokozatára) nézve megállapított lakáspénzre, az 
általa lakott szükséglakásért azonban a felet-
tes hatóságától megállapított összegű lakbért 
köteles fizetni (5.600/1924. M. E. számú rende-
let I. fej. 9. pont utolsó bekezdése). 

A természetbeli lakást az állami népiskolai 
tanító köteles elfogadni, ha azt részére állo-
máshelyén a tanker. kir. főigazgató kiutalja 
(66.941/1937. számú V. K. M. rendelet). A köz-
ségi és hitfelekezeti népiskolai tanítónak ter-
mészetben nyújtott lakásra vagy pedig tör-
vényes lakáspénzre a javadalmi iratok (java-
dalmi jegyzőkönyv, díjlevél) biztosítanak — 
tartalmukhoz képest — jogigényt. A tanítónak 
a természetbeli lakásra igénye azzal a nappal 
nyílik meg, amely napon a természetbeli la-
kással egybekötött állását elfoglalta A termé-
szetbeli lakást — a lakás állagát, állapotát fel-
tüntető — átvételi jegyzőkönyv készítésével 
kell átvenni. Ennek a jegyzőkönyvnek, későbbi 
jogvita esetén, perdöntő jelentősége lehet. 

A nem községi vagy hitfelekezeti népisko-
láknál működő nemállami népiskolai tanítók 
természetbeli lakásával kapcsolatban — az 
1918. évi VIII. néptörvény életben való tartása 
következtében, és a 700/1922. számú V. K. M. 
rendelet alapján — a községi és hitfelekezeti 
népiskolai tanítók természetbeli lakására vo-
natkozó rendelkezéseket kell irányadóknak 
venni. Dr. Horváth Zoltán. 

(Folytatjuk.) 

Beteghelyettes és katonahelyettes ideiglenes 
állami népiskolai tanítók kinevezése. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
őnagyméltósága felhatalmazta a tanker. kir. 
főigazgatókat, hogy az ideiglenes beteghelyet-
tesítésre és katonahelyettesítésre beosztott ál-
lami népiskolai tanítókat folyó évi jiílius 1-i 
hatállyal végleges helyettes tanítókká ki-
nevezze. Ezek a kinevezett tanítók végleges 
beosztásukat azonban csak a tanév elején kap-
ják meg. A kinevezett helyettes tanítóknak a 
nyári hónapokra is jár fizetés és lakbér. Ked-
vezményes vasúti arcképes igazolvány kivál-
tására is jogosultak. 

Tévedések és elhibázott eljárás ne hozzanak 
ki sodrodból. Semmiből sem tanul annyit az 
ember, mint a saját hibája felismeréséből. Ez 
az önnevelés egyik legfőbb eszköze. (Carlyle.) 

* 

A cselekményt a benne rejlő szándék szerint 
kell elbírálni. (Pascal.) 
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H I V A T A L O S R É S Z 

Pályázati hirdetmény a gazdasági tanárnői pá-
lyára jelentkező szaktanítónőjelöltek részér© 

létesített állami ösztöndíjakra-

A fennhatóságom alatt álló női m. kir. gaz-
dasági szakoktatási intézmények és a háztar-
tási intézmények és a háztartási (gazdasági) 
vándortanfolyamok tanárnői személyzetének 
kiképzése és utánpótlása érdekében a kecs-
keméti m. kir. „Darányi Ignác" gazdasági 
szaktanítóképző intézetnél rendszeresített és az 
1941/42. tanév végén felszabaduló tehát az 
1942/43. tanév elején betölthető, előreláthatóan 
7 teljes és 7 fél ösztöndíjas helyre pályázatot 
hirdetek. j | | • I j 

Az ösztöndíjak összege az intézetnél fize-
tendő ellátási díj (ezidőszerint évi 700 pengő) 
teljes, illetve — féldíjas hely adományozása 
esetén — fél összegének felel meg. 

Az ösztöndíjak elnyerésére azok a gazdasági 
tanárnői pályára készülő okleveles tanítónők 
pályázhatnak, akik a gazdasági szaktanító-
képző intézet első évfolyamára iratkoznak be. 
Előnyben részesülnek azok, akiknek szülei ma-
guk is hivatásos gazdák, továbbá a gazdatisz-
tek és a tanárok, tanítók, valamint általában 
közszolgálati alkalmazottak gyermekei, végül 
akiknek előzetes tanítási gyakorlatuk van. 

Minden pályázó köteles mind a maga, mind 
törvényes képviselője (atyja, gyám) által aláírt 
nyilatkozatban kötelezettséget vállalni arra, 
hogy tanulmányainak a kecskeméti m. kir. dr. 
Darányi Ignác gazdasági szaktanítóképző in-
tézetben történő sikeres befejezése után a m. 
kir. földmívelésügyi miniszter főhatósága alatt 
álló valamelyik gazdasági szakoktatási intéz-
ménynél gyakornoki, majd ezt követően gaz-
dasági tanárnői (m. kir. gazdasági helyettes ta-
nárnői, illetve m. kir. gazdasági segédtanárnői, 
illetve m. kir. gazdasági tanárnői) minőségben 
legalább annyiszor kétévi szolgálatot teljesít, 
ahány évig az ösztöndíjat élvezte, közben pedig 
az előírt határidőben megszerzi a m. kir. gaz-
dasági tanárnői képesítést. Köteles nyilatkoza-
tában azt is tudomásul venni, hogy amennyi-
ben az előírt tanulmányait nem, vagy nem kellő 
sikerrel végezné el, vagy nem teljesíti a köte-
lezvényben vállalt gyakornoki, illetve gazda-
sági tanárnői szolgálatot, és annak tartama 
alatt az előírt időben nem teszi le a gazdasági 
tanárnői vizsgálatot, vagy a szolgálat alatt 
olyan magatartást tanúsítana, melynek követ-
keztében fegyelmi úton bocsájtatnék el a szol-
gálatból és köteleztetnék az ösztöndíjak vissza-
fizetésére, akkor az illető törvényes képviselő-
jével együtt, egyetemlegesen köteles a felvett 
ösztöndíjat és annak törvényes kamatait a m. 
kir. kincstár részére, a visszafizetés kötelezett-
ségét kimondó miniszteri rendelet vételét kö-
vető 60 napon belül, egy összegben visszafizetni. 

Ha az ösztöndíjas az előírt képesítés meg-
szerzését követő hat hónap alatt gazdasági 
szakoktatási szolgálatba nem vétetnék fel, az 
állammal szemben fennálló szolgálati kötele-
zettsége megszűnik és tőle és törvényes képvi-
selőjétől az ösztöndíj visszafizetése nem köve-
telhető. 

A közép- és alsófokú gazdasági szakoktatási 
tanszemélyzet létszámába történt kinevezés 
esetén a kinevezett tanerő automatikus rend-
szer szerint lép elő. 

Az ösztöndíjas az .ösztöndíj élvezetében 
mindaddig megmarad, amíg a szaktanítóképző 
intézetben folytatott tanulmányai során az 
előírt követelményeknek a 221.738/1942. számú 
F. M. rendelettel kiadott ösztöndíjszabályzat 
szerint legalább „jó" eredménnyel megfelel. 

Az ösztöndíjak pályázati határ idje 1942. 
július 15. A hozzám címzett kérvényeket a 
kecskeméti m. kir. „Darányi Ignác" gazdasági 
szaktanítóképző-intézet igazgatóságához kell 
benyújtani. A folyamodványhoz mellékelni 
kell: 

1. a pályázó születési anyakönyvi kivona-
tát; 

2. a szülők és nagyszülők születési anya-
könyvi kivonatát (keresztlevelét) és házassági 
anyakönyvi kivonatát (házasságlevelét); 

3. a pályázónak és szüleinek vagyoni viszo-
nyait feltüntető hatósági bizonyítványt; 

4. a pályázóról kiállított, félévnél nem ré-
gibb keletű erkölcsi bizonyítványt, kivéve ha a 
kérvény beadása előtt hat héttel még valamely 
hazai tanítóképző-intézet tanulója volt; 

5. a pályázó tanulmányi eredményeit iga-
zoló iskolai bizonyítvány (oklevél), tanulmányi 
értesítő stb.) hiteles másolatát; 

6. a folyamodó és törvényes képviselője ál-
tal aláírt és az állami szolgálatbalépésre vo-
natkozó, kötelező nyilatkozatot; 

7. esetleges előzetes tanítói (tanári) gyakor-
latot igazoló bizonyítványokat 

A kérvényben kötelezettséget kell vállalni 
a r ra nézve, hogy a 3. §-ban meghatározott tar-
tamú nyilatkozatot a hallgató és törvényes 
képviselője az ösztöndíj adományozása esetén 
hajlandók közjegyzői okiratban foglalva meg-
tenni. 

Budapest, 1942. május 27. 
M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

Pályázati hirdetmény 
a kecskeméti m. kir. ,,Dr. Darányi Ignác" 

Gazdasági Szaktanítóképző-intézetbe felvételre. 
(A vallás- és közoktatásügyi jniniszter 

136.735/1942. VI. 2. számú rendelete alapján.) 
A kecskeméti m. kir. ,,Dr. Darányi Ignác" 

Gazdasági Szaktanítóképző-intézet férf i és női 
tagozatának, az 1942/43. iskolai év folyamán 
megnyíló I. évfolyamára felvételi pályázatot 
hirdetek. 
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Felvételüket kérhetik olyan okleveles taní-
tók és tanítónők, akik gazdasági szaktanítói 
pályára készülnek és erre a pályára alkal-
masak. 

A gazdasági szaktanítóképző-intézet tanul-
mányi ideje két év. Az iskolai év szeptember 
hó elején kezdődik. Az oktatás elméleti és gya-
korlati. A tanulmányi idő alatt az intézetben 
lakás kötelező. Tandíj nincs. Beiratási díj cí-
mén iskolai évenként 65 pengőt kell fizetni a 
beiratkozáskor. Az intézetben a teljes ellÉU 
tásért havi 70 P-t kell hónaponként előre fi-
zetni. 

Az a r ra érdemes szegénysorsú, többgyerme-
kes, hadirokkant családból származó és jó elő-
menetelű pályázóknak néhány 700 és 350 pengős 
ösztöndíjat adományozok. Az ösztöndíjban ré-
szesülni kívánók kötelesek maguk és szülőik 
vagy gyámjaik részéről aláírt nyilatkozatban 
kötelezettséget vállalni arra, hogy a gazdasági 
szaktanítói oklevél megszerzése után valame-
lyik mezőgazdasági népiskolában alkalmazást 
vállalnak, ha az intézet elvégzésétől számított 
hat hónapon belül az alkalmazás megkezdésére 
felhívást kapnak. 

A nyilatkozatban a szülőknek vagy gyá-
moknak kötelezettséget kell vállalni a r ra is, 
hogy az intézetben eltöltött idő alatt felmerült 
költségeket az államkincstárnak megtérítik, 
ha 

aj a hallgató az intézet elvégzésétől számí-
tott hat hónap alatt a felmerülő szükséghez 
képest, kibocsátott felhívásra nem vállal alkal-
mazást, 

b) a hallgató tanulmányait bármely sa já t 
hibájából felmerülő ok miatt félbeszakítja, 

c) a hallgató a szaktanítóképzőben eltöltött 
tanulmányi idő alatt nem tanúsít megfelelő 
tanulmányi eredményt. 

ösztöndíjat a felvétel iránti kérvényben kell 
kérni. 

A felvétel iránti 2 pengős okmánybélyeggel 
ellátott kérvényeket a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter úrhoz címezve a kecskeméti Gazda-
sági Szaktanítóképző Intézet igazgatójához kell 
beadni. 

A kérvényhez mellékelni kell: 
1. születési anyakönyvi kivonatot, 
2. népiskolai tanítói oklevél hitelesített má-

solatát, vagy a tanítóképző-intézet igazgatósá-
gától igazolást arról, hogy a pályázó tanítói 
képesítő vizsga előtt áll és az V. osztály vizs-
gáján milyen általános osztályzatot kapott. 

3. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem 
esik az 1939. évi IV. t-c.-nek a zsidókra vonat-
kozó korlátozó rendelkezései a l á 

4. Üjkeletű helyhatósági bizonyítványt a 
szülők foglalkozásáról, vagyoni viszonyairól, 
anyagi helyzetéről és a kiskorú testvérek szá-
máról. 

5. M. kir. tisztiorvosi bizonyítványt arról, 
hogy a pályázó gazdasági (háztartási) munká-

hoz alkalmas testalkatú, teljesen ép szervezetű 
és egészséges. 

6. ösztöndíjat kérők, a szaktanítói szolgálat 
vállalására vonatkozó kötelező, tanúk előtt alá-
írt nyilatkozatot. 

Pályázati határidő 1942. július hó 1. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. 

Kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a tanügyi fogalmazási személyzet létszák 
mába dr. Horváth Ferenc szolnoki állami ipa-
rostanonciskolai igazgatót a veszprémi kir. 
tanfelügyelői hivatalhoz, dr. Nagyberzsenyi 
Ferenc számtisztet pedig a székesfehérvári 
tankerületi kir. főigazgatói hivatalhoz tanügyi 
segédfogalmazóvá kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a tanügyi fogalmazási személyzet létszá-
mába dr. Bartha Mihály Géza jogtudor, buda-
pesti lakost az újvidéki I. fokú közoktatásügyi 
igazgatási kirendeltséghez, dr. Parraghy Pál 
jogtudor, budapesti lakost az érsekújvári kir. 
tanfelügyelői hivatalhoz, végül dr. Rakó István 
államtudor, tabi lakost a szolnoki kir. tanfel-
ügyelői hivatalhoz ideiglenes minőségű fogal-
mazógyakornokokká kinevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter báró Karg György né nyirvasvári nagybir-
tokosnak azért, mert a nyirvasvári gör. kat. 
népiskola szegénysorsú tanulói részére 1000 P 
értékben 40 pár cipőt és többféle ruhaneműt 
ajándékozott, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. 

Alkalmazás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Kuruez Júl ia oki. középiskolai tanár t a 
Faragó Béla Országos Árvaház nevelői lét-
számába helyettes árvaanyai minőségben al-
kalmazta 

Folyóiratajánlás. 
A főszerkesztő neve: Kisbán Miklós, a szer-

kesztő neve: Kós Károly. A folyóirat címe: 
Erdélyi Helikon. A kiadócég: Erdélyi Szép-
míves Céh Kolozsvár. A megjelenés helye és 
ideje: Kolozsvár, havonta. A folyóirat a lakja: 
negyedív. A folyóirat á ra : évi 25 P. Az aján-
lás mely iskolafajok könyvtárai számára való 
beszerzésre vonatkozik: közép- és középfokú 
iskolák. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Hóman Bálint kultuszminiszter nagyfontosságú 
beszéde. — Gerevich Tibor: A művészetpártoló 
Mátyás király. — Loczka Alajos: Gazdasági 
szakoktatásunk függő kérdései. — Dr. Kiss 
Zoltán: A játék magyarsága. — Dr. Szabó Ist 
'ván: Nemzeti célok a nevelésben. — A tehet-
ség joga és rendeltetése. — Missuray-Krúg 
Lajos: Gyerekek költője — Dr- Horváth Zoltán: 
Egy vármegye monográfiája. — Gyakorlati 
pedagógia: Fejes M. Kornélia: A hervadt virág 
panasza. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
— Tudomány, irodalom, művészet. — A pest-
vármegyei népoktatási körzet iskolafelügyelői-
nek értekezlete. — Pedagógiai szeminárium 
— Hírek. — Tanítók Tanácsadója. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 

A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 
FIGYELMÉBE! 

Kérjiik az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, 8 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket ne a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidöben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

MÓRÁGY (Tolna vm.) református egyházközsége 21 
napos határidővel pályázatot hirdet az átválasztással 
megüresedett II. sz. tanítói állásra. Helyi javadalom: la-
kás vagy lakbér, alapfizetés 60%-a; államsegély. Köte-
lessége: reábízott osztályok vezetése, belmisszió, kántor-
helyettesítés. Tanítási nyelv német. Törvényszerű kérvé-
nyek válaszbélyeggel lelkészi hivatalhoz. (1143.) 

KIS- és NAGYGUT református egyháza pályázatot 
hirdet 21 napi határidővel kántortanítói állásra. Java-
dalom: államsegély, 10% helyi hozzájárulás, 10 érték-
egység, lakás, kert, mellékhelyiségek. (1168.) 

JÁSZDÓZSA Nagyhalom-kültelki róm. kat. tanítói 
állására e lap megjelenésétől számított 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdetünk. Fizetés törvényes. Köteles-
ségek díjlevél szerint. Vasútállomás helyben. Gimnázium 
és polgári vasútállomástól hét kilométer. Válafzbélyeg-
gel ellátott kérvények Róm. kat. iskolaszék, Jászdózsa 
küldendők. (1165.) 

Az erdélyi református egyházkerület görgényi egy-
házmegyéjébe tartozó KÖRTVÉLYFÁJA református egy-
háza pályázatot hirdet a II., III. és IV. tanítói állásra. 
Mind a három állásnál az egyház adja a törvényes lakás-
pénzt és a 140 pengőt, mint helyi javadalmat, az állam 
pedig a gradácia szerinti államsegélyt. A II. számú ál-
lásra férfiak és nők pályázhatnák. A III. és IV. számú 
állásra nők pályázhatnak. A megválasztott tanítók köte-
lességeit a törvény és szabályrendeletek írják elő. Tar-
toznak az egyház belmissziói munkáiban beosztás sze-
rint segédkezni. A megválasztott tanítók állásaikat aug. 
30-án kötelesek elfoglalni. Pályázatok a hirdetéstől 
számított 21 napon belül nt. Kiss Lajos esperes úrhoz, 
Magyaró, Maro6-Torda vm. címre küldendők. (Körtvély-
fája község Maros-Torda vármegyében, a Maros balpart-
ián, Szászrégen és Marosvásárhely közötti vasút és or-
szágút mellett fekszik. Vasúti és rendesen autóbuszközlo-
kedés is naponta többször mindkét irányban.) (1166.) 

KÖRÖM (Zemplén vm.) róm. kat. egyházközség is-
kolaszéke, 21 napi határidővel, a megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 5-5 kat. 
hold szántó, 20 m3 tűzifa, stóla, 22 q rozspár-bér, új la-
kás, kert, 30 értékegység beszámításával. Hármasjelölés. 
Kántorpróba saját költségen. Válaszbélyeges kérvények 
a Plébániahivatal címére küldendők. (1167.) 

HEGYMEG ref. kántortanítói állására pályázatok e 
hirdetés megjelenésétől Ref. Lelkészi Hivatal, Hegymeg, 
P. Lak címre küldendők, aug. 15-ig. Fizetés: államsegély 
és 25 értékegység. Javadalom és kötelesség a Spataki 
Ref. Lapok 6. és a Néptanítók Lapja 4. számában van 
részletesen felsorolva. (1164.) 

LEPSÉNY (Balaton mellett!) nyári menedékházához 
óvónő felvétetik július és augusztus hónapokra, havi 150 
pengő fizetéssel. Jelentkezni lehet Lepsény község elöl-
járóságánál június hó 20-ig. (1169.) 

MESZLEN róm. kat egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalom: 31 (harmincegy) ér-
tékegység, a többi államsegély. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Cím: Róm. kat. Plébániahivatal, Meszlen, Vas m. 
(1170.) 

MECSÉR róm. kat. egyházközsége a II. sz. osztály-
tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napos határidővel. 
Javadalma: egy szoba, a megfelelő lakbérpótlék és tör-
vényes fizetés. Kántoriakban segédkezni tartozik. Kér-

vények felbélyegzett válaszborítékkal Plébániahivatal, 
Mecsér (Mosón m.) címre küldendők. (1171.) 

MURASZEMENYE róm. kat. egyházközsége a lemon-
dás folytán, megüresedett III. tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Határidő, fizetés, lakbér törvényes. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Kötelesség díjlevél szerint. Válaszbélyeg-
gel felszerelt kérvények: Plébánia, Muraszemenye, Zala 
megye küldendők. (1172.) 

MEZÖGYAN református egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett V. sz. tanítónői állásra. 
Fizetés: lakás vagy lakbér, 10%-os helyi hozzájárulás, 
a többi államsegély. Kötelességeit az egyházi törvények 
írják elő. Kellően felszerelt pályázatok az iskolaszékhez 
címzendők. (1173.) 
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MÉHTELEK református egyházközsége pályázatot 
hirdet a megüresedett kántortanítói állásra 21 napi ha-
táridővel. Fizetés: két szoba, konyha, előszobából álló 
lakás, mellékhelyiséggel, kerttel. Készpénz: 250-70 P az 
egyház pénztárából, 16 q búza, 8 m® I. rendű tűzifa, 6 
magyar hold szántó kev4 kaszálóval, 8 drb marhára le-
geltetési jog. Értékegység: 43. Államsegély. Kötelesség: 
I—VIII. vegyesosztály tanítása, énekkar, népmüvelés 
vezetése, belmissziói munkában segédkezés, Űrvacsora-
osztás napján délután és lelkipásztor akadályoztatása 
esetén istentisztelet végzése. Pályázati kérvények a szük-
séges okmányokkal felszerelve, válaszbélyeget mellékelve: 
Református Lelkipásztori Hivatal, Méhtelek (Szatmár m.) 
küldendők. (1174.) 

TISZÁCSEGE református egyháza a Néptanítók Lapja 
június 1-i számában meghirdetett XI. sz. tanítónői állásra 
a pályázati határidőt július l-ig meghosszabbítja. (1195.) 

VASKÚT róm. kat. iskolaszéke a II. számú helyettes 
kántortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalma : 
1. Állarosegélyes fizetés. 2. Szabad lakás. 3. Három-
negyed katasztrális hold haszonélvezete. Kötelességei: 
a kijelölt osztályokat vallásos és hazafias szellemben ok-
tatni és nevelni, a kántort szükség esetén az előírt stóla-
pénz ellenében helyettesíteni s a Bajavidéki Kat. Tanító-
egyesületbe rendes tagul belépni. Német nyelv tudása kö-
telező s német képesítéssel bíró és bunyevácul is tudó 
egyének előnyben részesülnek. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. Kérvények válaszbélyeg melléklése mellett 
dr. Gonczlik Kálmán prelátus-apát-esperes-plébános cí-
mére, Baja küldendők. Pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított három hét. (1128.) 

VISS ref. egyházának iskolaszéke ismételten pályá-
zátot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Javadalom modern lakás kerttel, 22 kat. 
hold szántó és rét, 8 legelőjog, 5 q rozs, stóla 43 érték-
egységre értékelve és államsegély. Kötelessége törvény-
szerinti. Az iskola osztatlan. A szükséges okmányokkal 
felszerelt kérvényeket válaszbélyeggel ellátva a pályá-
zati hirdetés megjelenésétől számított 21 nap alatt kell 
a Ref. Iskolaszék, Viss (Szabolcs vm.) címre beküldeni. 
Állás azonnal elfoglalandó. A köziség fekvése igen elő-
nyös, mert óránként megy vonat a 25 percre fekvő, gim-
náziummal rendelkező Sárospatakra. (1129.) 

CSÖMÖR evang. keresztyén egyházközsége államsegély 
elnyerésétől függően pályázatot hirdet államisegélyes I. 
számú kántortanítói állására. Kötelességek hívás szerint. 
Javadalom törvényes. A kántori szolgálat részben tót-
nyelvű. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 3 
hét. Kellően felszerelt pályázati kérvények evang. lel-
készi hivatal, Csömör, Pest m. címre küldendők. Meg-
jegyzés: polgári iskolák, gimnázium, tanítónőképző négy 
km körzetben. Villamossal megközelíthető 15 perc alatt. 
Naponta 24 villamos Budapestre. (1138.) 

FARMOS róm-. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
az újonnan szervezett VI. számú férfitanítói állásra. 
Fizetés törvényes. Kántor helyettesítése szükség esetén 
kötelező. Határidő 21 nap. Kérvények: Róm. kat. plé-
bániahivatal (Farmos, Pest m.) címre küldendők. (1140.) 

DETEK (Abaúj-Torna m.) róm. kat. egyházközsége 
a megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalma: Természetbeni lakás, 
nagy kerttel, mellékhelyiségekkel, 11 kat. hold 600 •-ÖÍ 
szántó, 5 köböl búza, 10 köböl rozs, stóla. Együttvéve 
27 értékegység; fizetéskiegészítő államsegély biztosítva 
van. Pályázatok róm. kat. Plébániahivatal, Detek kül-
dendők. (1139.) 

GULÁCS ref. egyháza pályázatot hirdet újonnan 
szervezett V. számú tanítónői állásra. Javadalom tör-
vényes. Helyi javadalom ideiglenesen lakbér és 10%-ban 
van megállapítva. Kötelesség: a kijelölt osztályok ve-
zetése, többi osztályokban női kézimunka tanítása, leány-
egyesiilet vezetése, mindennemű belmissziói munkában 
való tevékeny közreműködés. Kellően felszerelt pályáza-
tok július 7-ig Ref. Lelkészi Hivatal, Gulács, Bereg m. 
igazolandó. (1141.) 

BALF rém. kat. egyházközsége 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Tannyelv német. 
Javadalma: 17 értékegység, 20% helyi hozzájárulás és 
államsegély. Kántori teendőkben jártas nők is pályázhat-
nak. Róm. Kat. Plébániahivatal, Balf, Sopron m. (1153.) 

GYÖNGYÖSHALÁSZ lemondással megüresedett kán-
tortanítói állását 21 nappal meghirdetjük. Javadalma: 4 
értékegységnyi helyi járulék államsegéllyel, avult lakás. 
Kötelesség díjlevélben. Katonai szolgálat, leventeoktatói 
képesítéssel, lehetőleg igazolandó. Kérvények kizárólag 
postán Plébániára. (1143.) 

LASKOD református egyházközsége pályázatot hirdet 
újonnan szervezett IV. sz. tanítói állására. Fizetés tör-
vényes. Pályázhatnak férfiak és nők. Pályázati határidő 
21 nap. (1142/b.) 

APÁCZASZAKÁLLAS községhez tartozó nagyszeg-
pusztai tanyai népiskolánál lemondás folytán megürese-
dett rendes férfitanítói állásra a község iskolaszéke 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Leventeoktatást le-
hetőleg végezni kell. Mivel az állás átszervezése róm. 
kat. iskolává folyamatban van, így elsősorban róm. kat. 
vallásúak pályázzanak. Egy szoba-konyhás lakás és lak-
bérpótlék. Illetmények törvényesek. Pályázati kérvények 
a községi iskolaszék elnökségéhez, Apáczaszakállas köz-
ség, u. p. Ekecs, Komárom m. küldendők. (1151.) 

SEPRŐD (Bekecsaljai egyházmegye) református egy-
házközsége 1 tanerős iskolájához kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: 1. Lakás: 2 szoba, konyha, 
melléképületek, 100 D-öl kert használatával. 2. Állam-
segély. 3. Föld: 5 hold szántó. Adóját az egyház fizeti, 
karbantartásáról és míveléséről az egyházközség tagjai 
gondoskodnak. 4. Kepe: évente 11 véka búza és 22 véka 
kukorica. Kötelességek: Az egyházi törvényekben és sza-
bályrendeletekben előírt teendők ellátása. Igazgatói, ta-
nítói és kántori teendők végzése. Minden hónapban há-
rom vasárnapon az istentiszteletek tartása. Belmissziói 
munkák végzése. Énekkarvezetés. Szabályszerűen felsztv 
relt pályázati kérvények Sipos Kálmán adminisztrátor 
lelkészhez, Torboszló, u. p. Nyárádmagyaros, Maros-Torda 
m. küldendők be. Pályázati határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított 3 hét. (1145.) 
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tudomásai/ 
A papírárak és m u n k a b é r e k emel-
k e d é s e következtében: 1942. június 
hó 9-től kezdve a tanulmányi és tan-
ügyi-igazgatási nyomtatványok alap-
árához 3 0 % felárat számítunk fel. 

KIR. M A G Y . EGYETEMI N Y O M D A 
K A L Á S Z K Ö N Y V K I A D Ó R. T. 

NYÁRÁDSZENTIMRE (Bekeesaljai egyházmegye) 
református egyházközsége 2 tanerős iskolájánál az I. ez. 
férfi-kántortanítói,^— a II. sz. tanítónői állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom: I. sz. tanerőnél: 1. Lakás: 2 
szoba, konyha, kamra, gazdasági melléképületek és 200 
• - ö l kert használata. 2. Fizetéskiegészítő államsegély. 
3. Föld: 6 hold 200 • - ö l . Adóját az egyházközség fizeti. 
4. Kepes: évente kb. 60 kalangya búza és 54 véka szo-
mes kukorica. 5. Évente kb. 2 szekér ágfa. Levágatásá-
ról és hazaszállításáról kántortanító gondoskodik. Köte-
lességek: Az egyházi törvényekben és szabályrendeletek-
ben előírt teendők ellátása. Igazgatói, tanítói és kántori 
teendők teljesítése. Minden harmadik vasárnap az egy-
házi törvényekben előírt keretek között az istentisztelet 
végzése: Belmissziói munkákban a lelkész mellett készsé-
ges segédkezés. Énekkar vezetése. Megjegyzés: Ameny-
nyiben házastársak nyerik el az I. és II. sz. tanítói álla-
pokat, II. sz. tanerőnek egyházközség fél lakbért fizet. 
Javadalom II. sz. tanerőnél: 1. Lakbér: a törvény által 
megállapított összegben. 2. Az egyházközségtől évi egy-
száznegyven pengő. 3. Fizetéskiegészítő államsegély. Kö-
telességek : Az egyházi törvényekben és szabályrendele-
tekben előírt teendők ellátása. A reáeső osztályok veze-
tése. Belmissziói munkákban segédkezés és a kántortanító 
indokolt akadályoztatása ©setében a kántori teendők 
végzése. Kellően felszerelt pályázati kérvények Pipos 
Kálmán adminisztrátor lelkészhez, Torboszló, u. p. Nyá-
rádmagyaros, Maros-Torda m. küldendők be. Pályázati 
határidő a hirdetés megjelenésétől számított három hét. 
(1144.) 

VÁSÁROSBÉC református anyaegyház presbitériuma 
pályázatot hirdet távozás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Javadalom: lakás, melléképületek, kert, 
40 értékegységnek megfelelő készpénz és természetbeni 
járandóság. Birtok 1945-ig bérbeadva. Államsegély. Kö-
telesség: az összes tankötelesek oktatása, orgonista kán-
tori szolgálat ós a törvényben előírt teendők. Megválasz-
tott az egyházmegyei tanítóegyesületnek kötelezett 
tagja. Válaszbélyeges kérvények huszonegy napon belül 
a Belsősomogyi Ref. Tanügyi elnökhöz, Orczi, posta Ta-
szár, Somogy m. küldendők. Csatolandók: a Népiskolai 
szervezet és szolgálati pragmatika 136. §-ában előírt ok-
mányok, továbbá az 1939 : IV. t.-c. értelmében a VKM. 
1172/1940. eln. sz. rendelettel előírt okmányok (Hivatalos 
Közlöny 1940. évi 7. sz.). Visszacsatolt területről pályá-
zók maguktartását igazolni tartoznak. Az okmányok csa-
tolhatok lelkészi hivatal által hitelesített bélyegtelen 
másolatban, de a megválasztott eredeti okmányait fel-
hívásra köteles beadni. Nők is pályázhatnak. Kántor-
próba július 12-én, önköltségen. Más alkalommal meg-
jelenés és korteskedés kizáró ok. Állás azonnal elfogla-
landó. (1148.) 

GYULAHÁZA községi tanítói állására a Néptanítók 
Lapja f. évi 9. számában meghirdetett pályázat július 
3-ig terjedő határidővel meghosszabbíttatik. (1142/a.) 

VÉRTESACSA róm. kat. egyházközsége átválasztás 
folytán megüresedett IV. sz. tanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Pályázhatnak a német nyel-
vet tudó férfi-tanítók. Fizetés: 50% helyi hozzájárulás, 
lakbér és államsegély. Iskolánk 6 tanerős. Községben 
van orvos, gyógyszertár, vasútállomás, posta, villany-
világítás, hangosmozgó. Kérvények: Plébánia, Vértes-
acsa, Fejér vm. címre küldendők. (1147.) 

TOLD, Nagyváradhoz közelfekvő ref. egyházközsége 
pályázatot hirdet I. sz. kántortanítói állásra. Javadalom: 
36 értékegység és államsegély. Kötelesség: törvény sze-
rint. Állás azonnal elfoglalható. Nők is pályázhatnak. 
Pálvázati kérvénvek Lelkészi Hivatal címére küldendők. 
(1146.) 

BAKA (Csallóköz) róm. kat. egyházközsége mint is-
kolaszék lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadal-
mazása: természetbeni lakás 2 szobával, mellékhelyisé-
gekkel, 5 kt. hold 1017 négyszögöl szántó, 1 kat. hold 
239 négyszögöl rét, 1 kat. hold 1101 négyszögöl legelő, 
1506 négyszögöl erdő (teherrel), 337 négyszögöl kert, 15 
q kétszeres, 6 m' lágyfa, temetőkaszálás, 10-90 P kész-
pénz, stóla. Kötelességei: Rendszabályok, Kat. Tanteri 
és Utasítás szerint, Kat. Akció minden munkájában rész-
vétel. Az iskola 3 tanerős. Győr—Dunaszerdahely—• 
Somorja vonalon autóbuszjárat. Felszerelt kérvények Plé-
bániahivatal, Baka küldendők. (1152.) 

BOLDOGKÖŰJFALU róm. kat. leányegyházközsége 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet, 21 napi határ-
idővel. Javadalom: természetbeni lakás, 8 értékegység, 
többi államsegély. Kántori teendők minden vasár- és ün-
nepnapon. Pályázók kellően fölszerelt kérvényeiket Plé-
bániai Hivatalnak küldjék, Bodrogkőváralja, Abaúj-Torna 
rm. (1156.) 

FELSÖRÖNÖK róm. kat. egyházközsége a kántor-
tanítói állápra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: lakás kerttel és 26 értékegység helyi javada-
lom, a többi államsegély. Tanítási nyelv német. Kérvé-
nyek válaszbélyeggel Róm. Kat. Iskolaszék, Felsőrönök, 
p. Alsórönök címre küldendők. (1160.) 

Gyermeknyar altatás 
a Mátrában. 
Vezető pedagógus: 

Esziergominé Dr. Mi hó Eszter 
a m. kir. Gyermeklélektani Intézet asszisztense 

Budapest XI., Verpeléti-út 24. I I . 3. Telefon: 45-60-30. 
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CSOBAJ református iskolaszéke 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett I. sz. 
kántortanítói állásra. Javadalom: természetbeni lakás, 
10 kat. hold föld, 2 öl tűzifa, 8 q rozs, 5 legeltetési jog 
és stóla, 22 értékegységben, 60 P készpénz s megfelelő 
államsegély. Kötelesség díjlevél ezerint. A III. sz. állá-
son katonai szolgálatra történő bevonulás miatt október-
től helyettesre lesz szükség. Pályázati kérvények Refor-
mátus Lelkészi Hivatal, Csobaj (Szabolcs vm.) címre 
küldendők. (1157.) 

CSEKE róm. kat. egyházközségi tanácsa, mint iskola-
szék pályázatot hirdet a lemondás folytán véglegesen 
megüresedett magyar-szlovák tagozatú III. sz. tanítói 
állásra, valamint a tanító tényleges katonai szolgálatra 
való bevonulása folytán ideiglenesen megüresedett ma-
gyar tagozatú IV. sz. tanítói állásra, melyeknek javadal-
mazása egyenkint évi 240—240 P helyi járandóság és 
szabályszerű lakbér az iskolafenntartó polgári községtől, 
a többi pedig államsegély. Kötelességei: a püspökkari 
Rendszabályokban, a Katolikus Tanterv és Utasítás sze-
rint, nemkülönben szükségből a kántor helyettesítése, 
Szívgárda és Ifjúsági Egyesület vezetése. Az állásokat 
f. évi szeptember 1-én kell elfoglalni. Nők is pályázhat-
nak. Állami autóbuszjárat a vonathoz. Szabályszerűen 
felszerelt, megcímzett borítékkal és válaszbélyeggel el-
látott pályázati kérvények a Rém. Kat. Plébánia Hiva-
talnak, Oseke, u. p. Nagysalló, Bars vm. küldendők e lap 
megjelenésétől számított három hót alatt. (1158.) 

ERDŐKÖVESD róm. kat. egyházközsége e lap április 
1-i számában közzétett páros pályázatot, 21 napi új ha-
táridővel megismétli. (1159.) 

FELSŐRÖNÖK róm. kat. egyházközsége az I. és II. 
sorszámú tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Javadalom: 10% helyi javadalom és államsegély; 
az I. számú tanító lakást s kertet is kap. Tanítási nyelv 
német. Nők Í6 pályázhatnak. Kérvények válaszbélyeggel 
Róm. Kat. Iskolaszék, Felsőrönök, p. Alsórönök címre 
küldendők. (1161.) 

GYULA református egyházában rendszeresített egy 
férfi- és egy női tanítói állásra és egy önálló orgonista 
kántori állásra pályázatot hirdetek. A férfitanítói állás 
23 értékegységű, állami fizetéskiegészítéssel. Lehetséges, 
hogy ezen állásra egyházunknál alkalmazott tanító kéri 
előléptetését, ez esetben a megüresedő állás 50%-os egy-
házi és 50%-os állami fizetéskiegészítéssel lesz javadal-
mazva. A tanítónő állás 50%-os egyházi és 50%-os ál-
lami fizetéskiegészítéssel díjaztatik. Az önálló orgonista 
kántori állás javadalma 730 P 80 fillér, azaz Hétszáz-
harminc pengő 80 fillér évi fizetés az egyház pénztárá-
ból, 20 kishold föld, melynek adóját a haszonélvező 
fizeti, 3 öl kemény tűzifa és természetbeni lakás, vana-
mint a stóla. A tanító és tanítónő kötelessége a kijelölt 
osztályok vezetése, belmissziói munkában buzgó segéd-
kezés. A kántor kötelessége mindennemű kántori teendő 
végzése, református énekkar vezetése, egyházi jegyzői és 
számvevői teendők végzése, belmissziói munkában buzgó 
segédkezés. Mind a tanítói, mind a kántori állás szeptem-
ber 1-én foglalandó el. A pályázati határidő a pályázat 
megjelenésétől számított 21 nap. A pályázatok Harsányi 
Pál esperes, felsőházi tag címére Gyula, Békés vm. kül-
dendők. (1162.) 

TEKE (Maros-Torda vm.) német ág. hitv. evang. 
egyházközség a népiskolája igazgató-tanítói állásának 
végleges vagy ideig'enes betöltésére pályázatot hirdet. 
Kötelességek és jogok a törvényesek. A megválasztott 
külön díjazás ellenében köteles az orgonista-teendők át-
vételére, továbbá az ifjúsági énekkar és az egyházközség 
zenekarának vezetésére is. Szolgálatbalépés időpontja: 
1942. szeptember 1. Pályázati határidő: 1942. június 20. 
Adott esetben női tanerő is figyelembe jön. (1182.) 

NAGYBARACSKA község isikolaszéke — főigazgató-
ság engedélyezésétől feltételezetten — 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet a megüresedett VI. sorszámú tanító-
női állásra. Javadalom: törvényes fizetés, lakbér. Csak 
katolikus vallású tanerők pályázzanak. Állást szeptem-
ber elsején kell elfoglalni. Kérvények: Községi Iskola-
szék, Nagybaracska küldendők. (1175.) 

N A G Y K ^ L ó református egyházközsége pályázatot 
hirdet újonnan szervezett VIII. és IX. számú tanítói ál-
lásra. Javadalom a törvényes, melyből 10%-ot az egy-
ház, 90%-ot az állam fizet s a törvényes lakbér. Az ál-
lásra csak nők pályázhatnak. Az állás 1942. szeptember 
1-én foglalandó el. Szabályszerűen felszerelt pályázati 
kérvények 21 nap alatt a lelkészi hivatalba adandók be. 
(1176.) 

ÓZD ref. misszió-egyház presbitériuma pályázatot hir-
det iskolájában a harmadik tanítói állásra. Csak tanító-
nők pályázhatnak. Kötelessége a III—IV. osztályok ta-
nítása. Javadalma törvényes helyi járulék és állam-
segély. Pályázati határidő 21 nap. Örvények összes ira-
tokkal az ózdi ref. misszió-egyház lelkipásztori hivatalá-
hoz küldendők. (1177.) 

PADÁNY református iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett I. számú kántortanítói 
állásra. Javadalom: természetbeni lakás, 28 értékegység-
ben megállapított helyi javadalom (föld, búza, fa), ál-
lamsegély. Kötelessége: a felsőbb tagozat oktatása, kán-
tori — ós a törvényben, szabályrendeletekben előírt — 
teendők végzése. A kellően felszerelt kérvények július 
7 ig küldendők a lelkészi hivatalhoz, Padány, u. p. Alis-
tál (Komárom m.). Az állás a választás megerősítése 
után azonnal, vagy szeptember elsejére elfoglalandó. 
(1179.) 

SZENTLŐRINCKÁTA község iskolaszéke nyugdíja-
zás folytán megüresedett II. számú tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Keresztény származást igazoló, csak 
róm. kat. tanítónők pályázhatnak. Fizetése törvényes és 
lakbér, -— kötelessége a rábízott osztályokat vezetni, a 
népművelési és egyesületi életben tevékenykedni. Pályá-
zati határidő a hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
Kellően felszerelt kérvények Községi Iskolaszék elnöke, 
Szentlőrinckáta (Pest vm.) küldendők. (1180.) 

TlSiZ AK AR A D-K ISHOMOK betegség folytán meg-
üresedett tanyai községi elemi népiskolai tanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Fizetése törvény szerint, 600 • - ö l 
kert és természetbeni 3 szobás lakás. Kötelessége: I— 
VI. osztály tanítása és leventék oktatása, melyért külön 
tiszteletdíj jár. Pá^ázati határidő 21 nap. Kérvények 
Tiszakarád községi iskolai elnök címére küldendők. 
(1181.) 

PELSÖCARDÓ (Gömör vm.) ág. hitv. evang. magyar-
nyelvű népiskolájánál és leányegyházánál a kántortaní-
tói állás állandó jelleggel betöltendő. Fizetés egyháztól: 
természetbeni lakás és gyümölcsökért, helyi fizetés vo-
kátori tételek értékelésében 163-14 P érték, államtól tör-
vényes államsegély. Jogok és kötelességek a törvényesek. 
Jelentkezési határidő 1942. július 8. Szolgálatbalépés 
1942. szeptember 1. Evang. tanítóválasztási szabályren-
d e t 21. §-a szerint felszerelt kérvények Ev. Lelkészi 
Hivatal, Gömörhosszúszó, u. p. Pelsőc címre küldendők. 
(1178.) 

TISZACSEGE róm. kat. iskolaszéke 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
II. számú tanítói állásra. Fizetés: 10%-os helyi javada-
lom, államsegély és törvényes lakbér. Az állás szeptem-
ber hó 1-én foglalandó el. Kérvények: Róm. Kat. Plé-
bániai Hivatal, Tiszacsege, Hajdú vm. címre küldendők. 
(1183.) 
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ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
Hegedűk, harmoniumok , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzéket díjmentesen küld: 

M O G Y O R Ó S S Y HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R Á K Ó C Z I . U T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

Harmóniumot , z o n g o r á t , h a n g s z e r t 
n e m v á s á r o l h a t , a m í g n e m l á t t a a j á n l a t o m a t 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A z e n e m ű v é s z e t i F ő i s k o l a s z á l l í t ó j a 

K é r j e l e g ú j a b b 32. s z á m ú á r j e g y z é k e m e t ! 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő 1 Biztonsági alapok : 
37 millió pengői Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürti és kőpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanal kedvezményes népbiztosltásnnk-
ről vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól : 

BUDAPEST. V.. SAS-UTCA 10-12. 

LEGNAGYOBB K E R E S Z T É N Y G E B ! 
K 0 N 6 0 K Á K . . P I A N I N Ó K 

barmónlumok páratlanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi Jótállás. 

T e U W T ^ m . £ H A l L 

B p . i l , Andrá . a r -ú l 15 . 
w 

ÚJCSANÁLOS (Miskolc közelében) evangélikus egy-
házközsége e lap 8 ik számában megjelent hirdetést meg-
ismétli 21 napi batáridővel. Evangélikus Lelkészi Hivatal, 
Újcsanálos. (1184.) 

UDVARI róm. kat. egyházközsége 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: 
12 kat. hold föld, 8 m fa, 25 q rozs 42 értékegyeégben, 
lakás természetben, a többi államsegély. Pályázatok: Plé-
bánia, Miízla küldendők. (1185.) 

VÁRASZŐ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Helyi javadalom 1 értékegység és 703-08 P, a többi állam-
segély. Párbér megváltva. Minden Illetmónyhivatal útján. 
Természetbeni szép háromszobás lakás. Stóla és mellékes 
van. Korteskedés kizáró ok. Kötelességek díjlevél szerint. 
Választás hármas jelölés alapján. Határidő 21 nap. Kán-
torpróba önköltségen. Kérvények Plébániahivatal, Erdőkő-
kövesd, (Heves m.) küldendők. (1186.) 

MOGYORÓD róm. kat. egyházközsége az V. ez. tanító-
női állásra, mely lemondás folytán üresedett meg, pályá-
zatot hirdet. Kellően felszerelt pályázatokat Róm. Kat. 
Plébániahivatal, Mogyoród, via: Fót címre kell küldeni 
1942. jún. 25 ig. Javadalom törvényes. Választás 1942. 
júl. 1-én. (956.) 

ALSÓDOBSZA ref. egyháza pályázatot hirdet meg-
üresedett II. számú tanítónői állásra 21 napi határidővel. 
Fizetés törvényszerinti és lakbér. Kötelesség a kijelölt 
osztályok tanítása, belmissziói munkákban segédkezés. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Ref. Iskolaszék, 
Alsódobsza, u. p Újcsanálos (Zemplén megye) címre 
küldendők. (1032.) 

MAKŐ róni. kat. egyházközsége pályázatot hirdet pol-
gári fiúiskolájánál megüresedett magyar-német és termé-
ezetrajz-földrajzszakos tanári állásra. Pályázhatnak meg-
felelő szakképesítésű róm. kat. vallású polg. isk. vagy 
középiskolai tanárok és tanárnők. Javadalmazás államiak-
kal egyenlő. Szolgálati idővel rendelkezőknél a szolgálat 
beszámít. Kellően felszerelt kérelmek az egyházközség 
elnökségének címezve az iskola igazgatóságához külden-
dők. Nem zsidó származás igazolandó. Pályázati határ-
idő: 1942. július 15. (958.) 

FIŰ- ÉS LEÁNYINTERNÁTUSBA FELVÉTEL. A 
hódmezővásárhelyi református egyház 8 osztályú fiú-
gimnázium (I., KoBsuth-tér 6.) és 8 osztályú leánygimná-
ziumával (VI., Szt. István-tér 2.), kapcsolatban ez inté-
zetekkel egy telken külön fiú- ós külön leányinternátust 
tart fenn. Felvételi kérvények július 31-ig nyújthatók be. 
A teljes díj lakás, fűtés, világítás, mosás és napi négy-
szeri bőséges, ízletes ellátással együtt havonként a íiú-
internátusban 70, a leányinternátusban 75 P. Kívánatra 
részletes tájékoztatót küldenek az Igazgatóságok. (1015.) 

ATYA (Szatmár m., posta Nagypeleske) ref. egyház-
község presbitériuma pályázatot hirdet kántortanítói ál-
lásra. Fizetés törvényszerinti. Kötelesség az I—VII. oszt. 
vezetése, kántori teendők ellátása harmóniummal. Pályáz-
hatnak nők is. Határidő három hét. (1031.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY r. k. iskolaszéke a lemondás 
folytán megüresedett kültanyai tanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: természetbeni la-
kás, 30% az iskolafenntartótól, a többi államsegély. Nők 
is pályázhatnak. Válaszbélyeges kérvények R. k. plébá-
niahivatal, Hajdúböszörmény címre küldendők. (987.) 
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Figyelem! Fontos! 
Nyomatékosan felkérjük a hátralékos előfizetőket, hogy az előfize-
tési d í jat a legsürgősebben szíveskedjenek beküldeni, nehogy a lap 
szétküldésében fennakadás álljon b e ! 

Néptanítók Lapja Kiadóhivatala 
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 

Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. 

SZENTETORNYA község iskolaszéke pályázatot hir-
det a belterületi II. kerületi 2 tanerős községi iskolá-
nál az elhalálozás folytán megüresedett V. számú tanítói 
állásra. Javadalom: törvényes fizetés, melyből a kezdő-
fizetés 20%-a és 2 értékegység — amelynek ellenében 
20 q elsőrendű kemény vágott tűzifát házhoz szállítva 
kap a megválasztott tanerő — helyi javadalom, a többi 
államsegély és megfelelő lakbér. A folyamatban lévő 2. 
tanterem felépítéséig a tanítás váltakozó rendszerű. Csak 
nők pályázhatnak. Határidő július hó 11. A szabálysze-
rűen felszerelt és megfelelő válaszbélyeggel ellátott kér-
vények Szentetornya község Iskolaszékének címére kül-
dendők. (1005.) 

ADORJÁN (Szatmár vm.) református egyházközsége 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Fizetés: 1. Természetbeni lakás kerttel. 
2. 7 kat. hold föld haszonélvezete. 3. 1148 liter búza. 
4. 911 liter gabona. 5. 558 liter tengeri. 6. Hat öl tűzifa 
beszállítva. 7. 100 pengő készpénz. 8. 3 sor széna. 9. Egy 
igás napszám. 10. Két legelőjog. 11. Stóla. 12. Államse-
gély. Jelenleg 106 pengő havonként Kötelesség a reá bí-
zott osztályok vezetése, belmissziói munkában segíteni a 
lelkésznek, presbiteri jegyzőség, valamint lelkész helyette-
sítése szükség esetén. Földek adóját az egyház fizeti. 
Ugyancsak pályázatot hirdet a most szervezendő Il-ik 
tanítónői állásra. Javadalom: 140 pengő és lakás vagy 
lakáspénz egyháztól. Többi államsegély. Mindkét állásra 
a pályázati határidő 21 nap. Elsősorban tanítói pár pá-
lyázzon. Kérvények válaszbélyeggel, Református Lelkészi 
Hivatal címére küldendők. (1033.) 

ÁRPÁS (Sopron m.) r. k. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 31 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: háromszobás 
modern lakás, 28 értékegység, államsegély. Kötelessége 
díjlevél szerint. Okmányokkal és válaszbélyeggel ellátott 
folyamodványok az árpási (u. p. Egyed) plébániahivatal-

,hoz küldendők. Kántorpróba és választás idejéről külön 
értesítés. (1034.) 

ALSÓRÖNÖK róm'. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett I. tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom 21 értékegység, a többi államsegély. Köteles-
ség díjlevél szerint. Német nyelv tudása szükséges. Pá-
lyázati határidő 21 nap. Szabályszerűen felszerelt, válasz-
bélyeggel ellátott kérvények: Róm. Kat. Plébániahivatal, 
Vasszentmihály címre küldendők. (1037.) 

BOCONÁD egyházközsége a lemondás folytán meg-
üresedett II. sz. férfitanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalom: természetbeni lakás, 20% 
helyi javadalom, a többi államsegély; kántori helyettesí-
tésért 20 q tűzifa. Kötelesség díjlevél szerint. (4 tanerős, 
emeletes új iskola, villanyvilágítás, autóbusz közlekedés). 
Kellően felszerelt okmányok Plébánia, Boconád, (Heves 
megye) küldendők. (1041.) 

FORINTOSHÁZA—Kiskapornak—Orbányosfa róm. 
kat. egyházközsége háromheti határidővel pályázatot hir-
det kántortanítói állásra. Javadalom: 12 P készpénz. 
3 értékegység, 30%, többi államsegély, jókarban lévő la-
kás minden szükséges melléképülettel, kert. Az iskola 
törvényhatósági út mentén fekszik. Megválasztott köte-
les hivatalos teendőkön felül mindenféle a. c. munkában 
tevékenyen résztvenni. Pályázati kérvényt szükséges 
mellékletekkel Róm. Kat. Plébániahivatal, Nagykapor-
nak, Zala m. címre kell küldeni. Állás elfoglalása szept. 
elsején. (1036.) 

ALMÁSHÁZA r. k. egyházközsége háromheti határ-
idővel pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javada-
lom: 11-60 P készpénz, 25 értékegyeég, államsegély, jó 
karban lévő lakás minden szükséges melléképülettel, kert. 
Nőtanítók is pályázhatnak. Megválasztott a hivatalos 
teendőkön Belül köteles mindenféle a. c. munkában tevé-
kenyen résztvenni. A községet befejezés előtt álló műút 
köti össze Nagykapornakkai, később a kehidai vasúti 
állomással. Pályázati kérvényt szükséges mellékletekkel 
Róm. Kat. Plébániahivatal Nagykapornak, Zala m. címre 
kell küldeni. Állás elfoglalása szept. elsején. (1035.) 

BUDA izraelita hitközsége pályázatot hirdet elemi 
iskolai tanítói (tanítónői) állásra. A pályázótól a törvény-
szabta követelményeken kívül megkívánjuk, hogy a val-
lási tárgyakban, a héber nyelvben ós az énekben kiválóan 
jártas legyen, továbbá, hogy 40 évesnél fiatalabb legyen. 
A pályázatokat f. évi augusztus l-ig kell beküldeni a 
hitközség elöljáróságának (II., Fő-u. 12.). Csatolandó: 
1. Születési bizonyítvány. 2. Tanítói oklevél. 3. Magyar 
állampolgárságot igazoló okmány. 4. Rövid önéletrajz. 
5. Előzetes tanítói működés esetén, működési bizonyít-
vány. A megválasztott tanítónak állását 1942. szeptem-
ber 1-én kell elfoglalnia. (1038.) 

BODONHELY róm. kat. egyházközsége 21 napi lejá-
rattal, 1942. szept. 1-i hatállyal pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett II. számú tanítónői állásra. 
Fizetés törvényes. Válaszbélyeges pályázatok: Plébánia, 
Rábaszentmihály címre küldendők. (1039.) 

BESZTERCE ág. hitv. ev. német külvárosi óvodájá-
nak második pályázati felhívása vezetőnői állására. 
Járandóságok: a törvényes járandóságok. Pályázati kér-
vények 1942. június 20-ig a presbiteri hivatalban benyúj-
tandók. A szolgálat kezdete: 1942. szeptemper l én. Az 
ág. hitv. ev. német presbitérium. (1040.) 

BERETTYÓSZENTMÁRTON ref. egyház presbité-
riuma pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett 
orgonista-kántontanítói állásra 21 r.api határidővel. Állás 
helyi javadalma: természetbeni lakás kerttel, föld, ter-
mény, tűzifa járandóság (26 értékegységben), közmunka 
váltsága 95 P, stóla, fizetéskiegészítő államsegély. Köte-
lességét szolgálati pragmatika írja elő. Állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázati kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, 
Berettyószentmárton küldendők. (1042.) 
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tűzo l tó fecskendők 
úgy kocsi, mint motorfecskendők, 
továbbá : harangátöntés, fémöntés, 
kutak, stb. stb. beszerzéseknél for» 
dúljon bizalommal minden tekin* 
tetben teljes garanciát nyújtó meg» 
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk díj* 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi vilá&kiálli« 
táson az aranyéremmel, azonkívül 
sok>sok a r a n y * és e z ü s t é r e m * 
mel és díszoklevéllel kitüntetve. 

Hazánk l e g r é g i b b ) több mint 125 év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefon i 66. — Alapítva : 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
magyar királyi udvari szállítók S O P R O N 

Legelső tűzoltószer,kútszivattyú* és 
gépgyár, harang*, fém» és vasöntöde 

HARANGOK 
VASÁLLVÁNYOK 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK, ISKOLA-
P A D O K . SPORTSZEREK. 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

SZIGET! ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a s a r o k ) 
Te l . r 141—103. — E g y e t e m i é s i s k o l a i k ö n y v t á r a k s z á l l í t ó j a . 

jM ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
J y a j M L . nagy vá lasz tékban , f l i e t é s l k e d v e i m é n ) ' . 

0 T I P O L D N Á L Rákóczi'út 61. 
1 J B V l e v i l i l , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Viul — a ere. 

D i v a t c s a r n o k k a l szemben . K e r e s z t é n y cég 

H i r a c h A . J a k a b f lnombör gyára Ü J P B S T 
K a l p o n t : Budapest IV. Kiroly-körút 14. 

BATTON Y A község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
községi polgári fiúiskolánál áthelyezés következtében 
megüresedett mennyiségtan-fizikaszakos férfi tanári ál-
lásra. Pályázhatnak polgári iskolai ée középiskolai képe-
sítésű tanárok. Kezdő tanár segédtanári minőségben fog 
megválasztatni. Alkalmazásban állók eddigi szolgálati 
ideje beszámítódik. Az állás államsegélye, javadalom 
mint az államnál. Kellően felszerelt kérvények Lászlóffy 
Béla iskolaszéki elnök címére küldendők. (1043.) 

BÉKÉS róm. kat. egyházközsége pályázatot- hirdet 
elhalálozás folytán megüresedett, kántortanítói állásra. 
Javadalom: természetbeni lakás mellékhelyiségekkel, 
be-lső takarítás javadaltnas kötelessége, 31 337/1600 hold 
szántóföld haszonélvezete (62 értékegj-ségben), melynek 
minden köztorhét haszonélvező köteles viselni, stóla és 
megfelelő államsegély. Ha az állást átválasztás útján 
tölti be az egyházközség, a pályázat az így megüresedett 
állásra is érvényes, melynek javadalma: természetbeni 
lakás mellékhelyiségekkel, (jelenleg ehelyett csak törvé-
nyes lakáspénz) 31 kat. hold szántó, (47 értékegység) 
megfelelő államsegély. Pályázók megfelelően okmányolt 
kérvényeiket, keresztény származást igazoló iratokkal 
együtt e hirdetmény megjelenésétől számítotit 21 napon 
belül a békési róm. kat. plébániahivatal címére küldjék, 
finekpróba július hó 22-én délelőtt 9 órakor, melyen pá-
lyázók saját költségükön tartoznak megjelenni. A későbbi 
időpontban történő választás hármas jelölés alapján fog 
roegejtetni (1044.) 

BAKONSZEG református egyháza, pályázatot hirdet 
it lemondás folytán megüresedett orgonista-kántortanítói 
állásra. Helyi javadalom 40 értékegység. Kötelesség: 
V—VI. vegyesosztály vezetése, esetleg az iskolaszék ál-
tal kijelölt osztályok vezetése. Lelkész helyettesítése 
szükség esetén és kanonikus órák végzése, belmissziói 
munkában segédkezés. Vaeárnani iskola, ifjúsági munka 
vezetése. Egyházi énekkar alakítása, vezetése. Legátus 
ellátás. Pályázati határidő 21 nap. Próbaéneklés július 
12-én, melyen megjelenés kötelező, ugyanakkor választás. 
Pályázati kérvények törvényszerűen szerelve, válasz-
l>élyeggel ellátva: Református Lelkészi Hivatal, Bakon-
szeg, Bihar vm. küldendők. (1045.) 

BIKAL róm. kai. egyházközsége a március 15-i szám-
ban megjelent pályázati hirdetést háromheti határidővel 
megismétli. (1046.) 

CSÍKMINDSZENT róm. kat. egyházközsége az újon 
nan szervezett IV. tanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Fizetés, törvényes. Pályázatok Plébá-
niának. (1047.) 

CSENGEHSIMA ref. egyháza pályázatot hirdet 
tanítópárnak különösen alkalmas 2 tanítói állásra. 1. 
Kántortanítói állás. Javadalma: 2 szoba, konyha, kamrá-
ból álló lakás a szükséges melléképületekkel. 1Í00 D-öl 
kert-, 18 magyarhold szántó, 114 magyarhold kaszáló, 
ugyanennyi legelő. 12 q búza, 12 ürméter tűzifa. Az alap-
fizetés 10%. Mindez 44 egység, a többi államsegély. Kö-
telessége törvényszerint. 2. Tanítónői állás: Helyi java-
dalom: Lakás vagy lakbér, a törzsfizetés 10%-a. A többi 
államsegély. Kötelessége törvényszerint.. Pályázatok Ref. 
Lelkészi Hivatal, Csengersima (Szatmár m.) küldendők. 
(1048.) 

DEDRADSZÉPLAK református egyházközségének 
presbitériuma pályázatot hirdet az iskola 1. és II. tanítói 
állására, törvényes határidővel. A tanítók fizetése és kö-
telessége törvény szerint. Pályázatok a dedrádszéplaki 
református lelkészi hivatal címére küldendők (1054.) 

Í'SENGERBAGOS református egyháza pályázatot 
hirdet megüresedett kántortanítói állására. Javadalom: 
18 köblös szántóföld a fordulón, 2 köblös szántóföld a 
lápon, 400 D-öl foglárszántó, 10 vékás kaszáló, 3 és fél 
legelőjog, 12 q búza, 12 q tűzifa beszállítva, minden ta-
nuló után 1 drb csirke, földek adóját egyház fizeti, a 
fordulókban levő földeket egyház közmunkával megszán-
tatja (őszieket 3-szor, tavasziakat 1-szer) s a tanító által 
.'idott maggal beveti. Megfelelő lakás, szükséges melléképü-
letekkel. Törvényes stóla. Kötelesség: Az egyházi tör-
vény s szolgálati pragmatika utasításai szerint. Fenti 
javadalom 549 P re van értékelve állami fizetés kiegé-
szítés alá. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 
egy hónap. Állás jogerőre emelkedés után azonnal elfog-
lalandó. Pályázatok Református Lelkészi Hivatal, Csen-
gerbagos. S'zatmár m. küldendők. (1051.) 



57 4 1942 : 12. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

CELLDÖMÖLK Aut. Orth. Izr. Hitközségének nép-
iskolájánál lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Pályázónak kötelessége az osztatlan 
nyolcosztályú népiskola összes tanítói teendőinek ellá-
tása. A pályázó fedhetetlen és szigorúan vallásos előéle-
tét, úgyszintén vallásos felkészültségét is igazolni tarto-
zik. Fizetés 60% helyi javadalom, a többi államsegély. 
Pályázati határidő a hirdetmény megje'enésétől számított 
21 nap. Kellően felszerelt kérvények Fieeher Emil iskola-
széki elnök, Celldömölk címre küldendők. (1050.) 

DITRÓ-OROTVA r. k. népiskolánál újonnan szerve-
zett 2 férfi- vagy nőitanítói állásra 3 heti határidővel 
pályázatot hirdetünk. Javadalma: a mindenkori fizetés 
90%-a az államsegélyből, az egyházközségtől 10% és 
törvényes lakbér. Állás 1942. szept. 1-én foglalandó el. 
Pályázatok Róm. kat. Plébánia, Ditró, Csík vm. (1052.) 

DÉSHÁZA református egyháza, az erdélyi egyház-
kerület szi'ágyszolnoki egyházmegyéjébe kebelezett 
háromtanerős isikolájánál pályázatot hirdet a II. és III. 
tanítói állásra. A II. sz. kántortanílói állá,j, ennek java-
dalma az egyháztól készpénz: 140 P. Lakás természet-
ben gazdasági épületekkel, 1200 • öl kerttel, 4 kat. hold 
szántó, melyet az egyház szánt, javít, adóját fizeti, egy 
öl tűzifa beszállítva. Kötelességek: Dalkar és vasárnapi 
iskola vezetése, egyházi jegyzői teendők elvégzése, szük-
ség esetén lelkész helyettesítése. Frre az á'lásra csak 
férfiak pályázhatnak. A III. sz. ál'ás javadalma: lakás 
vagy lakáspénz, az egyháztól 140 P. Államsegély. Erre 
az á'lásra nők pályázhatnak. Kötelességek törvénvszerint 
és belmissziói munkák végzése. Az állások legkésőbb aug. 
20-ig elfoglalandók. Kellően felszerelt rályázati kérvé-
nyek Kováts Zsigmond espereshez küldendők, f-'zi1 ágy-
somlyó, Szilágy vm. Pályázati határidő a hirdetés meg-
jelenésétől számított három hét. (1053.) 

CSILIZPATAS ref. egyházának presbitériuma pályá-
zatot hirdet a tényleges katonai szolgálatra bevonult II. 
tanítója helyettesítésére. Fizetés törvényes. Nők is pályáz-
hatnak. Kötelesség I—IV. osztály tanítása. A felszerelt 
kérvények jú'ius 5-ig Ref. Lelkészi Hivatal, Csilizpatas, 
u. p. Balony címre küldendők. (1049.) 

DÉS Izr. Hitközség Iskolaszéke pályázatot hirdet, 
szervezés alatt álló III., IV. számú tanítói á'lásokra, 14 
napi határidővel és miniszteri engedélytől feltételezetten. 
Pályázhatnak magyar képesítéssel rendelkező tanítónők. 
Pálvázatok az iskolaszék címére (Róth Pál-u. 4. sz.) kül-
dendők. (1055.) 

DÖVÉNY róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidővel 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom. 10 érték-
egység, új lakás nagy kerttel és ál'amsegély. Nők is pá-
lyázhatnak. Plébániahivatal, Felsőnyárád, Borsod m. 
(1056.) 

EGERBOCS róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
21 napi határidővel kántortanítói állásra. Javadalom, 
kötelesség díjlevél szerint. Plébániahivatal, Bátor (He-
ves rpegye). (1057.) 

EGERSZALÓK róm. kath egyházközsége pályázatot, 
hirdet az újonnan szervezett IV. sorszámú tanítónői ál-
lásra, 21 napos határidővel. Javadalma: 10% helyi kész-
pénz, törvényes lakbér, az illetményhivatal útján, a többi 
államsegély. Válaszbélveges kérvények Plébániahivatal 
címére küldendők. (1058.) 

FÁBIÁNHÁZA református egyházközsége pályázatot 
hirdet III. számú tanítói állásra. Kötelesség, fizetés tör-
vényszerű. Fizetést te'jes egészében illetményhivatal fo-
lyósítja. Pályázati határidő megjelenéstől számított 21 
nap. Pályázati kérvények: Református Lelkészi Hivatal, 
Fábiánháza címre küldendők. Állás azonnal elfoglalandó. 
(1063.) 

EGRI református egyházának presbitériuma pályáza-
tot hirdet kéttanerős iskolájához lemondással megürese-
dett orgonista kántortanítói állásra. Javadalom: 1. La-
kás és kert természetben. 2. Készpénz évi 196 pengő. 3. 
20 métermázsa búza. 4. 40 méter tűzifa. 5. 9 hold 1173 
• - ö l kaszáló 6. 2 évben 1—1 hold, harmadik évben 1 
hold tavaszfö'd. 7 5 hold szántóföld. 8. 307 C-öl ken-
derföld. 9. Temetőben 300 • öl szántó. 10. A 6., 8., 9. 
pont alattiakat egészen, a 7 pont alattiból 1 holdat egy-
ház szántani köteles. 11. Egyházkerületi stóla. Törvényes 
államsegély. Fö'dek adóját egyház fizeti. Kötelesség: a 
rábízott osztályok vezetése, kántori teendők végzése, ka-
nonikus órákon és lelkész akadályoztatásakor helyette-
sítés, énekkar vezetés, belmissziói munkában részvétel, 
egyházi jegyzőség. Nők is pályázhatnak. Pályázati kér-
vények szabályszerűen felszerelve 21 napon belül külden-
dők: Ref. Iskolaszéki elnök. Egri (posta: Mikola) címre. 
Presbitérium. (1059.) 

ECSENY evang. iskolaszéke 1941. szept. 15-én meg-
jelent pálvázati hirdetését f. évi július 6-ig meghosszab-
bítja. (1060.) 

FELSÖMINDSZENT (Baranya vm.) róm. kat,. egy-
házközsége pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett osztály-tanítói állásra. Helyi javadalom 30%, 
a többi államsegély. Szép természetbeni lakás, hozzátar-
tozó 6J0 öl kerttel. Kötelessége a kántort szükség ese-
tén helyettesíteni. A német nyelv ismerete szükséges. A 
tannyelv magyar a 3. §-sal ezidőszerint. A ke'lően fel-
szerelt kérvényeket július hó 15-ig a helybeli Plébánia-
hivaitalhoz küldendők. (1061.) 

KISBESZTERCE (Baranya vm.) róm. kat. egyház-
községe pályázatot hirdet a lemondás folytán megürese-
dett kántortanítói áfásra. Helyi javadalom 30 értékegy-
ségnyi természetbeni és a többi államsegély, természet-
beni lakás. A tannyelv tiszta magyar. A község bekötő-út 
által össze van kötve a mellette elhaladó műúttal. A kellően 
felszerelt kérvényeket július 15-ig a felsőmindszenti Plé-
bániahivatalhoz küldendők. (1062.) 

FÖLDES református egyházközsége pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett XI. sz. tanyai tanítói ál-
lásra. Javadalom: 20% helyi hozzájáru1ás, államsegély, 
lakás. Kötelesség: a reábízott osztályok vezetése, bel-
misrsziói munkákban segédkezés. Határidő megjelenéstől 
számított 21 nap. Erre az állásra nők is pályázhatnak. 
Törvényszerűen felszere't válaszbélyeggel ellátott kérvé-
nvek: Református Lelkészi Hivatal, Földes, (Hajdú vm.) 
küldendők. (1064.) 

FEKETEPATAK ref. egyházközség iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet 21 napi határidővel az üresedésben lévő 
tanítói állásra. Helyi javadalom: természetbeni lakás, 
melléképületekkel, kerttel: Készpénz az egyház pénztárá-
ból, havi elő'eges részletekben, a mindenkori kezdő ta-
nítói fizetés 10%-a, a V. K. M. 148.989 sz. rendelete 
alapján, a többi államsegély. Jogait és kötelességeit az 
Egyházi törvény, i'letve a szolgálati pragmatika paragra-
fusai írják elő. Abban az esetben, ha a tanító a kántori 
teendőket is elvégezné és a presbitérium ezzel őt meg-
bízná, úgy a tanító ezért külön díjazást kap, mely a 
helyi javadalomba be nem számítható. Az állás azonnal 
elfoglalható. Férfi tanerő híján nők is pályázhatnak. Pá-
lyázatok Ref. Lelkészi Hivatal, Feketepatak, p. Salánk. 
(Ugocsa vm.) címre küldendők. (1065.) 

GYÖR' Izr. Anyahitközség iskolaszéke pályázatot 
hirdet nvugdíjazás folytán megüresedett és egyelőre az 
1942—1943. tanévre szóló ideiglenes helyettes, — férfi-
tanítóval betöltendő — tanítói állásra. A kellően felsze-
relt pályázati kérvények dr. Csillag József főorvoshoz, 
Győr, Árpád-út 20., mint az iskolaszék elnökéhez címezve 
küldendők be. Az állás betöltése a már beérkezett pályá-
zatok figyelembevételével történik. (1066.) 
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GEBE református egyháza pályázatot hirdet az ál-
lamhoz történt kinevezés folytán megüresedő II. számú 
tanítói állásra, 21 napi határidővel. Javadalom: lakás, 
10% helyi hozzájárulás, államsegély. Kötelesség: pres-
bitérium által megjelölt osztályok vezetése, vegyeekar 
szervezése, kántor helyettesítése, ifjúsági, leánvegyleti 
munkában, háziistentiszteleteken, va'lásos estélyeken 
részvétel, vasárnapi-iskola vezetése. Pályázhatnak férfiak 
és nők. Állás augusztus 1-én elfoglalható. Pályázati kér-
vények „Ref. Lelkipásztori Hivatal, Gebe" címre külden-
dők. (1067.) 

GYŐR református presbitériuma pá'yázatot hirdet 
győrszabadhegyi osztatlan elemi iskolájának tanítói ál-
lására. Javadalom: törvényszerű készpénzfizetés 10% 
helyi hozzájárulással, melyben benníoglaltatik egy ötmé-
rős föld haszonélvezete egy értékegységgel. Három szoba, 
konyhából és mellékhelyiségekből álló modern lakás. Kö-
telessége az osztat'an iskola minden osztályában s a to-
vábbképző iskolában a tanítás, az egyházközség orgo-
nista kántortanítójána.k akadályoztatása esetén helyet-
tesítése díjazás nélkül és a missziói munkában segítke-
zés. Pályázati határidő három hét. Kellően felszerelt kér-
vények Református Lelkészi Hivaital, Győr címre külden-
dők válaszbélyeggel. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. (1068.) 

GYÖIJE evangélikus leány egyházközsége pályázatot 
hirdet levita-kántortanítói állásra. Javadalom: 1360 P, 
4 öl fa, 4000 d -ö l fö'd 57 érték egységben. Tanítási és 
istentiszteleti nyelv német. Kötelesség: 8 osztályú is-
kola vezetése, levitái teendők ellátása. Határidő 21 nap. 
Evangélikus lelkészi hivatal, Izmény, Tolna. (1069.) 

GOMBA ref. egyháza a V. K. M. Űr jóváhagyásától 
feltételezetten pályázatot hirdet, nyugdíjazás folytán meg-
üresedett tanítói állásra. Javadalom-: 50% helyi hozzá-
járulás, államsegély és törvényes lakbér vagy lakás. Kö-
telességei: kijelölt osztályok tanítása, belmissziói munka. 
Pályázati határidő:-megjelenéstől számított 14 nap. Lel-
készi hivatal, Gomba Pest m. (1070.) 

GYULA róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
józsefvárosi iskolájánál elhalálozás folytán megüresedett 
VIII. sz. tanítónői állásra. Javadalma törvényes fizetés 
és lakáspénz az egyházközség pénztárából. Kötelessége 
díjlevél szerint. Pályázati határidő a megjelenéstől szá-
mított 3 hét. Az állás 1942. szeptember 1-én elfoglalandó. 
A kellően fe^szierelt kérvények válaszbélyeggel Glacz 
Mihály pápai kamarás, plébános, iskolaszéki elnök, Gyula 
címére küldendők. (1071.) 

KÖRMEND róm. kat. egyházközsége 11 tanerős isko^ 
Iája fiútagozatában megürült tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés, kötelesség törvény szerint. Állás szept. 
elsején e'foglalandó. (1084.) 

GYERMELY ref. egyháza pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel a kántortanítói állásra. Javadalom: termé-
szetbeni lakás, 750 kg. búza, 294 kg. rozs, váltságok 
napi áron, 32 m. fa beszá'lítva, 13-5 kh. föld. Az adókat 
az egvház fizeti. Államsegély. Kötelességek: Az orgo-
nista kántori teendők végzése egyelőre VIII. osztály ta-
nítása, énekkar vezetése, missziói munkákban segédke-
zés stb. díjlevél szerint. A másodtanítónői állás szerve-
zés alatt áll. He^ettesként nők is pályázhatnak. A pá-
lyázatok szabályszerűen okmányolva a gyermelyi ref lel-
készi hivatalhoz küldendők. Autóbuszjárat van Buda-
pestre. (1075.) 

GYERGYÓFAI.U rom. kat. egyházközség is-
kolaszéke 11 tanerős iskolához lemondás folytán meg-
üresedett 5 tanítói állásra 30 napos határidővel pályáza-
tot hirdetünk. Javadalom: 140 pengő helyi javadalom, 
megfe'elően kiegészített államsegély, természetbeni la-
kás, illetve lakbér. Kérvények Plébániahivatal, Gyergyó-
alfalu. (Csík vármegye) címre küldendők. (1074.) 

GYERGYŐALFALU róm. kat. egyháztanács-iskola-
széfee pályázatot hirdet a megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: természetbeni lakás, 172 • öl kerttel, 
a kertnek évi jövede'me 15 pengő, 1 hold 96 D-öl szántó, 
évi jövedelme 10 pengő, 7 hold 864 D-öl kaszáló évi jö-
vedelem 100 pengő, 12 hold 1572 D-öl erdőjog, osztalék 
idején évi jövedelem £0 pengő. Tisztán kántori illetmény 
évi 720 pengő és stólarészesedés szabály szerint. A ta-
nítói fizetéshez 10% évi he'yi hozzájárulás. Többi állam-
segély. Kötelességei: Egy osztály vezetése. Mint kántor 
minden egyházi ténykedésben segédkezik a plébános uta-
sítása szerint: iskolai ifjúsági énekkarok vezetése és egy-
házi énektanítás; tevékeny részvétel az egyesületek 
munkájában és minden vallásos és társadalmi megmoz-
dulásban. Pályázhatnak kántortanítói oklevéllel bíró 
férfiak. Pályázatok a rém-, kat. plébánia Gyergyóalfalu, 
(Csík megye) címére küldendők. Pályázatok határideje 
1942. június 30. Július hó 15-én kántor próba, melyen a 
pályázó saját költségén jelenik meg. A megválasztott 
önköltségén költözködik. (1073.) 

KŐKESZI iskolaszéke pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett kántorianítói állásra, melynek ja-
vadalmazása természetbeni lakás, 2 hold föld, 12 q rozs, 
73-73 P készpénz 285-15 P értékben. ÁFamsegély. Köte-
lesség Rendszabályok szerint. Pályázatok 2 hét alatt 
Iskolaszék elnöksége Plébánia, Kőkeszi (Hont m.) kül-
dendők. (1085.) 

GYüGYE református egyházközsége üresedésben lévő 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Kötelesség tör-
vény szerint. Pályázati határidő 3 hét. Olanányokkal 1 
válaszbélyeggel felszerelt • kérvény Gyügve Református 
Lelkészi Hivatal (u. p. Cégénydányád) küldendők. (1072.) 
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HOTTó község iskolaszéke az újonnan szervezett II. 
számú tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hir-
det. Javadalom: 10% helyi járulék, törvényszerű lakás-
pénz, többi államsegély- kötelessége taníta^on kivul va-
sár- és ünnepnap litániát végezni. Csak róm. kat. tanító-
nők pályázhatnak. Állás szeptember elsején foglalandó 
el; jelenleg kisegítővel betöltve. Kellően felszerelt kér-
vények Községi iskolaszék elnöke, Hottó, posta: Alsó-
bagod címre küldendők. (1076.) 

KESZTÖLC (Esztergom mellett) róm. kat. iskolaszéke 
.pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Javadalma: 52 értékegység: 4 szobás, 
renovált, szép, egészségei lakás mellékhelyiségeikkel; ál-
lamsegély; a stóla kb. 4ÍX) P. Kötelességek: teljesen osz-
tott iskolánál egy osztály vezetése ; az ének intenzív ke-
zelése; ifjúsági egyesületek vezetése. Szlovákul némileg 
énekelnitudás előnyben. Felszerelt, kérvények július 6-ig 
Plébániahivatal címre küldhetők. (1077.) 

KÖNNYE község óvodafelügyelőbizottsága a lemon-
dás következtében megüresedett és a belügyminiszter úr 
356720/1942. XVII. számú rendeletével betölteni enge-
délyezett, fizetés'kiegészítő állams egélyes óvónői állásra 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma: törvényszerű fize-
tés és természetbeni lakás. Csak katolikus vallású óvó-
nők pályázhatnak. A német nyelv tudása kívánatos és 
igazolandó. Pályázati határidő: e hirdetés megjelenésé-
től számított 21 nap. A szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek a községi óvoda felügyelőbizottságának Környe 
(Komárom megye) címre küldendők. (1078.) 

KISPALÁD református egyházközsége pályázatot hir-
det az államhoz történt kinevezés folytán megüresedett 
II. tanítói állására. Kötelesség a részben osztott iskola 
alsó tagozatának tanítása és mindennemű belmissziói 
munkában való részvétel. Fizetés az Egyház pénztarából 
12 százalék, a többi államsegély, úgy azonban, hogy az 
Egyház az elválasztott tanerő járandóságát az állami ta-
nítók fizetésével teljesen azonos összegben szolgáltatja 
ki. Féláru vasúti jegy váltására jogosító igazolvány díját 
szintén megtéríti az Egyház. Pályázhatnak férfiak és 
nők. Határidő e lap megjelenésétől számított huszonegy 
nap. Az állás elfoglalása esetén az Egyház július elsejé-
től folyósítja a tanító járandóságait. Pályázatok Refor-
mátus Lelkészi Hivatal, Kispalád (Szatmár vm.) kül-
dendők. (1079.) 

KUTAS (Somogy in.) róm. kat. egyházközsége 21. 
napi határidővel pályázatot hirdet osztálytanítói állásra. 
Kántortanító helyettesítése kötelező. Nők is pályázhat-
nak. 20%-o> helyi hozzájárulás, többi államsegély. La-
káspénz. Fővonal mentén, állomás helyben. Kérvények: 
Hóm. Kat. Plébánia, Kutas, (Somogv ml) címre külden-
dőik. (1080.) 

KOLTÓ-KATALINI ref. egyházközsége pályázatot 
hiidet iskolája üresedésben lévő II. számú tanítói állá-
sára. .Javadalom: 1. Két szoba, előszoba, konyha, kam-
rából á'ló modern lakás. 2. Készpénzfizetés helyi jövede-
lem évi 140 P, a többi államsegély. Kötelessége: kijelölt 
osztályok vezetése, belmissziói munkában való segédke-
zés. Pályázati kérvények kellően felszerelve Kovács 
László esperes címére: (Dés.) küldendők. A község Nagy-
bányától 8 kim-re fekszik. Pályázhatnak férfi- és nótaní-
tók. Pályázati határidő: a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. (1081.) 

MENDE (fővonalon Budapesttől 30 km-re) Evangé-
likus Iskolaszéke pályázatot hirdet I. sz. kántortanító 
állásra. Az iskola kéttanerős. Javadalom: 3 szobás lakás 
kerttel, törvényes fizetés teljes egészében az Illetmény-
hivatal útján. Pályázhatnak kántori képesítéssel rendel-
kező tanítók, most végzettek is. Kötelesség hivány sze-
rint. A Tanítóválasztási Szabályrendelet 21. §-a szerint 
felszerelt kérvények július 10-ig küldhetők be Mer; de, ev. 
lelkészi hivatal címre. (1091.) 

KILYÉNFALVA róm. kat. egyházközség iskolaszéke 
3 tanerős iskolájához lemondás folytán megüresedett, 
kántortanítói állásra f. é. június 30. határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalom: évi 140 P helyi járandóság, 
megfelelően kiegészített államsegély, természetbeni I. 
rendű lakás, gazdasági épületek, nagy kert. A kántor-
ságért a következők járnak: 8 hold szántó, 8 hold ka-
száló hozama, 9 hold erdőjog, szabad legeltetés és faizási 
jog, 60 szekér kemény tűzifa, 10 kézi napszám, 60 P 
stoláris. Kérvények Plébániahivatal, Kilvénfalva, u. p. 
Tekerőpatak, (Csík vm.) küldendők. (1082.) 

KESZTÖLC (Esztergom mellett) róm. kat. iskola-
széke pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra. Javadalmazása: 52 értékegység, 
államsegély, 4 szobás renovált, egészséges, szép lakás; a 
stóla kb. 400 P. Szlovákul olvasnitudás a kántoriak 
miatt előnyben. Kötelességek: a Rendszabályok, a Tan-
terv és Utasítás előírásai, az ének intenzív kezelése, ifjú 
sági egyesületek vezetése. Szabályszerűen felszerelt és 
válaszbélyeggel ellátott kérvények július 6-ig Róm. Kat. 
Iskolaszék, Kesztölc címre küldhetők. (1083.) 

KAKSZENTMÁRTON (Szatmáriéi 3 km) református 
egyháza kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés, 
kötelesség törvényszerű. Pályázató határidő 21 nap. Nők 
is pályázhatnak. (1086.) 

LÉVA megyei város róni. kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet a róm. kat. elemi fiúiskolá-
nál a lemondás folytán megüresedett IV. számú tanítói 
állásra. Javadalma: a szolgálati idő szerint 142-85 P-től 
228-57 P-ig terjedhető alapfizetés és törvényszerű lakás-
pénz a város pénztárából, valamint 13-14 P földilletmény 
és fizetéskiegészítő államsegély. Csak férfitanítók pá-
lyázhatnak, kántori oklevéllel bírók előnyben. Köteles-
sége díjlevél szerint. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
Plébániahivatal, Léva címre küldendők. Az állás szep-
tember hó 1-én elfoglalandó. (1087.) 

Ll'DVÉG református egyházközsége az erdélyi Re-
formátus Egyházkerület Görgényi egyházmegyéjébe ke-
belezett 1 tanerős iskolájához pályázatot hirdetek. Fize-
tés: 1. 312 pengő az egyháztól. 2. Törvényben megálla-
pított fizetéskiegészítő államsegély. 3. Lakás (2 szoba, 
konyha, nyári konyha) és a Hangya szövetkezet esetleges 
vezetéséért havi 80—100 pengő. Kötelességek: Az Egy-
házi Törvényben előírt idevonatkozó összes egyházi teen-
dők, valamint a belmissziói munkákban való segédkezés. 
Pályázati kérvények kellően felszerelve e pályázati hir-
detés megjelenésétől számított 21 napon belül nagytisz 
teletü Kiss Lajos esperes úr címére küldendők: Magyaré. 
Maros Torda vm. (1088.) 

MAIMíITTA ref. egyházközsége nyugdíjazástól lelté 
telezetten pályázatot hirdet a II. számú rendes tanítónő 
állására 21 napi határidővel. Fizetés: évi 140— P helyi 
hozzájárulás, fizetési osztálynak megfelelő lakáspénz és 
államsegély. Kötelesség: A kijelölt osztály, vagy osztá 
lyok tanítása, női kézimunkatanítás és belmissziói mun-
kákban segédkezés. Állás: szept. 1-én elfoglalandó. Meg-
választott tanítónő elődjének nyugdíjazásáig, mint he 
lyettes működik. Kellően felszerelt kérvények Ref. Is-
kolaszék címére küldendők, Margitta Bihar vm. (1089.) 

MÁGOCS róm. kat. egyháziközsége képviselőtestülete 
pályázatot hirdet, e lap megjelenésétől számított három-
hetes határidővel, 9 tanerős iskolájánál, lemondás foly-
tán megüresedett II. sorszámú tanítói állására. Német 
képesítés szükséges, kántori oklevél előnyös. Kántornak 
akadályoztatása esetén való helyettesítése ós levente ok-
tatás kötelező. Törvényes fizetéséből, a mindenkori' kez 
dőtanítói fizetés 50%-a és lakbér, helyi járandóság, a 
többi államsegély. A községi iparostanonciskolában való 
alkalmazásra is kilátás van. Kérvények Plébániahivital. 
Mágocs (Baranya m) címre küldendők. (1090.) 
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R É S Z L E T R E ! 
„AZÚR" magasnyomású SZŐLŐ* 
és G Y Ü M O L C S F A P K R M E -
T E Z Ő ! Szerkezete s z e r s z á m 
n é l k ü l szétszedhető és köny« 
nyen kimosható! — Folyadék 

_ _ _ _ _ űrtartalma: 16 1. Ára: 88-50 P. 
Első részlet: 40 P utánvéttel, 

hátralék 3 havi részletben fizetendő. Kapható : 

K I R Á L Y S Á N D O R gépgyárában 
B U D A P E S T , VI., FELSŐERDŐSOR 8. SZÁM. 

DÜREN BÉLA Alapítva: 1891 

i sko labútor g y á r a Bpest. VI . , D é v é n y i - ú t 2 0 2 2 . 

Iskolapadok, iskola-
bú to rok , óvodabe-
rendezések gyár tá-
sa. Vasállványú i s -
kolapadok tö rhe te t -
len kovácsolt vasból 

T e l e f o n : 290-767 

Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
mentve. 

l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona> és harmóniamakészitő mester 

BUDAPEST 
VII., Damjanich-atca 38. 

^ ^ r I Orgonajavítások 
O r g o n á k Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910. k e d v E Z Ó f i z c , é s i feltételekkel. 10 évi jótál. 

lássál. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

FENYÓNÉ ZONGORATERME 
B u d a p e s t , VII . , E r i s é b e <«korá< 2 6 . 
V i l á g m á r k á s longorák , pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-tíl. Vidékre díjtalan 
wtakcsomagolás. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet főbizományosa. 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. - T e l . ; 189-464 és 189-444 . 

MAG0SLIGET %ref. egyháza pályázatot hirdet lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Fizetés: 
Lakás kerttel és megfelevő mellékhelyiségekkel 31 érték-
egységű helyi javadalom és megfelelő államsegély. Köte-
lesség: I—VIII. vogves osztály tanítása, bo'missziói 
segédkezén. Nők is pályázhatnak. Pályázati határidő 21 
nap. Kellőképen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott pá-
lyázatok Ref. Iskolaszék, Magosliget, 11. p. Tiszabecs kül-
dendők. (1092.) 

MAGYARFÜLPÖS ref egyházközsége pályázatot hir-
det. az erdélyi ref. egyházkerület görgényi egyházmegyé-
jébe kebelezett- ós az áthelyezés folytán megüresedett. II 
számú kántortanítói állásra. Javadalom: Egyháztól évi 
140 P, lakás vagy törvényszerinti lakbér, kántori szolgá-
latért évi 240 P, konyhakert gylimöiosössel és végül szol-
gálatszerintii államsegély. A helyi javadalom földhaszon-
élvezet is lehet. Kötelességek: a kijelölt osztályok veze-
tése, kántori teendők végzése, valamint belmissziói mun-
kákban való segédkezés. Pályázatok hirdetés után 3 hétig 
adandók be Kiss Lajos esperes úrhoz Magyaró (Maros-
Torda vm.) címére. Szolgálati idő kezdete 1942. július 
1. (1093.) 

SZÖGYE egyházközsége pályázatot hirdet megürese-
dett kántortanítói állásra. Fizetés törvényes, díjlevél sze-
rint, 5 értékegység. Harmóniumozó nők is pályázhatnak. 
Határidő 30 nap. Kérvények válaszbélyeggel Plébánia, 
Nagybajos, Győr m. küldendők. (1112.) 

NAGYRÉDE (Gyöngyös mellett) róm. kat. egyház-
községe a katonasághoz történt átvitel folytán megürese-
dett II. sorsz. férfitanítói állásira 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Az iskola 6 tanerős. Villanyvilágítás-
sal felszerelt lakása természetben. Orvos helyben. Kérvé-
nyek a Plébániára küldendők. (1095.) 

NAGYBEKKG község a lemondás folytán megürese-
dett községi óvónői állásra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak ref. vallású okleveles óvónők. Pályázati határidő 21 
r.ap. Pályázathoz születési anyakönyvi kivonat, hatósági 
erkölcsi, orvosi bizonyítványt és oklevelet csatolni kell. 
Pályázati kérvények: Óvoda Felügyelő Bizottság E'nöke, 
Nagybereg, Községháza címre küldendők. (1096.) 

NOSZVAJ róm. kat. egyházközsége az üresedésben 
lévő tanítói állásra pályázatot hirdet. Lakás természet-
ben. Fizetés- törvényes. Határidő 21 nap. Kellően felsze-
relt kérvények Plébánia, Bogács címre küldendők. (1097.) 

NYIRGELSE gör. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kámtortanítói állásra pályázatot 
hirdet.. Javadalom: 14 értékegység, 10% készpénzjáran-
dóság, fizotéskiegészítő államsegély, lakás kerttel. Pá-
lyázati határidő e hirdetmény megjelenésétől számított 
21 nap. Kérvények iskolaszék! elnökhöz küldendők. 
(1098.) 

NYIRPAZONY rom. kat. tanítói állására pályázatot 
hirdetünk. Államsegély 90%. Nők is pályázhatnak. Ha-
táridő 21 nap. Rórn. kat. Plébániahivatal, Oros, Szabolcs 
megye. (1094.) 

ÖSI róm. kait., egyházközsége II. sorszámú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Fizetés 4 érték-
egység és 10%, valamint természetbeni lakás az egyház-
községtől, a többi államsegély. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Korteskedós kizáró ok. Válaszbélyeges kérvények 
Plébániahivatalnak, Ösi (Veszprém m.) küldendők. (1100.) 

RÉVAII ÁNYOS gör. kat. egyházközsége lemondás 
folytán üre-odésben lévő I. számú kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Fizetés 21 érték-
egység es államsegély. (1106.) 
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POLGÁR (Szabolcs vm.) róm. kat. egyházközsége le-
mondás lolytán megüresedett tanítói állásra rakottyás-
dűlői tanyai iskolához pályázatot hirdet. Nök is pá'yáz-
hatnak. Állomástól 5 km. Lakás természetben, helyi ja-
vadalom 20%, Illetményhivatal útján, többi államsegély. 
Kötelességei díjlevél szerint. Határidő 21 nap. (1101.) 

POLGÁR-Basa-major (Szabolcs vm.) főkáptalani ura-
dalmi iskola tanítónői állása lemondás folytán megüre-
sedett, Lakás természetben. Javadalma törvényes. Köte-
lességei díjlevél szerint. Határidő 21 nap. Főkáptalan-
hoz címzett kérvények polgári plébániára küldendők. 
(1102) 

PÉR róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a II. 
számú tanítói állásra. Az isko'a négytanerős. Fizetés tör-
vényes, a Központi Illetményhivataltól. Lakásul egy 
szoba rendelkezésre áll. Kántori és leventeoktatói képe-
sítés szükséges. Csak férfitanítók pályázhatnak. Határ-
idő 21 nap. Fekzerelt kérvény és válaszbélyeg a péri 
plébániahivataihoz küldendő (Győr megve). (1103) 

PÓSALAKA református egyháza pályázatot hirdet le-
mondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Fi-
zetés: 178 értékegység és megfelelő államsegély. Köte-
lesség: kántori teendők végzése, rábízott osztályok ta-
nítása és az egyházi törvényekben előírottak. Az állás 
július elsején elfoglalható. Érdeklődésre a ref. lelkészi 
hivatal, Pósalaka, u. p. Mezőtelegd felvilágosítást ad. 
Kérvények is ide küldendők. (1104.) 

RABASZENTMIKLŐS (Győr megye) róm. kat. egy-
házközsége a lemondás folytán megüresedett kántortaní-
tói áLásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalma: háromszobás modern lakás, 34 értékegység, 
államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Okmányokkal 
és válaszbélyeggel ellátott folyamodványok az árpási (u. 
p. Egyed, Sopron vm.) plébániahivataihoz küldendők. 
Kántorpróba és választás idejéről külön értesítés. (1105.) 

SOLTVADKERT egyháztanácsa, mint iskolaszék, pá-
lyázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett V. sz. 
tanítói állásra. Javadalma törvényes, államsegélyes, lak-
béres. Állás a V. K. M. fel.550/1937 sz. rendelet alapján 
lesz betöltve. Kötelessége díjlevél szerint. Amennyiben 
férfit választanak meg, a kántort helyettesíteni köteles. 
Ha megválasztott vasárnaponkint tanyára is kimegy 
istentiszteletre, az egyháztanács által megállapított tisz-
teletdíjban részesül. Nők is pályázhatnak. Pályázati 
határidő július 10. Kérvények Róm. Kat. Egyházközség 
címére küldendők, Soltvadkert. (1107.) 

SOLTVADKERT róm. kat. egyháztanácsa, mint is-
kolaszék, pályázatot hirdet a lemondás folytán megüre-
sedett kántortanítói állásra. Javadaimi: 18% kat. hold 
föld, aminek értékegysége 39, továbbá évi 1800 P kész-
pénz, amit a V. K. M. 75 273/1935. sz. rendelet állapí-
tott meg, lakás természetben. Az állás államsegélyes. Az 
egyházközség tekintettel a rendkívüli időkre, anyagi ere-
jéhez képest drágasági pótlékot ad, amit azonban évről-
évre állapít meg és jebben az évben havi 50 P. Ezen drá-
gasági pótlék jogigényt nem ad és fizetésbe nem számít-
ható be. Kötelessége díjlevél szerint. Állás a vá'asztás 
után azonnal elfoglalandó. Amennyiben pályázó a helyet-
tesítésre válla1 kozi'k, úgy július 1-től megadja egyház-
község a drágasági pótlék nélküli fizetést, de a helyette-
sítésre köteles illető jelentkezni legalább június 25-én. 
Kérvények Róm. Kat, Egyházközség, Soltvadkert külden-
dők. (1108.) 

SOMOGYTARNÓCA községhez tartozó Ferimajor köz-
ségi népiskolájának iskolaszéke, 21 napos határidővel, 
nyugdíjazás folytán megüresedett 1 tanerős tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma: 10 egység és 11% 
helyi javadalom, többi államsegély. Természetbeni lakás 
é6 kert. Kérvények Községi Iskolaszék, Somogytarnóca 
címre küldendők. (1109.) 

SZAKADAT róm. kat. egyházközsége ezen lap 1. ée 
4. számában közzétett pályázatot harmadízben megismétli 
háromheti határidővei és azon hozzáadással, hogy az ál-
lásra nők is pályázhatnak. (1110.) 

SZOROSAD róm. kat. egyházközsége kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom 51 értékegység állam-
segéllyel. Illetékegyenértéket, adót javadalmas fizeti. Tö-
kéletes német nyelvtudás, német képesítés megkívánta-
tik. Pályázati határidő hirdetésünk megjelenésétől szá 
mított 21 nap. Kötelességek egyházhatósagi előírás sze-
rint. Jelöltek próbaéneklés idejéről értesíttetnek. Kor-
teskedés kizáró ok. Költségmegtérítés nincs. Feltételek-
től csak hatósági engedéllyel történhetik eltérés. Kérvé-
nyek felbélyegzett válaszborítékkal Plébánia, Török-
koppány címre küldendők. (1111.) 

ÓVARHELY ág. hitv. ev. egyházközsége igazgató-
tanítói állásra pálvázatot hirdet. Pályázati határidő 1942. 
június 20. Iskolaszék. (1099.) 

SZARVAS község iskolaszéke pályázatot hirdet az 
átválasztással megüresedett Rózsás-tanyai tanítói állásra. 
Fizetés: 80%-os helyi járulék és államsegély. Kötelesség 
díjlevélben. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 
21 nap. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények Halász Szabó Imre alelnök-
höz küldendők Szarvas, Békés megye. (1113.) 

A marosi egyházmegyébe bekebelezett SZÉKELY-
KÖVESDI református egyházközség a Va'lás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium által megállapított sorrend sze-
rint az I. és III. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom : 1. Lakás, vagy a törvényben biztosított 
lakáspénz. 2. Egyház pénztárából évi 140 pengő, havi 
részletekben pontosan fizetve. 3. Szolgálati idő szerinti 
fizetéskiegészítő álamsegély. 4. A tanító munkateljesít-
ményének és az egyházközség anyagi erejének megfele-
lően tüzi.a ajándék címén. Kötelességek: az egyházi és 
állami törvényekben, valamint az egyházhatósági rende-
letekben foglalt tanítói teendők pontos elvégzése; bel-
missziói munkákban segédkezés. Pályázati határidő e 
hirdetmény megje'enésétől számított 21 nap. Kellően fel-
szerelt pályázatok Farkas Jenő esperes címére (Udvar-
falva, Maros-Torda m.) küldendők be. (1114.) 

SZAMOSŰJVÁR orth. izr. iskolaszéke tanítói állásra 
pályázatot hirdet 21 napos határidővel. Fizetés törvé-
nyes. Kérvények izr. iskolaszékhez küldendők. (1115.) 

SZÁSZSZENTJAKAB (SzolnokDoboka vm.) ev. né-
met népiskolájánál a tanítói állás betöltendő. Jogok és 
kötelességek törvényesek. Pályázati határidő június 24 
(1116) 

SZENTMÁRTONKÁTA (Budapesttől 50 kilométerre 
fővasútvonal mellett) pályázatot hirdet II. sz. tanítói 
állásra. Kántori oklevéllel bírók, belmissziói munkához 
értők előnyben. Javadalom: törvényes fizetés teljes egé-
szében Illetményhivatal útján, 3 szobás lakás, kert. Ál-
lás jogerőre emelkedés esetén azonnal elfoglalandó. Szol-
gálati Pragmatika 136. § a szerint felszerelt pályázatok 
szentmártonkátai ref. lelkészi hivatal címére küldendők 
július 10 ig. (1117.) 

SZALACS református iskolaszéke 21 napi határidő-
vel újonnan szervezett ötödik, hatodik (férfi, női) állá-
sokra pályázatot hirdet. Fizetés állásonként 140 pengő 
évi készpénz, törvényes lakáspénz. Állás július elsején-
elfoglalandó. Iskolaszék. (1118.) 

TÖRTÉL (Pest megye) községi iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett ludaspusztai községi tanítói állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: lakás ter-
mészetben, törvényes javadalmazás. Nők is pályázhat-
nak. Pályázatok Holczer József, főjegyző, iskolaszéki el-
nök címére Törtei küldendők. (1120.) 
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KÁNON 
GYŰJTEMÉNYEK 

Rendelési 
jel : Ára : 

3291 KÖRBE-KÖRBE I. füzet 1 — 
32 kánon 2—3—4 szólamra. 
Összeáll í totta Kerény i Gy. 

3292 KÖRBE-KÖRBE II. füzet. . . . 1 -
29 kánon 2 — 3—4 szólamra. 
Összeáll í totta Bárdos Lajos . 

3293 KÖRBE-KÖRBE III. füzet . . . 1 -
11 olasz kánon 3 szólamra, 
régi mesterektől . (Kerényi Gy.) 

3294 KÖRBE-KÖRBE IV. füzet . . . 1 -
9 Mozart k á n o n 3—4 és 5 szólamra. 
(Kerényi Gy.) 

M A G Y A R K Ó R U S 
BUDAPEST, XII., FERY OSZKÁR-U. 55. 

3 2 oldalas Énekesrendi Tájé-
koztatót készséggel küldünk. 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 
z o n g o r a t e r m e 

V. VILMOS CSASZAR.ÚT 66. 

Itt csalódás 
sohasem érheti! 

NINCSEN KOTLÓSA? 
Tojása i t bérben kikelteti , naposcsibét, 
naposkacsát és libát szállít, tenyészto-
jást kel tetőgépet vesz, javí t , készít, elad. 

.SZABÓ K/ROLYBpestVIII,Luther-u.4-
Kérjen ingyen árlapot. Telefon: 349-615. 

z o n g o r a t é r e rr 
VII, Erxsébet-krt I S 

Világmárkái zongorák, piantnók nagy választékban. Kényelmet 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismer 

keresztény cégünket 

TARJÁN (Komárom vármegye) róm. kat. egyház-
községi tanácsa, mint iskolaszék, pályázatot hirdet 
háromhetes határidővel az újonnan megszervezett V. sor-
számú tanítói állásra. Az állás helyi javadalma a kezdő 
tanítói fizetés 10%-a és a törvényes lakbér, a többi 
államsegély. Kötelességei a reábízott osztály vagy osz-
tályok tanítása, kántortanító helyettesítése, esetleges 
leventeoktatás és Szívgárda vezetése. Németül tudók és 
férfiak előnyben. Vá'aszbélyeges kérvények róm. kat. 
Plábánia, Tarján címre küldendők. A községben villany-
világítás és autobuszközlekedés van Budapestre. (1119.) 

TISZAGYULAHAZA (Borsod vm.) róm. kat. egyház-
községe kántortanítói állásra részben osztott iskolához 
pályázatot hirdet. Jó lakás, nagy kert, 10% he'yi java-
dalom Illetményhivatal útján, többi államsegély. Köte-
lességei díjlevél szerint. Határidő 21 nap. Nők is pá-
lyázhatnak. Plébánia, Polgár (Szabolcs vm.). (1121.) 

TISZAMOGYORÓS (Szabolcs megye) református pres-
bitériuma pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Java-
dalom 20 értékegység, 55 pengő készpénz és államsegély. 
Kötelesség: III—VI. mindennapos vegyes- és tovább-
képző fiúosztályok tanítása. Egyéb kötelesség törvény 
szerint. Pályázati határidő 21 nap. (1122.) 

ÜJSZENTGYÖRGY ref. társegyházközsége népisko-
lájánál lemondás folytán megüresedett tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak férfiak és nők. Kötelessé-
gek: 30 létszámú iskola tanítása és díjlevélen kívüli fi-
zetésért hetenkint egyszeri harmóniumon való templomi 
énekvezetés. Javadalom: 90% államsegély, 10% helyi 
javadalom e'őre fizetve, megfelelő lakás, az államtól ez-
után megállapítandó tanyai pótdíj, 300 • - ö l kert, ének-
vezetésért 2 hold föld (ezévi termésének fele, mert felé-
ben van kiadva), továbbá havi 10 pengő. Pályázati határ-
idő 21 nap. Pályázatok Bef. Lelkészi Hivatal, Derzs-
tomaj, Szolnok m. küldendők. (1127.) 

TISZAROFF község iskolaszéke pályázatot hirdet 21 
napi határidővel a lemondással megüresedett puszta-
gyendai II. sorszámú tanítói állásra. Pályázhatnak re-
formátus férfiak és nők. Fizetés: természetbeni lakás, 
mellékhelyiségek, kert. ö t öl kemény tűzi a, illetve en-
nek 13 értékegységben megállapított pénzértéke. 13% 
helyi készpénz-javadalom, melyet az államsegéllyel 
együtt az Iletményhivatal utal ki. Református kántor-
ságért és leventeoktatásért külön díjazás. Az állás szep-
tember 1 én - foglalandó el. Pályázatok Községi Iskola-
szék, Tiszaroff, Szolnok megye címre küldendők. (1124.) 

TISZAFÜRED református egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás fo'ytán megüresedett IV. és VI. számú 
kántorhelyettesi, illetőleg férfitanítói állásra. Mindkét 
állásra csak kántori képesítéssel rendelkező férfitanítók 
pályázhatnak, mivel ez állásokkal járó kötelesség: a pres-
bitérium által kijelölt osztályok tanításán kívül a férfi-
és női énekkar vezetése, továbbá kántori szolgálat vég-
zése paróchiális körben, szórványban és tanyákon. Az is-
kola 8 tanerős, 9-ik tanítói állást presbitérium már meg-
szervezte, annak megerősítése folyamatban van. Java-
dalom: a törvényszerű, melynek helyi javadalmat illető 
része is pontosan kiszolgáltatik az Illetményhivatal út-
ján. Lakás természetben. A IV. sz. állásnál 6 értékegy-
ségnyi földjavadalom is van, a VI. sz. állás teljesen kész-
pénzíizetéses. Kedvezményes vasúti jegy váltására szol-
gáló arcképes igazolványok díjából az állami tisztviselők 
részére nyújtott anyagi segítséget az egyházközség ez 
idő szerint megadja. Gazdasági továbbképző iskolában 
való tanításért külön díjazás. Gyermekes pályázók ré-
szére a népiskolán túl taníttatási lehetőség nyílik a hely-
beli állami polgári fiú- és leányiskolában. Pályázati ha-
táridő e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Az 
állás 1942. szeptember 1-én foglalandó el. Személyes be-
mutatkozás előnyös, ennek költségeit azonban az egyház-
község nem téríti meg. (1125.) 
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Z S I N Ó R Í R Á S - T A N M E N E T E K A F Ő V Á R O S I T A N U L Ó K Í R Á S A I B Ó L 
elsősorban a tanügyi hatóságok iskolalátogatói, azután a képzőintézetek pedagógia-szakos tanárai és gyak. isk. 
tanítói, a körzeti iskolafelügyelők, a pedagógiai szemináriumok és tanítóegyesületek helyikönyvtárai és az elemi 

iskolák tantestületei részére dijtalanul 

csupán a 70 f portóköltség bélyegben való előzetes beküldése ellenében 
rendelkezésre állnak. E tanmeneteket a fővárosi elemi iskolák lelkes osztályvezető tanítói — a budapest kir. 

tanfelügyelő felkérésére — vidéki kartársaik tájékoztatására gyűjtötték egybe. 
Egy-egy csomag az I—IV. o. Írásbeli anyagát, osztályonként 

és szakonként (szépírás, helyesírás, fogalmazás, nyelvtan), rendbeszedve tartalmazza. 
Teljes sorozat már csak korlátolt számban kapható ! 

A megrendelés címezése : Í R Á S P E D A G Ó G I A I G Y Ű J T E M É N Y , B U D A P E S T , VI I . , BARCSAY-U. 5. 

Aki egyéb rendelés kapcsán a K I R . M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A ú t j án (VII I . , Múzeum-körű t 6.) 
igényli, az a portóköltség egyrészét megtakarít ja. 

R i e g e r Ottó o r g o n a g y á r 
Budapest, XIV., Füredi.u. 41. 

T e l e f o n s z á m : 2 9 6 < 3 4 5, 
( R é g i é p ü l e t , ú j b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavitásokat m é r s é k e l t á r o n . 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 

R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdarátó, darál : 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t , VI., F e l s ő e r d ő s o r 8. 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

k tanítóság régi, kedvelt 
bevásárlóhelye 
Szolid árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 

LUKACS 

BÚTOR 
Budapest VII, Dohánya. 30. j j T I E T E 
Telefon : 223.261. W A B. E I E 

VELEMÉR református egyházközsége 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett 
tanítói állásra. Javadalom: 36 értékegység és állam-
segély, modern lakás. Nők is pályázhatnak. Pályazatok: 
Református Lelkészi Hivatal, Kerea, Vas vm. küldendők. 
(1187.) 

ZÁKÁNY róm. kat. egyházközsége a VKM engedélyé-
től feltételezetten pályázatot hirdet a II. számú tanítói 
állásra. Javadalma: lakás természetben, fizetés törvényes. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Határidő 21 nap. Cím: Plé-
bánia, Zákány, Somogy m. (1190.) 

S0M0GYBÜKKÖSD róm. kat. egyházközsége a II. sz. 
tanítónői ál'ásra pályázatot hirdet. Lakbér és törvényes 
fizetés. Határidő 21 nap. Cím: Plébánia, Zákánv, Somogy 
m. (1192.) 

ZALASZENTMÁRTON (vasút és autóbusz megálló-
hely) lemondással megüresedett kántortanítói állására 
pályázatot hirdetünk. Határidő 21 nap. Tíz értékegység, 
többi államsegély. Űj lakás és tanterem. Iskola osztatlan. 
Férfi hiányában kántori oklevéllel rendelkező nők is meg-
választatnak. (1189 ) 

Az erdélyi ref. egyházkerület görgényi egyházmegyé-
jébe kebelezett UNOKA ref. egyházközség egytanerős is-
kolájához, kántortanító! állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: lakás kerttel, évi 140 pengő egyházközségtől, a 
többi szolgálat szerinti államsegély. Kántori teendők el-
látásáért 8 hold föld haszonélvezete, melyet hívek dol-
goznak, 2 öl ág-aljfa beszállítva, 40 litervéka szemes ku 
koriea kepe. Földek adóját egyházközség fizeti. Köte-
lességek a törvényekben előírtak, I—VIII. osztály taní-
tása, belmissziói munkák végzése, lelkész ott nem létekoi 
istentisztelet tartása. Pályázati kérvények kellően fel-
szerelve 21 napon belül Kiss Lajos esperes címére kül-
dendők: Magyaró, Maros-Torda vm. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. (1126.) 

Az erdé'yi ref. egvházkerület görgényi egyházmegyé-
jébe kebelezett TOLRALAGI ref. egyházközség egv-
tanerős iskolájához kántortanítói állására pályázatot 
hirdet. Javadalom: lakás kerttel, évi 216 pengő egyház-
községtől, a többi szolgálat, szerinti államsegély. Kántor-
ságért évi 240 pengő. A 240, valamint 216 pengő ere-
jéig ad egyházközség 100 d-öl erdőterületet az évi vá-
gásból, a napi ár fele értékében, valamint búzát ós ku-
koricát napi árban. Kötelességek a törvényekben elő-
írtak, I—VIII. osztály tanítása, belmissziói munkákban 
való segédkezés. Pályázati kérvények kellően felszerelve 
21 napon belül Kiss Lajos ©spéres címére küldendők : 
Magyaró, Maros-Torda vm. Az állás szeptember 1-én el-
foglalandó. (1123.) 

GYŰRŐ (Fejér m.) ev. egyház iskolaszéke a Néptaní-
tók Lapja április 1. és május 1. számában közzétett kán-
tertanítói pályázat határidejét újabb három héttel meg-
hosszabbítja azzal a módosítással, hogy női tanerők is 
pályázhatnak. Esetleg az állás helyettessel1 is betölthető. 
Pályázatok iskolaszéki elnökhöz küldendők. (1196.) 

SOMOGYBÜKKÖSD róm. kat. egyházközsége a lemon-
dásai megüresedett kántortanítói állásra a VKM engedé-
lyétől feltételezetten pá'yázatot hirdet. Javadalma: ter-
mészetbeni jó lakás mellékhelyiségekkel. Fizetése 35 érték-
egység és államsegély. Határidő 21 nap. Cím: Plébánia, 
Zákány, Somogy m. (1191.) 

ZALABESENYÖ község iskolaszéke a megüresedett 
II. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napos határ-
idővel. Fizetés 90% államsegély, 10% helyi járandóság 
és természetbeni lakás. Csak róm. kat. vallású tanítónők 
pályázhatnak. Kérvények: Községi Iskolaszéki Elnök, 
Zalabesenyő, (Zala megye) címére küldendők. (1188.) 
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ZSOBOK református egyházközsége pályázatot hirdet 
egy kántortanítói és egy tanítónői állásra. Kántortanítói 
javadalom az egyházközségtől 156 P, tanítónői 140 P, to-
vábbá mindkettő részére államsegély. Kántortanító egy-
házi munkáiért javadalomban részesül, szövetkezeti mun-
kát is végezhet, a leventeoktatás is reá vár. Személyesen 
érdeklődők a zsoboki őrháznál a személyvonatokról leszáll-
hatnak. Kötelességek a törvényben előírtak. Az okmá-
nyokkal felszerelt pályázati kérések e hirdetés megjelené-
sétől számított 21 napon belül a kalotaszegi református 
egyházmegye esperesi hivatalához küldendők, Magyarvista, 
u. p. Magyarnádas, Kolozs vm. Az állások 1942. szept. 
1-én foglalandók el. Presbitérium. (1193.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség Bem villái felelősségei 

Jeligéi leveleket csak megfelelő portó mellékeléte 
esetéi továbbíthat a kiadóhivatal 

KIMUSTRÁLT, öreg harmóniumot vennék — na-
gyobbat is — bármilyen állapotban. Ajánlatot részletes 
ismertetéssel a kiadóhivatalba kérek .,Harmónium" jel-
igére. (933.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra). 

CSERÉLNE I—III. osztályos államitól, szép hegyes 
vidékről, Hegyközszáldobágy községből, Nagyváradtól 
4-5 km-ről, az Alföldre községbe vagy kisebb városba. 
Jelige: „Az Alföldre". (1131.) 

Egy- és kétmanuálos pedálos ORGONAHARMÓNIUM 
raktáron van. Használt orgonát vagy harmóniumot fize-
tésként beveszek. Fittler Sándor, Budapest, Damjanich-
utca 38. (1155.) 

KITŰNŐRE minősített kisegítő-tanító — elismert 
erőshangú ref. kántortanító — júliustól rendes tanítói 
állást keres Dunántúlra vasútállomással. Iskolaépület, 
Ref. Tanító, Szörény. (1135.) 

CSERÉLNE Ungvár környékén működő tanítópár, 
bármely anyaországi helyre, vagy Kassa környékére. 
Egyik tanerőnek a szlovák nyelvet bírnia kell. Vezetővel 
cserélünk. Gyönyörű vidék, autóbuszjárattal. Cím: Braun, 
Ungvár, Széchenyi-tér 25. (1150.) 

CSERÉLNE ref. kántortanító három, vagy több tan-
erős iskolához tanítóval is. Itteni földek értékelésén felül 
2500-— pengő többletet hoznak. Mészáros Lajos, Nagy-
igmánd. (1149.) 

CSALÁDOS ÁLLAMI tanítót, jó kántori képesítésűt 
keres áthelyeztetésre dunántúli megyei város református 
egyháza. Különdíjazás. Ezenkívül meUékes lehetséges. 
Mindenféle középiskola helyben. Válaszibélyeges ajánla-
tok Ref. Esperesi Hivatal, Nagyrákos címre küldendők 
(1133.) 

KARTÁRSAK ! Zongorát, pianinót, harmóniumot 
Mendöl Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(Telefon: 146—411.) 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kcrnács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákéczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

NYÍREGYHÁZÁN 1932-ben végzett tanítók találko-
zója Péter-Pál napján 11 órakor a tanítóképzőben. A 
velünk egyidőben járt évfolyamokat is szeretettel meg-
hívjuk. (1197.) 

CSERÉLNE állami tanítónő Budapest közeléből (30 
km.) többtanerős iskolától olyan helyre, ahol áll. gim-
názium, esetleg főiskola van. Cím: Molnár Józsefné, 
Budapest, IX., Szvetenay-utca 41. I. 5. (1130.) 

NÉPMÜVELÉSNÉL NÉLKÜLÖZHETETLEN! 1. Mese-
délutánok — Bábjáték. Ára: 1 pengő. 2. Száll az ének 
szájról-szájra. (Magyar nótaest és tanfolyam vezér-
könyve.) Ára: 1 pengő. 3. 20 időszerű népművelési elő-
adásgyüjtemény. Ára: 1-50 pengő. Ezek az útmutatást, 
gyakorlati tanácsot tartalmazó füzetek erő és idő meg-
takarítására és sikerre segítenek. Viteldíj füzetenkint 
15 fillér. Csekkszámlaszám : 28.257. Megrendelhető a 
szerzőnél: Tamás József, népm. titkár, Kaposvár, Fő-u. 
23. (1016.) 

I5ŰCSÜ AZ ISKOLÁTÓL, Leventeinduló, Repülő-
induló, Országzászlóinduló, összetartásinduló, Szamoscsár-
dás, Huszárosárdás, Honvédcsárdás, Cserkészinduló, Hő-
sök emlékművénél, Magyar zászló, két szólamra tizenhá-
rom dalt tartalmazó új könyve Murgács Kálmánnak, két 
pengő helyett a tanítói karnak bélyegben küldendő 1-50 
pengő. Budapest, VIII., József-u. 27. (1019) 

Ev. KÁNTORTANÍTÓ, szlovák nyelvet is bíró, el pá-
lyázna máshová, esetleg hegyesvidékre. Farkas Pál ev. 
tanító, Békéscsaba, Erzsébethely. (1137.) 

CSERÉLNÉK Munkácsról családi okokból Alföldre 
államihoz, ahol kincstári pastahivaítal van. Cím: Csiz-
madia Jenő állami tanító. (1132.) 

CSERÉLNE Miskolctól 14 fcm-re vasút mellett osz-
tatlan államitól tanyára is, lehetőleg Dunántúlra. Űj la-
kás, kert. Gellért József Sajósenye, Borsod megye. (1134.) 

Használt csikágói HARMÓNIUM három és fél sípsoros, 
tizenhétregiszteres 600-— P-ért eladó. Budapest, VIII., 
Staffenberger-u. 16. földíz. 4. (1154.) 

CSERÉLEK családi okból megyeszékhely szomszéd-
ságából 11 taneTŐs iskolától. Vasútvonal, villany, mozi, 
fürdő helyben. „Zombor" jeligére. (1136.) 

Csatűctko'ziék a 

Magy^i JCői^ííatátak 

Részletes tájékoztatással k é s z s é g g e l s z o l g á l a 

JC. í4i- í&y&temi Nyomda 
KÖNYVE8BOLTJA, KOSSUTH LAJOS-U. 18. 
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közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K orgonahanggal 

háziskolákdalárdák t különösen templomoknakJ 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

H Ö R L N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8* 
A budai Margit-h ( d f ó i 6 l t második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - Sürgönyeim! „HARMONBÖRL" - Telefon; 151-652. 

A V. K. Minisztérium 1941. évi december hó 15?én 26.200/1941. 
számú rendeletével lépett hatályba a 

SZÁMVITELI UTASÍTÁS AZ ÁLLAMI NÉPISKOLÁK 
PÉNZ- ÉS EGYÉB VAGYONKEZELÉSÉRE. 
Ez a rendelet könyvalakban is megjelent, kibővítve részletes és 
szakszerű magyarázatokkal 

TÁJÉKOZTATÓ 
A N. SZ. U. HASZNÁLATÁHOZ 

címmel. Ára P 2*20. A Számviteli Utasítás teljes szövegét tartals 
mazza s a számviteli munkában kevéssé jártas tanítók és gond-
noksági tagok munkáját kívánja megkönnyíteni. 
II. részében egyes fennálló rendelkezések ismertetését adja, hogy 
kétes esetekben ezzel is segítséget nyújtson. Megrendelhető a 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomdánál 
B u d a p e s t , V I I I . , M ú z e u m - k ö r ű t 6. 

K Ö Z I S M E R T 
KITÜNÖHANGÚ 
REM EKKIVITE LÜ HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona* és harmóniumkészítőnél 
BUDAPEST VI, Lázár-u. 13 (Operánál) Telefon : 111—490 
P e d a l o s h a k m ö n i u m o k p o n t o s o b g o n a m é e e t e k k e l . - T a s k a h a h -
m ö n i u m o k . V i l l a m o s f u j t a t ó b e r e n d e z é s e r . S z a k s z e r ű j a v i t a s o k 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i ü m k é s z i t ö s z a k c é g 

41.021. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. VTII., Múzeura=körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest , V., Klebelsberg u. 17. (Magyar királyi 
—̂  vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Tel 123-271 — 126-818 

V " I A D Ö H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
V I I I . , M ú z e u m - k ö r ű t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145-

f ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
-gyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

p L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2 4 0 P . Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium 

820—4—106/1930 V I I I . d . sz. alatt e lrendelte , hogy az előfizetési dl j az 
állami-, községi-, társulat i- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára 

I J I R D E T É S hivatalos pályázat 
A A 10 fi 11., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzlet i h i rde tés : 1 oldal 
160 P. '/» oldal 85 P. V, oldal 50 P 
' / , oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki-
adóhivatal címére előre f izetendők 

3 Í E M Z E T 1 Í E V E L Ő K K Ö N Y V T Á R A 

NEMZET biztonsága és jövője 
attól függ, hogy fiaiban meg-
lesz-e a hivatásuk teljes betöl-

téséhez szükséges hit és tudás, erő és akarat, 
hivatástudat és kötelességérzet. Az iskola fel-
adata mindezeknek a tulajdonságoknak és 
képességeknek kifejlesztése. Az iskolai mű-
veltség a kultúra kettős — erkölcsi és ér-
telmi — tartalmához képest erkölcsi és ér-
telmi műveltség kell, hogy legyen. Vala-
mennyi iskolának kettős feladata van, egy-
felől ismereteket közöl és az értelmet fej-
leszti, másfelől erkölcsiséget és világszemléle-
tet formál, röviden: oktat és nevel. A szak-
ismeretek tanítása mellett gondosan elő kell 
készítenie tanítványait a magyar életre, de 
nem az ú. n. gyakorlati ismeretek és ügyes-
ségek egyoldalú és mértéktelen oktatásával, 
hanem a nemzeti élet alapjainak, állapotá-
nak, problémáinak megismertetése és az el-
igazodást megkönnyítő általános műveltség 
osztása által. Ez a célkitűzés emelte az isko-
lai tanulmányok központjába a nemzetisme-
retet. Ennek oktatására, a céltudatos és kö-
vetkezetes nemzetnevelő munkára kell ki-
képeznünk az ifjúság nevelőit és vezetőit, 
tanítóit és tanárait, akik eddig ilyirányú rend-
szeres oktatásban nem részesültek. 

A magyar tanítói rend hármas rétegező-
désü. Egyik részük még a békeévekben, avagy 
a trianon utáni első években szerezte okleve-
lét. Más részük idegen uralom alatt jutott a 
korszerű magyar szempontokat jobbára fi-
gyelmen kívül hagyó kiképzéshez. A harma-
dik csoport a legutóbbi években szerezte meg 
a mi korunk életszemléletéhez igazodó neve-
lői ismereteket. Az első csoport iskolázása 
idején a nevelő szempont még háttérben állt 
a szakismeret-közlés irányadó szempontjai 
mögött. A második csoport képzettsége főleg 

a nemzetismeret kérdéseiben fogyatékos. 
A harmadik csoport, a legfiatalabb nemzedék 
már ismerős mai életünk problémáival, de 
következetes és egyenletes kiképzésben ez 
sem részesült. Ily körülmények közt szükség-
képen merült fel a továbbképzés és átképzés 
sürgős megszervezésének gondolata. A mi 
korunk sok mindent követel a jó tanártól és 
tanítótól: sokoldalú általános műveltséget, és 
alapos gyakorlati életismeretet, szilárd ke-
resztény erkölcsi szemléletet és beható nem-
zetismeretet, nem is szólva arról, hogy ma 
egészen máskép látjuk és értelmezzük hazánk 
és népünk adottságait és hivatását, mint 
húszesztendővel ezelőtt, avagy az idegen im-
périum alatt élő „kisebbségi" magyarok tet-
ték. Ezeket az új szempontokat kell meg-
ismertetnünk, a fogyatékosságokat kell ki-
küszöbölnünk és a hiányokat pótolnunk taní-
tói rendünk továbbképzésével. 

Az irodalomban a nevelve-oktató tanító és 
tanár alig-alig talál helyes útmutatást, mert 
pedagógiai irodalmunk e tekintetben hézagos 
és feldolgozásában egyenetlen. Nagyméretű 
tudós munkákból kell kihámoznia azt, amire 
éppen szüksége volna s ezek a munkák sok-
helyt nem is állnak rendelkezésére. Ezen a 
hiányon kívántam segíteni, mikor 1941 ja-
nuárjában megbíztam az Országos Közokta-
tási Tanácsot oly kézikönyvtár előkészítésé-
vel, amelyik a gyakorlati nemzetnevelés egész 
területén tájékoztatást adjon a magyar taní-
tóknak és tanároknak. 

A szerkesztésre kiváló munkatársam, dr. 
Balassa Brúnó miniszteri osztályfőnök vállal-
kozott s az ő szakavatott irányítása mellett a 
legkiválóbb hazai szakemberek írják az egyes 
köteteket. A Nemzetnevelők Könyvtára hiva-
talos kiadvány, de nem szabálykönyv, csupán 
az önképzés eszköze, a továbbképző tanfolya-
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mok segédkönyve s a nevelői értekezletek 
fundamentuma kíván lenni. Hat csoportra ta-
golva közli mindazt, amit a nemzetismeretre, 
nemzetszolgálatra, honvédelemre vonatkozó-
lag gyermek- és ifjúságtanulmány körében 
minden jól képzett tanítónak és tanárnak 
tudnia és olvasnia kellene. A Könyvtár to-
vábbi csoportjai az egyes iskolafajták sajá-
tos munkáját szolgáló könyveket tartalmaz-
nak. Ezek közül egyelőre a népiskola és a 
gazdasági középiskolafajok könyveit adjuk 
ki, itt lévén legsürgetőbb a feladat meg-
oldása. 

A könyvek olcsó áron kerülnek forgalomba, 
hogy valóban minden tanító és tanár meg-
szerezhesse azokat, de gondoskodni kívánok 
arról is, hogy maguk az iskolák is megszerez-
zék e sorozat minden kötetét s így kölcsön-
könyvképen is használhatók legyenek. 

Amidőn meleg köszönetemet és elismerése-
met fejezem ki a szerkesztőnek és a tudós 
szerzőknek, örömmel bocsátom útjára a 
Nemzetnevelők Könyvtárát. 

Budapest, 1942. évi július hó 1-én. 

HÓMAN BÁLINT 
vallás= és közoktatásügyi miniszter. 

E O Y É V T I Z E D A I X E M Z E T S í E V E S ^ E ü É L É X 
1933-1943 

NEMZETI élet akármelyik ágá-
nak élén közel egy évtized párat-
lanul kivételes és tekintélyesen 
nagy idő. Jó félszázadot átnéz-

hetünk a hazai vagy akár az európai közel-
múlt történetéből és alig akadunk öt-hat olyan 
államférfiúra, aki — mint Hóman Bálint val-
lás- és közoktatásügyi miniszter — 10 éven át 
szolgálta hazáját a felelős miniszter tisztségé-
ben. Különösképen akkor nő naggyá szemünk-
ben ennek az évtizednek kivételes súlya és 
terhe, ha arra is gondolunk, hogy mit jelen-
tett, mi mindent foglalt magában ez a tíz esz-
tendő a hazai élet eseményeiből a trianoni 
gazdasági válság mélypontjáról való elindulás 
pillanatától kezdve a mai világháború kellős 
közepéig. A sorsdöntő történelmi napok és 
évek, fordulatok és események ilyen óriási hul-
lámverésében egy évtized a kormányrúd mel-
lett kivételes tudást és hivatásérzést, ember-
feletti munkát és magát feláldozó önzetlensé-
get követel. 

Különben a tíz esztendőnek a látómezőn fel-
tűnő határköve figyelmeztet csak legtöbbünket 
arra a nagy útra, amelyet a hazai vallás- és 
közoktatásügy munkásai: lelkészek, lanítók, 
tanárok Hóman Bálinttal az élen megtettek. 
Annyira természetesnek tűnik ez, mint aminő 
az elindulás volt, amikor Hóman Bálint le-
lépett a tudós egyetemi katedrájáról, félretette 
a történetíró tollát és vállalta, hogy a hazai 
nemzetnevelésnek mutasson utat. Mindenki 
tudta, hogy ez az út csak szerves folytatása 
lehet annak az évezredes útnak, amelyet nem-
zetünk az európai keresztény műveltség együt-
tesében megjárt és amelyet a legigazabban, 
legalaposabban és legkorszerűbben éppen Hó-
man Bálint, a tudós látott meg, tárt föl és tett 
tanítványai, olvasói, sőt az egész nemzet köz-
kincsévé. Ezért tette tíz évvel ezelőtt bizalom-
mal le Hóman Bálint kezébe a maga művelő-
désének és ebben ifjúságának sorsát. 

A későbbi történetíró bizonnyal megálla 
pítja majd erről a tíz évről, hogy a mostani 
közelmúlt föladatait, megoldásra váró kérdé-
seit nem teríthette oly nyugodtan ki maga elé 
a megvalósítás síkjára tervezőjük, amint azt a 
nyugodt és viharmentes történeti korszakok 
államférfiad megtették. A harmincas évek nagy 
gazdasági válsága, nemzetünk honvédelmi föl-
készülése és az újabb világháborúban való 
részvételünk szabta meg legtöbbször Hóman 
Bálint művelődési politikájának parancsoló 
anyagi kereteit, a többszörös országgyarapodás 
pedig máról-holnapra jelölte meg az új és ke-
mény munkaterületeket a kultúrpolitika fele-
lős irányítójának. Hóman Bálint nemzetneve-
lési és művelődési alkotásainak egymásutánját 
és tervszerűségét csak ezek figyelembevételé-
vel lehet helyesen és hűen értelmezni. Ez ma-
gyarázza meg, hogy miért halad lassú léptek-
kel előre egy-egy, az anyagiaktól erősen függő 
kezdeményezése, miért ér egyik-másik elgondo-
lásának út ja bizonyos kerülővel a célba, miért 
fog hirtelen minden erőt össze egy-egy új. sors-
döntő nemzeti föladat megoldására. 

A népnevelés kezdettől fogva legnagyobb 
szívegondja volt Hóman Bálintnak. Sokszor és 
a legkülönbözőbb formában hangsúlyozta, hogy 
népünk 90%-a csak a népiskola szellemi javai 
hoz jut s ezért életbevágó fontosságú a nép-
iskola nevelői és oktatói munkája, amelyre 
minden időben a nemzeti, társadalmi és gazda-
sági élet szilárd alapvetése vár. Ez a meg-
győződés küzdette le vele végül is mindazokat 
a nagy nehézségeket, amelyek a korszerű nép-
nevelés elé meredtek. Nemzetnevelésünkben 
mindenkor emlékezetes marad majd, hogy a 
nyolcosztályos népiskolát Hóman Bálint való-
sította meg és a tankötelezettség idejét ő ren-
dezte újjá. Ez az ú j népiskola elvállalta a 
tanulóifjúság jövendő mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi élethivatásának ápolását is, ki-
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válóbb növendékeinek pedig megkönnyítette és 
közvetlenül megnyitotta az u ta t a gazdasági 
középiskolák felé. Ezzel korszakos ú j és hatal-
mas lépést tett nemcsak az egyetemes peda-
gógia, hanem elsősorban a hazai nemzetneve-
lés is. 

Mindent elkövetett Hóman Bálint, hogy a 
népiskola padján minden gyermeknek helyet 
szorítson. A tanyai, szétszórt települések gyer-
mekvilágához a vándortanítók százait küldötte 
el és párat lan találékonysággal szervezte meg 
a legelső tanyai iskolaotthont Komádiban. Ez-
zel sok elismerést aratott, ú j példát mutatott 
határainkon túl is. 

A legnagyobb és legterhesebb nevelési fel-
adatok megoldását megboldogult gróf Teleki 
Pállal együtt az örvendetes országgyarapodás 
következtében a hazai nemzetiségek művelő-
dési kérdéseinek megoldásával vette föl vál-
laira. Az évszázados magyar mult párat lan is-
meretével, nemes hagyományaival és tanulsá-
gaival fölvértezetten fáradozott a megoldáson. 
Mindenekelőtt azt követelte és valósította meg/ 
hogy minden magyar anyanyelvű tanuló a 
tankötelezettség ideje alatt, tehát 15. életévéig 
csak magyar tanítási nyelvű iskolába jár jon. 
Ahol legalább 10 ilyen akadt, ott már magyar 
tagozatot adott a népiskolának és külön taní-
tót küldött. Ilymódon gondoskodott közel 7000 
szórványban élő magyar gyermek neveléséről 
és oktatásáról. A szórványokban működő taní-
tókat külön kiképezte a legtöbbször társadalmi 
és gazdasági elesettségben élő magyar csalá-
dok gondozására is. További ezer ilyen magyar 
gyermekről akként gondoskodott, hogy a szom-
szédos magyarlakta községekben megfelelő 
családok gondjaira bízta őket. Vagy félezer 
azoknak a szórvány magyar gyermekeknek a 
száma, akiknek részére falu- vagy városhelyen 
nyolc nevelőotthont létesített; ahol megtehette, 
mindjár t egybekapcsolta ezeket kisebb gazda-
sággal, konyha- és gyümölcsöskerttel, műhely-
lyel, ahol a fiútanulók megtanulhatják a kor-
szerű gazdálkodást, állattenyésztést, méhész-
kedést, elkészíthetik egyszerűbb gazdasági szer-
számaikat, — a lányokat pedig az okszerű 
falusi házi munkára, háztartásra, varrásra, 
szövésre és fa lujuk népi hímzésére oktatják. 
Abaúj-Torna, Bereg-Ugocsa, Ung és Zemplén 
vármegyékben és Kárpátal ján vár még ez a 
munka végleges rendezésre, hogy a szórvány 
magyar gyermekek nevelését tökéletesen meg-
oldottnak lehessen mondani. 

A szórványgondozás biztosítása azért is 
vált a legsürgősebb feladattá, mert az ország-
gyarapodás és a vele kapcsolatos bécsi egyez-
mény a nemzetiségi oktatási rendszer régi 
rendjének gyökeres változtatását követelte 
meg. Néhai gróf Teleki Pál nevéhez fűződik az 
ú j nemzetiségi iskolai rend alapelveinek meg-
állapítása; ez a régi A, B, C típusú iskolák 
helyébe az anyanyelven tanító iskolákat tette 

és ezekben minden tanítási napon legalább egy 
órát szentel a magyar államnyelv tanításának; 
az iskola tanítási nyelvének megválasztásában 
pedig az érdekelt szülőknek jut ta t ta a döntő 
szerepet. Ez a rendezés egész sor népiskolai 
tagozat fölállítását tette szükségessé és a nem-
zetiségek nyelvén tanítani tudók százait igé-
nyelte- Az akadályok legnagyobb részét sike-
rült is már leküzdeni, a további könnyítést 
pedig a tanítóképzés biztosítja majd. . 

A nyolcosztályos népiskola, a szórvány 
magyarság gyermekeiről és a nemzetiségi 
nyelvű oktatásról való gondoskodás igen jelen-
tős anyagi áldozatokkal járt . Hóman Bálint 
különös érdeme, hogy a gazdasági válság leg-
nehezebb éveiben, de a mostani honvédelmi le-
kötöttség idején is hathatósan gondoskodott 
népiskolák és tanítói lakások építéséről. Tíz-
éves miniszterségére kétezer ú j népiskolai tan-
terem és majdnem ezer tanítói lakás fölépítése 
esik 16 és félmilliós költséggel- Élihez hozzá 
l>ell azonban venni még azt az eddig több mint 
egymillió pengőt is, amibe a mezőgazdasági 
népiskolák építése került-

A trianoni élet két évtizede hazánkban, de 
külföldön is egy ú j művelődési korszak vajúdó 
előszakaszának mutatkozott. Ez okozta, hogy 
az első évtized művelődési és nevelői elgondo-
lásait a második évtizedben Hóman Bálintnak 
ú j r a kellett fogalmaznia. Ezért nem maradt 
úgyszólván egyetlen iskolafaj sem, a nemzeti 
művelődésnek egyetlen területe sem, amely 
Hóman Bálint mélyreható vagy összehangoló 
újjárendezését ne tükrözné. 

Európai látókörű és tekintélyű tudós létére 
világosan látta és átérezte, hogy belső nemzeti 
műveltségünk színvonala és eredménye és a 
művelt nemzetek sorában kifelé való értékelé-
sünk attól függ, mennyire elevenek és életerő-
sek azok a kötelékek, amelyek bennünket a 
külföldhöz kötnek. Ezért építette tovább Hó-
man Bálint a külföldi magyar intézetek háló-
zatát, illetve biztosította a külföldi egyeteme-
ken magyar tanszékek fölállítását vagy lek-
torok működését. A háború kitörésének pilla-
natában 36 ilyen magyar egyetemi előadó, lek-
tor működött a külföldön. A kulturális érint-
kezés minden részletét, a tudományos, művé-
szeti, irodalmi, filmbeli stb. kapcsolatokat 
szabályozó egyezmények világszerte ismeretlen 
új rendszerét teremtette meg és egész hálóza-
tát építette ki az olasz, német, lengyel, osztrák, 
bolgár, finn, észt, japán államokkal — elő-
készítette már a svéd és spanyol egyezményt 
is —, hogy az így megteremtett és szabályo-
zott utakon eljuthasson és megbecsülést sze-
rezhessen számunkra minden igaz nemzeti ér-
tékünk a külföld szemében is. 

Gondoskodott azonban Hóman Bálint arról 
is, hogy legkiválóbb fiaink százai, mint a kül-
földi magyar kollégiumok növendékei és ösz-
töndíjasok a leghíresebb külföldi tudósok ol-
dalán fejezhessék be vagy egészíthessék ki 
tanulmányaikat, nemzetközi mérlegen mérhes-
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sék le tehetségüket és átfogó, európai látással 
gazdagodva foglalhassák el itthon a szellemi 
és gazdasági élet vezető állásait. 

Az erre alkalmas i f júság nevelésére létesí-
tette Hóman Bálint a meglévő német, sáros-
pataki angol, gödöllői francia gimnázium mellé 
a pannonhalmi olasz Ciano-gimnáziumot és 
használta föl ezekben az intézetekben a meg-
szűnt bécsi Therezianum ösztöndíjait-

Hóman Bálint a történettudós éles és vilá-
gos látásával és a mélyenhivő magyar állam-
férf iú őszinte meggyőződésével hirdette és val-
lotta, hogy a trianoni magyarság legnagyobb 
ereje magas és korszerű keresztény műveltsé-
gében rejlik. Ezt a meggyőződését szolgáló szá-
mos intézkedését az a • főcél ihlette, hogy a 
nagyobb műveltséget teremtő és terjesztő in-
tézményeink ápolják a tudomány és művészet 
értékes hazai hagyományait, módjuk legyen a 
folytonos megtermékenyülésre és továbbfejlő-
désre, műveltséget terjesztő munkájukat azon-
ban ne korlátozzák egyes kiváltságos helyekre, 
a fővárosra, nagyobb vidéki városokra, hanem 
terjesszék ki az egész nemzetre. Ezért adott ú j 
és korszerű szervezetet az idetartozó intézmé-
nyeknek: a múzeumoknak és könyvtáraknak 
az ú j Nemzeti Múzeum keretében, a színházak-
nak, a zeneművészetnek, a filmnek stb. a ka-
marákban. A legfőbb tanácsadó szervet pedig 
az Országos Művészeti és Irodalmi Tanács for-
májában teremtette meg. Ebben a körben gon-
doskodott azután az országos nagy gyűjtemé-
nyek szakszerű vezetéséről, elrendezéséről, fej-
lesztéséről; európai viszonylatban is elsőrangú 
kiállításokat rendeztetett és tudományos gyűj-
teményeket szervezett meg. Szerencsés kézzel 
tfáratta föl a hazai műemlékek egész sorát: az 
esztergomi és visegrádi királyi palotákat, a 
fehérvári bazilikát stb., és pedig akkor, ami-
kor a külföld előtt a föltárt műemlékek kövei 
beszéltek helyettünk ezeréves, más nyugati 
nemzeteket is túlszárnyaló kultúránkról. A vi-
déki városokat műemlékekkel lát ta el, a képző-
művészeti kiállítások egész sorát rendeztette 
és életre hívta a vidéki Művészi Heteket. 
A művészi színvonal emelése céljából mentesí-
tette az Operát és a Nemzeti Színházat az 
anyagi gondoktól, megteremtette a színházat 
Kassán és Kolozsvárt, a vidék felé pedig a 
színészet megmentésére a staggione-rendszerrel 
nyitott utat. 

A tudományos, magas műveltséget szolgáló 
egyetemeket és főiskolákat már tíz évvel ez-
előtt is a megnagyobbodását váró országnak 
szánta. A Gondviselés különös jutalmát kapta 
abban Hóman Bálint, hogy a szegedi Horthy 
Miklós Tudományegyetem megalapításával és 
szervezésével, a kolozsvári Ferenc József Egye-
tem hazaköltöztetésével és újjászervezésével e 
szilárd reményének megvalósulását is megérte. 
A nemzeti műveltség egészében főtörekvése 
a r r a irányult, hogy a szakoktatást korszerűen 
megszervezze és kiépítse. Az első lépést e felé 

a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem megszervezésével szolgálta Az 
eleinte kételkedve fogadott ú j szervezet azóta 
fényesen megállotta a próbát és igazolta, hogy 
alkalmas a nagy nemzeti föladatok megoldá-
sára. Az ide szükséges további újítások alapos 
előkészítésére hatalmas munkálatokat végzett 
az általa létesített Felsőoktatási Tanács. 

A középfokú és középiskolai oktatásban a 
magas műveltség szükséges fundametumát 
látta, fejlesztésükre 12 millió pengőt fordított. 
Ezen a téren két főgondolat vezette: a gimná-
ziumok a szellemi kiválóak iskolái és hazai te-
lepülési viszonyaink mellett nem tagozhatok 
oly sokféleképen, mint a nagyobb városokban 
bővelkedő nyugat i országokban. Ezért egysége-
sítette a régi .háromfaj tá jú (gimnázium, reál-
gimnázium, reáliskola) középiskoláit. A másik 
főgondolata a szakoktatási rendszer megalko-
tása volt annak a hazai értelmiségi rétegnek 
számára, melyet a keresztény f iatalság köréből 
a gazdasági élet sürgősen vár. Ezért létesítette 
a nevelő i rányú líceum mellett a mezőgazda-
sági, a sokféle ipari és a kereskedelmi iskolák-
ból álló gazdasági középiskolafajt. Ez utóbbiak 
alapépítményének elsősorban a polgári iskolát 
tekintette. Művelődéspolitikai meggyőződése és 
erős népi szociális érzéke a gazdasági közép-
iskolák felé megnyitot ta az u ta t a népiskola ki-
váló növendékei számára is, akik ezzel az egye-
tem kapujáig is eljuthatnak. A keresztény gazda-
sági élet megsegítésére esti osztályokat szerve-
zett a gazdasági középiskolákban olyan felnőt-
tek számára, akik már a gazdasági életben 
működnek ugyan, de a megfelelő általáhos és 
szakműveltséget nem volt még módjukban meg-
szerezni. 

Lényegében azonban mélyreható nemzet-
nevelési törekvések sugalmazták Hóman Bál in t 
iskolaszervezeti ú j í tásai t is. Amikor a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium élére állt, m á r 
több mint egy évtized telt el a megelőző világ-
háború óta; éles szemmel olvasta ki az ú j mű-
velődési korszak vezérlő elveit, elsősorban azt* 
hogy az ember és nemzet értékét a jövőben nem 
a merő ismeretek és a tudás döntik el, hanem 
a neveltség és a nemzeti egészséges világnézet. 
Hóman Bálintnak az iskolafajokra vonatkozó 
reformjai mögött fölsorakozott iskolai tanter-
vekben, rendtartásokban és tanítási ú tmutatá-
sokban a vezető szerep a nevelésnek jutot t ; ő 
szögezte oda első követelménynek, hogy min-
den iskola a népiskolától a szakiskolákon á t a 
gimnáziumokig, sőt az egyetemig legfőbb föl-
adatá t a nevelésben lássa és hogy az igazi ne-
velői munkának a magyar nemzeti keresztény 
életszemlélet legyen az alapja. A nevelés ós a 
történeti nemzetismeretre épített keresztény 
műveltség Hóman Bálint nemzetnevelésének 
két legfontosabb sarokköve. 

Nagy gondot fordított az ifjúsági testneve-
lésre; több mint 10 és fél millió pengőt fordí-
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tott tornatermek, uszodák, sportpályák és tele-
pek létesítésére, mindezek koronájának pedig a 
Nemzeti Sportcsarnokot és sportuszodát szánta. 
Az i f júsági testnevelést végül is a honvédelmi 
nevelés egész rendszerével kapcsolta össze. 

Nagy segítségét vette mindezekben az alko-
tásaiban az Országos Közoktatási Tanácsnak, 
melyet ugyancsak ő hívott életre és szervezett 
meg ezeknek a feladatoknak korszerű előkészí-
tésére. 

A tanítói és tanári rendet hathatósan segí-
tette, hogy nemzetnevelői munkájá t kellőképen 
elláthassa. A továbbképző tanfolyamok százait 
rendezte, a kisebb vidéki szakértekezleteket pe-
dig rendszeresítette. Legújabban pedig Nemzet-
nevelők Könyvtára címen olyan kézikönyvtárt 
adatott közre az Országos Közoktatási Tanács 
nagy munkájával , mely minden gyakorló taní-
tót és tanár t eligazít a korszinten mozgó nem-
zetnevelés kérdéseiben. 

Az óvodáktól a gimnáziumokig mindent át-
fogó újjászervezés korszerű tanügyi igazgatást 
is követelt. Hóman Bálint a legszebb magyar 
mult és nemzeti hagyomány gyökeréből fakasz-
totta ezt a re formjá t is a tankerületek és a ki-
rályi főigazgatói tisztség újrateremtésével- Az 
ő érdeme, hogy ma hazánkban éppen a nevelés 
ügye dicsekedhetik a legkorszerűbb igazgatás-
sal, decentralizáltsággal. Ez könnyítette meg 
azt a hatalmas munkát is, melyet a vissza-
csatolt területeknek a nemzeti műveltségbe való 
visszavezetése jelentett. 

Hóman Bálintnak, az alkotó ál lamférfinak 
jellemzése csonkán meredne felénk erős szo-
ciális érzésének és párat lanul jó emberi szívé-
nek hangsúlyozása nélkül. Szívének jósága első-
sorban az i f júság, másodszor pedig ezek mes-
terei, a tanítók és tanárok felé áradt ki. A kö-
zépiskolák és egyetemek csökkenő tandíjrend-
szere csak az első megnyilatkozása volt szo-
ciális gondoskodásának, mely további teret a 
hazai és külföldi ösztöndíjak és tanulmányi se-
gélyek rendszeresítésében, a Horthy-ösztöndíj-
alap megteremtésében, diákházak, tanulóottho-
nok létesítésében, ezekben kedvezményes és in-
gyenes helyek biztosításában keresett. De hozzá-
fogott a diákság szociális gondozásának orszá-
gos és elvszerű rendezéséhez is. Legutóbb pe-
dig mintegy 5000 falusi tehetséges gyermek fel-
nevelésének és kiképzésének gondját vállalta 
el azzal, hogy elindította — megfelelő képesség-
vizsgálati kiválasztás után — ezeknek 600 főnyi 
első csoportját a középiskola és a nemzeti ér-
telmiség rendje felé. 

A tanítói és tanári rendnek éppen úgy érez-
nie és viselnie kellett a trianoni gazdasági élet 
megpróbáltatásait , mint az ország egész felnőtt 
nemzedékének. Amikor azonban a lehetőség 
megnyílott, Hóman Bálint rögtön megszüntette 
az előlépési viszonyokat megnehezítő ideigle-
nes, kisegítő stb. alsóbb kategóriákat és meg-
javí tot ta helyzetüket. 

Hóman Bálint alig egy hónapja tette le leg-
újabb könyvét a nemzet asztalára; azt a címet 
adta neki, hogy Magyar sors — Magyar hiva-
tás. Ezzel a könyvvel kapcsolatban egész sor 
megnyilatkozás látot t napvilágot. Elmondották, 
hogy a keresztény hitfelekezetek kul turál is 
munkásságát mindig nagyra értékelte s ebben 
őket, főként az iskolaépítésekben hathatósan 
segítette; lelkészeik anyagi gondjai t enyhítette. 
Mások a r ra mutat tak rá, hogy Hóman Bálint a 
magyar mult párat lanul nagy tudósa és isme-
rője és hogy a korábbi történettudósban benne 
élt már a későbbi művelődéspolitikus, mint 
ál lamférfi pedig mindig a történeti élet gyöke-
rétől nézte a megoldásra váró feladatokat. El-
gondolásait és az idegenben látott xíjitasokat 
mindig a nemzeti művelődés évezredes hazai 
f á j á ra oltotta át. Hóman Bálint ú j könyve, . 
mely egyben keresztmetszete jó két évtizedes 
tudós és ál lamférf iúi munkásságának és meg-
nyilatkozásainak, mindezt ' igazolta és bebizo-
nyította azt is, hogy elgondolásai, elvei éppen 
e miat t töretlen vonalúak a kezdettől a végig. 
Az eszmék és áramlatok mai zűrzavarában, a 
történeti sorsfordulók meredélyein és viharai-
ban világosan látni, az igaz és helyes u ta t meg-
jelölni, soha meg nem torpanó határozottsággal 
törni a cél felé, a legnagyobb és legszebb elis-
merés, amit tudós és művelődéspolitikus nem-
zetétől és kortársaitól megkaphat. 

Soha semmiféle későbbi igaz számonkérés el 
nem vi ta that ja Hóman Bálinttól, hogy helyesen 
jelölte meg a nevelésben az iskola legfontosabb 
célját, hogy helyesen követelte meg az alapos és 
őszinte nemzetismeretet útnak a keresztény 
nemzeti műveltség felé, hogy a korszerű szak-
oktatást és szociális föladatokat híven szol-
gálta, hogy egyformán gondoskodott a hazai 
szórvány magyarság gyermekeiről, a falusi te-
hetségekről és a külföldet járó magyar diákok-
ról, meg fiatal tudósokról. 

Kivételes hivatás és munka egy évtized szol-
gálata, aminthogy kivételesek a feladatok is, 
amelyeket a magyar történelem ez alat t a tíz 
év alat t Hóman Bálintra bízott. Bizonnyal el-
mondják majd mindig róla, amit a leghivatot-
tabbakról mondani szoktak, hogy kiváló tudós, 
párat lan szervező, kitűnő hivatalnok és nagy-
műveltségű ál lamférfi módjára lát ta el hivatá-
sát, de az már — úgy érezzük — egészen Hóman 
Bálintnak szól, hogy az évezredes magyar mult 
mélyéről fakadt erős hittel a legsötétebb és 
legnehezebb történelmi hullámverés idején 
derűlátással, jó szívének nagy szeretetével ve-
zette a történelemtől kijelölt igaz magyar úton 
munkatársai t és az i f júságot a szebb magyar 
jövő felé. 

Mivel álljon az ember bosszút az ellensé-
gén? Iparkodjék mennél több jót tenni vele. 
(Epiktetosz.) 
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H E T E L Ö É B T É K E K A H Á B O B I B A X 
A J Ó Z S E F 

ben teljesen dinamikussá és időszerűvé váljék. 
A háborúval kapcsolatos nevelőértékeket kár 
volna figyelmen kívül hagyni. A példákat, az 
értékeket kamatoztatni kell és bele kell csö-
pögtetni a gyermekek lelkébe. Ma égetően fon-
tos és halaszthatatlan probléma: azoknak az 
ideáknak lélekbeöntése, amelyek az ú j ma-
gyart , a jelenben élő magyar t kifejezik és jel-
lemzik s annak a tudatnak elmélyítése minden 
gyermek és serdülő lelkében, hogy nem az 
ágyúk és nem a fegyverek elöntik el a nagy-
nagy csata sorsát végeredményben, hanem a 
szellem. A lélek. Magasabbrendű szellem és lé-
lek. A fegyverek csak eszközök, szellem és lélek 
nélkül önmagukban holt dolgok. 

Történelmünk, viharos, borús multunk tele 
van ragyogó jellemértékekkel, örök nagyságok-
kal, hősökkel és mártírokkal, akik megmutat-
ják és kijelölik az örök magyarság életútját . 
Gyakran állítsuk a gyermekek elé ezeket az 
értékeket. De azt hiszem, nem fölösleges, sőt 
talán időszerű neveléspolitika az, ha a gyer-
mekeinket hozzákapcsoljuk a forrongó és ala-
kuló nagy idők értékeihez is, mert belőlük 
sokat lehet meríteni. A rádión, újságokon és 
folyóiratokon keresztül a ma gyermekének 
élénk az érdeklődése a világesemények iránt 
és alig múlik el nap, hogy ne hozna az ú j ság 
vagy a rádió olyan közleményt, mely a nevelés 
szempontjából kihasználható ne volna. 

Előttünk folyik a Németbirodalom és Szov-
jetoroszország gigászi harca, Japán és Amerika 
nagy küzdelme. A magyar katona messze ide-
gen földön harcol a bolsevizmus ellen. Olyan 
valóságok ezek, amelyek belekívánkoznak a 
tanítás-nevelés eredményeibe s a modern peda-
gógus nem húny szemet fölöttük, sőt inkább, ha 
lehetséges és van rá mód, kiaknázza a bennük 
rejlő nevelőértékeket. A jó pedagógus nem so-
kat töpreng azon, hová illesztheti be a modern 
korszak és a háború-nyújtot ta anyagot. Tudja 
és érzi azt, hogy mi értékesíthető azokból a 
népiskolában és főkép mely tantárgyak kere-
tein belül lehet módot találni a nagy idők érté-
keinek, példáinak megszerettetésére. Történe-
lem, beszéd- és értelemgyakorlat, földrajz: 
mind-mind kész keretet adnak s nagy kár 
volna, ha nem aknáznánk ki a lehetősége-
ket, mert ha volt idő, amikor a gyermekeket a 
kor szellemében és annak megértésére lehetett 
nevelni és alákítani, úgy a mostani háborús 
korszak rengeteg lehetőséget nyú j t a modern 
nevelőnek, csak fel kell az adott lehetőségeket, 
értékeket használni és a nevelés szolgálatába 
kell állítani. De nemcsak a tantárgyak-nyúj-
totta kereteken belül lehet és kell nevelni a 
gyermeket a mult nagyja inak és a jelen hősei-
nek, jellemnagyságainak értékelésére, hanem 
sokszor kell időt és alkalmat teremteni arra, 

H Ü EL Í I n O S - Ú N T A L A N hangoztatott köz-
lÜa ü l gMjg hely, hogy nagy időket élünk és 
^ L * i n Európát az átalakulás, forrongás 
V ^ M ^ f l É f l és életformakeresés láza t a r t j a 
állandó feszültségben s olyan kornak vagyunk 
szemtanúi, melyhez hasonló rég nem volt a tör-
ténelemben. Méltán nevezik nietzschei korszak-
nak ezt a forrongó és alakuló kort, annál is in-
kább, mert Nietzsche éles szemmel látta, hogy 
mi fog bekövetkezni, érezte és tudta, hogy 
ami Európában mozgásban és átalakulásban 
van, hamarosan be fog következni. A ma 

, Európájában élt és tisztán látta, a problémá-
kat. í rása i és gondolatai fölött töprengve nem 
nehéz megállapítani azt, hogy minden sora be-
teljesedett valóság. Izgatottan és nyugtalanul 
lapozgatunk Oswald Spengler grandiózus pró-
féciájában, sok vihar t keltett „Untergang des 
Abendlandes" megrázó víziójában és lelkünk-
ben ott lobog állandóan a „mi lesz, hogy lesz" 
roppant kérdése. A napról-napra nagyobb hul-
lámgyűrűket vető világesemények sodrában 
mi lesz velünk? Vár-e ránk szebb és jobb jö-
vendő? Chestertonok, Jacques Maritainek, 
Spenglerek már évekkel ezelőtt rengést jelez-
tek csodálatos műszereikkel: rámuta t tak a ba-
jok közös gyökerére és a halaszhatatlan, fontos 
és időszerű kérdésekre. 

Alig hamvadtak el Európa örökké vérben 
úszó földjén a világháború üszökmaradványai, 
alig mosódott el az égről milliók ja jkiál tása 
és az ágyútűz rőt fénye, újból véres, kormos, 
füstös az európai ég és a nagy idők omló zápo-
rában egyre feszültebben vár juk, f igyeljük a 
szebb holnapok kibontakozását. A régi és az 
ú j világ, egy ú j és egy régi világnézet koz-
mikus párba jának vagyunk szemtanúi és aktív 
részesei. Morajlik a föld, reszket a levegő és 
az ú j világ ha jna la dereng térben és időben a 
világ népei fölé. A lenni vagy nem lenni rop-
pant problémája még sohasem foglalkoztatta 
és égette úgy a nemzeteket, mint napjainkban, 
amikor milliók menetelnek a harctereken. Egy 
ú j világnézet indult el végső, elszánt győze-
lemre s hősi harcának szele süvít végig a re-
csegő, ropogó Európán. A világ meglakolt a 
liberalizmus bűneiért és most söpri a marad-
ványokat, hogy fölépíthesse az új világot. Új 
világ van születőben — elcsépelt közhelyként 
hat már ez a megállapítás —, a régi omlado-
zik. Üj élet indul a régi romjain, ú j eszmék, 
ú j ideológiák indulnak utolsó és végső rohamra 
az összeroppanó és beteg régi világ e l len . . . 

Vi ta thata t lan tény, hogy minden egyes kor-
nak megvannak a maga eszményei, ideológiái, 
hősei, célkitűzései. Ennek a feszült, háborús és 
értékkereső kornak is vannak olyan értékei, 
melyeket nem lehet és nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, ha azt akar juk és kívánjuk, hogy 
nemzetnevelő munkánk a kor szellemi medre-
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hogy a gyermek megismerkedhessen a háború 
hőseivel. 

Milyen nevelőértékeket emelhetünk ki hábo-
rús napjainkból? 

Elsőnek talán az önfeláldozást á l l í that juk a 
gyermekek elé. Rá kell mutatnunk arra, hogy 
a magyar katona a bolsevizmus elleni harcban 
hősiesen, a régi nagy magyarokhoz méltóan 
állotta és állja ma is a helyét a németek olda-
lán. Korunk nagy hősei: repülők, ejtőernyősök, 
páncélosok, akik minden pil lanatban a halál 
markában vannak, a legragyogóbb példák és 
alkalmasak arra, hogy a velük kapcsolatos 
képekkel, riportokkal és eseményekkel tanítvá-
nyainkat is hősiességre taníthassuk. Meg kell 
éreztetnünk a gyermekekkel és a tudatába kell 
önteni mindegyiknek azt, hogy minket is a 
kard és hősiesség tar to t t fenn ezer esztendőn 
át a Duna-medencében s ha ezek nem lettek 
volna, Magyarország talán már nem is állna 
a helyén. A magyarnál hősiesebb, önfeláldo-
zóbb és hazaszeretőbb nemzet az egész világon 
alig van. Önfeláldozó, minden pillanatban a 
nemzetért meghalni kész állampolgárok nélkül 
nem lehet jövőt építeni. Az eszméért, a hazáért 
halálba-induló emberek mind héroszok, akik 
türelemmel és zokszó nélkül viselik a rá juk-
mért sorsot és nem bújnak el a vállalt kötele-
zettség súlya alól. Nem ismerik a félelmet, a 
gyáva meghunyászkodást, ha kell, összeszorí-
tott fogakkal és korgó gyomorral, a legnagyobb 
megpróbáltatások között is teljesítik kötelessé-
güket. 

Másik fontos dolog az áldozatkészség szelle-
mének kialakítása. Mit jelent az áldozatkészség 
szelleme? Magunknak, lelkünknek, testünknek, 
szellemi és anyagi javainknak a közös cél ér-
dekében a Haza oltárára való helyezését, aka-
ra tunknak a nemzet kollektív akaratába való 
csapolását. Az áldozatkészség szelleme.csodála-
tos dolgokat művelt már eddig is. A német 
gyárakban dolgozó munkáskezek a rendes napi 
munkájukat elvégezve nem pihentek el, hanem 
dolgoztak egy magasabbrendű közösségi cél 
érdekében és megmutatták, mire képes az a 
nemzet, amely irányító szerepet akar vinni az 
ú j Európában. A nemzeti takarékosság, szel-
lemi és anyagi előkészület megtermette a maga 
gyümölcsét: a nagy német sikerek titka ezek-
ben gyökerezik. 

Az áldozatkészséghez szorosan simul a fe-
gyelmezettség és a ki tar tás is.. A fegyelmet-
lenség, széthúzás, rendbontás mindig a nemzet 
s ír ját ásta, de a fegyelem, összefogás és kitar-
tás csak erősítette a magyarságot. A magyar, 
ha a körülmények úgy hozták, tudott fegyel-
mezett lenni, de a létparancs ma még nagyobb 
és komolyabb fegyelmezettséget kíván tőle. És 
ki tar tás t ! Ha vannak is nehéz napok, ha tűrni 
kell a megpróbáltatásokat, ha ólomként is sú-
lyosodnak vállainkon a gondok, nem lehet és 
nem szabad összeroppanni, mert ez az össze-
roppanás az újabb nemzethalált jelentené. 

Mire tanítanak bennünket még a háború 
nagy napjai? 

Arra, hogy a munka, bárhol is végezzük 
azt, bármilyen foglalkozási ágban, legyen ala-
pos és pontos. Hassa át kicsit és nagyot az a 
tudat, hogy a nemzetnek egyformán fontos és 
szükséges az iparos, a földmíves, a tisztviselő 
munkája és ezzel kapcsolatosan rá kell mutatni 
sokszor arra, hogy hivatásukat és munkaköte-
lességüket teljesítő nemzettagok vállain épül 
fel egy másik évezred minden vihará t és meg-
próbáltatását átvészelő magyar jövendő. A 
nemzeten belül minden ember az órakerekek 
szerepét játssza. Ha jók a kerekek, működnek 
s nem állnak, izmosodik és fejlődik a nemzet 
és nem kell ta r tania attól, hogy egy szép na-
pon majd elsöpri a fergeteg a Kárpátok-koszo-
rúzta magyar medencéből. A nemzet nagy-
nagy életműködésében, munkájában akkor és 
úgy van összhang és logika, ha az apró rész-
letmunkát végző embert és magas beosztásban 
szereplő egyént azonos hit, világnézet, akarat, 
szellem és cél tartja össze. Lelkiismeretesség 
és pontosság nélkül a nemzeti életet örökös 
megpróbáltatások és nehéz napok érik, a jól 
és alaposan végzett munka a nemzeti közösség 
szebb jövőjét szolgálja és alapozza meg. A 
nagy német és magyar hadisikerek t i tkai után 
kutatva elmélyíthetjük azt a tudatot a gyer-
mekek lelkében, hogy az odaadó és pontos 
munka az egyik legfontosabb követelmény 
ahhoz, hogy egy nemzet győzni tudjon. 

Az előttünk nap-nap után elvonuló gigászi 
háborús eseményekből nem kerülhet utolsó 
sorba és helyre annak megállapítása és tuda-
tosítása, hogy egységes, szilárd nemzeti ön-
tudat és életliit éppen úgy hozzátartoznak a 
győzelemhez, a sikerhez, mint az odaadó és 
lelkiismeretes munka. Öntudatos emberek és 
népek rak ják le a jövendő Európa ú j életalap-
j a i t Azok a nemzetek, melyekben halvány a 
nemzeti öntudat, kiesnek a nagy versenyből és 
a történelem forgószele máról-holnapra lesöpri 
őket a térképről. Cikkeznek, könyveket írnak 
a nemzeti öntudatról, alig múlik el nap, hogy 
ne hallanánk róla valamit, mégis az a véle-
ményünk, hogy a magyar népnevelésben az 
öntudatra-nevelés még nem érte el azt a meg-
kívánt síkot, amelyen már mozognia kellene. 
Nem hetvenkedő kuruemagyar nacionalizmust 
vagy melldöngető hazafiságot kell a gyerme-
keink lelkébe csöpögtetni, hanem komoly, tar-
talmas és egészséges nacionalizmust, azt a tu-
datot, hogy Kelet és Nyugat ütközőpontjain 
élő magyarság szerepet hordozott mindig és 
szerepet hordoz mai is Európa kul túrá jának 
emelésében és egy csöppet sem vagyunk al-
sóbbrendűek, mint a németek vagy az olaszok. 
Történelmünk, ezeréves multunk, könnyel, vér-
rel áztatott minden szent rögünk azt k iá l t ja : 
jogunk van az élethez és ahhoz, hogy szerepet 
hordozzunk egy újabb évezred alat t is Euró-
pában. 

A nemzeti öntudat az a láthatat lan kapocs, 
mely minden magyar t a közös, szent Cél el-
érésének és kivívásának szolgálatába áll í t ja. 
Egységes, közös csatasorba ál l í t ja a dolgozó-
kat és áthidal ja a megpróbáltatásokat. Az az 
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üdítő forrás, melynek vizétől felfrissül minden 
magyar és sok kötelességet érez a nemzettel 
szemben. Az öntudatos magyar gyermek élet-
eszménye nem lehet az élet javaiban dőzsölő 
polgár, a rózsás semittevés, az örökös eszem-
iszom, mert a mostani rohanó napok már eddig 
is megmutatták, hogy hősök, mártírok, önfel-
áldozó emberek nélkül összeroppant minden 
nemzet, kiöregszik és elveszti életjogosultságát 
a többi életrevaló népek között. 

A nyárspolgári életstílus kora fölött a ro-
hanó idő húzza a halálharangot és a ma gyer-
meke elé az egykori római katonát á l l í that juk 
életeszménynek, aki látva a hömpölygő láva-
tengert és érezve közeli halálát, meg se rettent, 
ott maradt az őrhelyén, míg aztán örökre el-
temették a forró hullámok. Kemény Simonok, 
Dugovics Tituszok, Kinizsi Pálok, a kárpát-
a l ja i hősök, az orosz földön hősiesen harcoló 
honvédeink muta t j ák az utat. Hatalmas, nagy 
értékek, példák állnak előttünk, csak meríteni 
kell belőlük. 

Kérdés azonban, az előbb elmondottakat 
életvalóságba álmodhatjuk-e? A gyermeki lel-
ket fogékonnyá tudjuk-e tenni ezek megérté-
sére és értékelésére? A jövő Európájának héro-
szait egész bátran elvonultathat juk a gyerme-
kek előtt és tanulhatnak is tőlük, meríthetnek 
belőlük, nagy-nagy feladatunk és kötelessé-
günk, hogy a háború-nyujtot ta nevelőértékek 
ne marad janak kiaknázatlanul. 

Háborús napjainkat és értékeinket be kell 
vinni a tanterembe és teret kell számukra biz-
tosítani a tanítás-nevelés keretein belül, annál 
is inkább, mert a ma gyermeke sokat hall a 
felnőttektől, ú jságokat olvas és a lelkét, ártat-
lan, zsenge lelkét foglalkoztatják a nagy idők 
eseményei, ösztönösen vágyódik a hősök lelki 
értékeinek megismerése után, tetszik neki a 
bátorság, a hősiesség, ő is úgy akar élni, mint 
korunk névtelen hősei, azok, akik rettenthetet-
len bátorsággal néznek szembe a hálállal és 
jajszó nélkül halnak meg mindnyájunk édes, 
szent kincséért: a hazáért. Az újságokból, ké-
peslapokból sokat olvas a ma gyermeke, fan-
táziáját állandóan foglalkoztatják az esemé-
nyek, éppen ezért könnyen és minden ne-
hézség nélkül kamatoztathatjuk a háborús 
idők nagy nevelőértékeit. Ez a munka tör-
ténhet önálló tanítás formájában, de sor ke-

rülhet erre" nagyon sokszor, különösen a tör-
ténelemtanításban és a beszéd- és értelem-
gyakorlat keretein belül. Eöldrajztanítás köz-
ben sem feledkezhetünk meg ezekről és csak 
fokozza az érdeklődést az, ha megvilágít juk a 
gyermekek előtt azt, hogy milyen óriási erő-
feszítéseket tesznek meg az élniakaró és jövő-
építő nemzetek a jövőjükért, fennmaradásukért . 

Gyermekeinket nem szigetelhetjük el a lá-
zas eseményektől. Ök is benne élnek az európai 
forgatagban. Inkább a nevelőértékek és a neve-
lési lehetőségek kiaknázására kell sok gondot 
és fegyelmet fordítanunk. 

Ü j világban élünk. Az élet nem tűr meg-
állást, Pató Pál-típusú magyarokat . Nem kénye-
lemszerető nyárspolgároki a van szükség, hanem 
olyan emberekre, akik szívükben hordozzák és 
életelvül vall ják Mussolini örökértékü meg-
állapítását: „Élni dolgozva, meghalni harcolva". 
A régi világ omladozik s az ú j világ gigászi 
kontúrjai rajzolódnak fel az égre. Űj élet, ú j 
szellem indul a régi világ romjain. Üj eszmék 
születnek, ú j embermilliók menetelnek az ú j 
világért folytatott óriási harc mezejére. Az ú j 
világnézet v ívja halálos pá rba já t a fejlődésé-
ben megakadt és kiöregedett beteg v i l ágga l . . . 
Az eddigi háború bebizonyította már eddig is 
és megerősít abban a hitünkben, hogy a most 
folyó vi lágpárbajban nem az ágyúké a döntő 
szó, hanem a szellemé. 

A jövendő magyar generációt el kell ve-
zetni a második világháború értékeléséhez és 
szemléletéhez, mert csakis így alakí that juk ki 
bennük azt az embertípust, amelyre szükségünk 
van. 

Szinte vitán felül áll az a nézet, hogy nagy 
nevelőértékeket re j t magában e lázas, lüktető 
korszellem is. Persze, jó hatása csak akkor és 
úgy lesz, ha segítjük a gyermeket és i rányt mu-
tatunk nekik s amikor csak lehet, megvilágít-
juk a történések rúgóit, rámutatunk az össze-
függésekre és tárgyilagos értékelésre és szem-
léletre taní t juk és szoktatjuk őket. Ha azonban 
elzárkózunk mindezektől s nem adunk irányí-
tást a gyermekeknek s nem aknázzuk ki a há-
ború nyúj to t ta nevelési lehetőségeket és érté-
keket, súlyos és pótolhatatlan mulasztást köve-
tünk el nemcsak a most épülő ú j világgal szem-
ben, hanem ezeréves multunkkal és nemzetünk-
kel szemben i s . . . 

M A C J Y A R I Í É P I G Y E R M E K J Á T É K O K 
írta : VIKÁR SÁNDOR 

ENTI CÍM tulajdonképen ígytel -zet i testnevelést, de nem hangoztathatjuk 
jes: „Magyar népi gyermekjáté-eléggé, hogy erre a mindenben nemzeti eszmé-
kokat az iskolába!" Történtek nyekhez forduló i rányzatra még sohasem is 
talán már halvány kezdeménye- volt olyan égetően nagy szükségünk, mint ép-

zések és félénk próbálkozások az irányban, pen napjainkban. Nem vonhat ja és ne is vonja 
hogy az iskola külföldet utánzó irányított test-ki magát ebből a követelményből semmiféle 
nevelése az ősi népi gyermekjátékok nemzeti nevelői ágazat, így a testnevelés sem. Haladó 
vonatkozásokat és vonásokat megőrző miliőjé- szellemű iskolákban, ahol adnak valamit a 
bői merítse ihletét, mélyítse el a magyar nem-magyar nemzeti nevelésre, már régóta a népi 
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magyar dal az uralkodó elem az énekórákon. 
Miért ne lehetne a testnevelés terén is meg-
honosítani - az énekórák magyar szellemének 
megfelelően a magyar népi gyermekjátékok 
népünk ősi szokásvilágából és költészetéből 
merített részben sportszerű, részben művészies 
elemeit. 

Nem célom erre nézve kész programmot ki-
dolgozni, ennek feladata a testnevelő taná-
rokra hárul. Inkább néhány szót csak maguk-
ról a népi játékokról és azok lényegéről. 

A gyermek éppúgy éli a maga kis világát, 
mint a felnőtt, — a maga szűk életterének min-
den gondjával, örömével • és problémájával. 
A kis gyermekeknek a játék foglalkozás, 
olyan munka, mely néki életszükséglet. A já-
ték korához, értelmi, érzelmi és akarat i képes-
ségeihez méretezett munka. Valamivel foglal-
koznia kell, tehát játszik. Ezek a játékok két-
féle eredetűek: részben gyermeki kitalálások, 
szokások, részben a felnőttek világából merí-
tettek. Nemzeti szempontból ezen utóbbiaknak 
van nagyobb jelentősége. A magyar földmívelő 
nép, — mely a nemzet gerincét alkotja, —több-
nyire falun, tanyákon él. Ebben a népi kör-
nyezetben élnek a gyermekek is. Ez a környe-
zet viszont reányomja a maga népi bélyegét 
nemcsak az ott élő felnőttekre, de a gyerme-
kekre is. Mikor a falusi magyar gyermek a 
felnőttek szokásaiból merít a maga játékai 
számára, akkor csak azt utánozhatja, amit 
őseitől tanult, látott. A magyar falusi vagy 
tanyai nép ugyanis meglehetősen zárt egység-
ben élt, mely zárt népi egységek jól megtar-
tották a maguk szokásait, életmódját, ősi ha-
gyományait. Ez az ősi hagyomány folytatódik 
sokszor a gyermekek játékaiban. A felnőttek-
től ellesett szokások, mozdulatok, életmód a 
gyermekek játékában tovább él, még akkor is, 
mikor az a felnőtteknél már régen feledésbe 
merült. A gyermek szinte konzerválja a maga 
öntudatlan játékos szokásaiban a felnőttek el-
felejtett hagyományait, szokásait. így válik a 
mult idők letűnt emléke élő valósággá a gyer-
mekek játékában. 

A gyermekek játékában gyakran találha-
tunk utalásokat, nyomokat rég letűnt varázsló 
szertartásokra, lakodalmi szokásokra, fonó-, 
tánc- és mesetöredékekre, avagy történelmi 
emlékekre, háborús, katonai élményekre. A 
régi várháborúk nyomai tisztán fellelhetők a 
gyermekek kedvelt labdajátékaiban, hol a lab-
dával „lövik" egymást, körülkerített vagy a 
porban megvonalozott védett részekre, „vá-
rakba" menekülnek az ellenfél elől. Egy-egy 
fát, kőrakást, épületrészt jelölnek ki védett he-
lyül, mely az ellenfél ellen védelmet ad, mikor 
az kergeti őket. Van bíró, király, vezér, ki a 
„népet" vezeti, i rányít ja . Mindig az a vezető, 
ki ar ra legrátermettebb, ar ra legjobban rá-
szolgált ügyességével, vagy erejével. 

Természetesen egészen más a fiúk és más 
a leányok játékmódja. Míg a falusi magyar 
gyerek elsősorban ügyességi, mozdulatutánzó, 
vagy erőt, bátorságot, leleményességet, bizo-
nyos szabályokhoz kötött versengő, küzdő já-

tékot szeret játszani, addig a leányok játéka 
sokkal költőibb, versengésnélküli, inkább dal-
lal, tánccal, kecses mozdulatokkal összekötött 
játék. A fiúk játékában több a realitás, a leá-
nyokéban a művészet. 

A testnevelő órák anyagát tehát éppen ezek-
ből a maguktól kínálkozó népi gyermekjáté-
kokból lehetne meríteni, amely fiúk részére 
megfelelő sportszerűségen leányok részére pe-
dig művészi, bájos mozgást biztosít s e mel-
lett mégis magyar népi játékokon alapszik. 
S ennek fontosságát nem lehet eléggé hang-
súlyozni. A városi gyermek, aki amúgy is el 
van halmozva idegen hatásokkal a beszéd, dal, 
sport terén, nagyon is reászorul minden téren 
arra, hogy beoltassék a magyar falu gyerme-
kének ősi magyarságot megőrző érzésvilágá-
val, még a játék terén is. A vezetésem alatt 
álló zeneiskola előkészítő tanfolyamán (zene-
óvoda) már évek óta az előadások tárgya: ma-
gyar népi gyermekjátékok, szokások. Mondha-
tom, hogy úgy a városi gyermekek, mint a kö-
zönség nagy-nagy örömmel és megértéssel 
lá t ja és hal lgat ja ezeket a minden naivságuk 
mellett is bájos népi gyermekjátékokat, népi 
szokások megjelenítését. Nemzetnevelő erejü-
ket nem is kell külön hangsúlyoznom, hiszen a 
kis gyermek már óvodás korában magába 
szívja a magyar dalokon, a magyar játékokon, 
népszokásokon, népi ruhákon keresztül a ma-
gyar érzést, tiszta magyar beszédet és dalt. s 
nem lesz néki idegen vagy lenézett falusias 
dolog a magyar falvak és tanyák ősi szokása. 
Ezekben a népi gyermekjátékokban, szokások-
ban annyi a változatosság, a szín, hogy min-
den városi gyermek is szívesen játssza azokat. 
Szükség is van arra, hogy az irányított torna 
mellett, amely tulajdonképen szintén játék de 
irányított játék, — szóhoz jusson a gyermek 
mintegy belső lelki irányításra meginduló já-
téka, mely önfegyelmezésre szoktat, a társas 
érzéket fejleszti, az egyéni képességeket, kez-
deményezést megindítja, tehát mondhatjuk, 
hogy az önnevelés csíráit hordozza magában. 

Még egy fontos és említésre méltó ok volna 
az, amely fentieket alátámasztja, az t. i., hogy 
ezzel is közelebb kerülne lélekben a .város a fa-
luhoz. A kialakuló ú j magyar élet nem tűrhet 
elválasztó korlátokat magyar és magyar közt. 
Már pedig semmivel sem lehet közelebb hozni 
a várost a faluhoz, mint a gyermekeken ke-
resztül. 

Az esetleg érdeklődőknek hadd említsek 
meg néhány olyan gyűjteményt, amelyekből 
haszonnal meríthetnének azok, akik a dolog 
i ránt érdeklődnek. íme: Lajos Árpád: A ma-
gyar nép játékai (Franklin-Társulat kiadása), 
Volly István: Népi játékok (3 kötet, Egyetemi 
Nyomda kiadása), Kerényi György: Száz népi 
játékdal (Magyar Kórus kiadása). 

Megtenni az út felét és aztán ellankadni, 
ez az, amitől félnie kell az embernek. (Kínai 
bölcs mondás.) 
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A B E S Z É D H í E T E L Ő T A Ü Í T Ó 
í r t a : SZENTGYÖRGYI GUSZTÁV. 

Z ISKOLAI beszédnevelésnek a 
tanító beszéde az alapja. Az is-
kolába járó gyermek elsősorban 
a tanftó beszédét, hanglejtését, 

hangsúlyozását, egész beszédmodorát utánozza. 
A jó beszédpéldával egyfontosságú a gyer-

mek hallása- Ha a hallószerv működése bénult, 
a halláséizékenység tompább, nem utánoz-
hat ja a gyermek helyesen a kiejtést, nem utá-
nozhatja hűen a szép beszédpéldát. Tanácsos 
ezért minden gyermeket orvossal megvizsgál-
tatni, de mindenesetre azokat, akiknek rossz a 
hallószervük, akik a tanító s tanulótársaik be-
szédét nehezen értik. 

A csökkentértékűség érzete fejlődhetik ki 
az oly gyermekben, aki észreveszi hallószervé-
nek gyarlóbb voltát s ezért visszahúzódik tár-
saitól, a közös játékoktól. (Mi lesz az ilyen 
gyermekből, aki már az iskolában ember-
kerülő?) A beszédénél, a hangerősségben ép-
pen ezért nem alkalmazkodhatik a legélesebb 
hallású gyermekekhez, hanem úgy kell beszél-
nie, hogy meghallja, megértse minden egyes 
tanuló. A hallást is lehet s kell is ilyen eset-
ben ú. n. hallásgyakorlatokkal gyakorolni. 

Hiába kap kitűnő, éles, hangos, tiszta, kel-
lemes hangbehatásokat a gyermek, ha az ér-
telme nem ép a gyermeknek. Hiába a jó 
beszédpélda, a hallás épsége, ha az elméje be-
teg, nem működik rendesen az agya a gyer-
meknek. 

Ha a hallás jó, a hallási központ is jó az 
agyban, s a gyermek nemcsak a r ra képes, hogy 
a hangképeket jól elhelyezze, hanem azokat 
helyesen, hűen felidézni is tudja, akkor lia a 
gyermeknek valami mondanivalója van, az 
agy megindítja a beszédgépezetet, mozgásba 
lendíti a beszédpályákat, megfelelő módon mű-
ködésre serkenti a beszédszerveket. Ha ebben 
a működésben volna valamelyes hiba, műkö-
déses beszédhibának nevezzük a bajt. Ha pe-
dig a beszédszervekben van valami eltérés a 
rendestől, szervi beszédzavarról van szó. 

A működéses beszédhibát az okozza, hogy, 
ha a család hatása következtében beszél hely-
telenül, hibás kiejtéssel a gyermek. A gyak-
rabbi s közönségesebb szervi ' beszédhibák is-
mertetésére reátérünk, mielőtt azonban ezt 
tennők, mondjuk el a beszédnevelés harmadik 
követelményét, amely a jó beszédpélda és a jó 
hallás után ez: Minden tanító kartársam fi-
gyelje éberen tanítványainak a beszédét! 

A beszédet persze mindig, minden tanítási 
órán kell figyelni. S ahogy a tanító is minden-
kor helyesen beszél, éppen úgy meg kell kí-
vánnia ezt a gyermekektől is minden alkalom-
mal. Nemcsak a beszéd- és értelemgyakorlat 
és olvasás, hanem a számtan s a gazdaságtan 
s kézimunka-órán is szép legyen a beszéd s ha 
ezt következetesen megteszi s megköveteli a 

hitoktatóval, a szülőkkel együtt, az eredmény 
nem lehet kétséges. Tehát jó, helyes beszédet 
is csak akkor érek el, amint a szép írást is, 
egyebekben is pontos, rendes munkát, ha min-
denkor megkívánom a pontos, rendes, csimjs, 
tiszta munkát. Általános nevelési elv: a követ-
kezetesség alkalmazása ez. 

Mindig s minden szempontból figyelem te-
hát a beszédet. Mindenekelőtt tartalmi szem-
pontból veszem szemügyre. Figyelem azonban 
az a lakjára is, vagyis hogyan mondja azt, 
amit mond? Ezt is megtette a tanító eddig is. 
Egyre azonban kevésbbé figyelt: a helyes ma-
gyar kiejtésre. Arra, hogy minden egyes tanu-
lója hogyan ejt i ki az egyes hangokat, hogyan 
fűzi őket szókká, szólamokká, a hangsúly jó-e 
értelmi, magyarossági szempontból, milyen a 
beszéd dallama, ritmusa, időtartama, folyama-
tos-e vagy akadozó? Nem beszél-e hadarva, 
egyes hangokat elmosva, a szók elejét vagy 
végét elharapva? Ha így figyeli meg a tanító 
a beszédet, felfedezi beszédhibás tanulóit mind, 
s ha így ügyel a beszédre, megelőzi s elhárí t ja 
beszédhibák keletkezését, ha figyelme nem lan-
kad, valószínű, hogy jó, szép, magyaros kiej-
tésű beszédre fogja nevelni tanulóit-

A tanulók beszédét, ha állandóan és gon-
dosan megfigyeli, akkor észreveszi, hogy ta-
nítványainak nagyobb része beszédhibás, sem-
mint gondolta. Ha számbavettük a beszéd-
hibásokat, a következő lépés kideiíteni (orvos-
sal együttesen), hogy nincs-e valami szervi oka 
a beszédzavarnak? Mert ha a gyermek egészsé-
ges, teste-lelke ép, az idegrendszere hibátlan, 
érzelemvilága rendes, nem terhelt a gyermek, 
a szülők s környezetének többi tagjainak is jó 
a beszédpéldája, akkor csakis a beszédszervek 
valamelyes elváltozása . okozhatja a beszéd-
zavart. 

Lássuk már most a beszédszerveinket! Ezek 
a tüdő, a rekeszizommal, a légcső, a gége (ga-
rat, torok), a gégefőben elhelyezett hangszala-
gokkal, a szájüreg az ajkakkal, fogakkal, 
nyelvvel, az orrüreg, s a felsorolt szervekhez 
tartozó csontok, porcok, izmok. Ha ezek bár-
melyikénél a rendestől valamelyes elváltozást 
talál az orvos, magyarázatot találhatunk a 
beszédhibára s akkor következik az orvoslás 
az orvos s a tanító, komolyabb, súlyosabb eset-
ben a szakorvos és a gyógypedagógiai tanár 
részéről. 

Ha a tüdő gyenge, valószínűleg a beszéd 
sem lehet példás. A lélekzetvétel ez esetben 
valószínűleg nem bőséges, nem szabályos, fo-
lyamatos, mély, a beszéd sem lehet egészséges, 
erős, egyenletes, kiegyensúlyozott. A szervezet 
is gyengébb ebben az esetben, a vér felfrissü-
lése, a test, a nemesebb szervek vérellátása 
sem kifogástalan, a közérzet, a kedélyvilág is 
nyomott, a beszéd is ilyen: lehangolt. Figye-
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lembe ajánlom a tüdőnek szabályos, jó, bősé-
ges levegővel való ellátását. Az oiron át való 
nyugodt, lassú belélekzést gyakoroljuk s gon-
doskodjunk, hogy a tanteremben jó, tiszta, 
i r iss levegő legyen mindig. Rövid, kereszt-
huzatos szellőztetéssel frissítsük fel a tan-
terem levegőjét télen, amíg a gyermekek kinn 
vannak, nyáron pedig lehetőleg a szabadban 
tanítsunk, amikor nem mehetünk ki, nyitott 
ablaknál történjék a tanítás. Végeztessünk na-
ponta oly lélekzési gyakorlatokat, amelyek biz-
tosítják azt, hogy a levegő a tüdő csúcsaiba is 
behatoljon. Több a rendelkezésre álló levegő 
ez esetben, a beszéd folyamatossága is jobb s 
a tüdőcsúcs izmai sem petyhüdnek el, amivel 
megakadályozzuk a tüdőcsúcsok hurutosodá-
sát. 

Az egyik német szakférfiú szerint (Kari 
Hermann: Die Technik des Sprechens c. mun-
kájában) a helyes beszéd alapja: az ideges fe-
szültség kikapcsolása, a helyes lélekzetvétel és 
a jó szótagolás. Szerintem az első magában 
foglalja majd teljes egészében a másodikat és 
harmadikat is s azért kérem kartársaimat, 
hogy az elsőt sohase feledjék: legyen békés, vi-
dám légkör az iskolában, ami biztosítja a nyu-
godt lélekzést is, ez pedig a hangok helyes ki-
ejtését, a jó szótagolást is. Ezt a békés légkört 
elősegíti az is, hogyha a tanító mindent vilá-
gosan megmagyaráz, élményszerűen, lelkesen 
tanít, úgyhogy mindenkinek érdeklődését le-
köti s amit mond, azt röviden, egyszerűen 
mondja, mert cikornyás, végnélküli körmonda-
tokkal is meg lehet zavarni az érzékeny gyer-
meklelket. 

A gége (hangszalagok) betegsége, elválto-
zása, huru t ja rekedtes, fátyolozott, suttogó be-
szédet idézhet elő. A gége nagyon kényes 
hangadó szervünk, igen finom műszer. Ha mű-
ködésébe csak egy kissé pillantunk is be, ma-
gunk is belátjuk. Ismeretes, hogy az ember be-
szélőszervét az orgonához hasonlítják. A tüdő 
szolgáltatja a levegőáramot, a légcső (gége) 
pedig a síp. Amíg azonban az orgonának min-
ilenféle magasságú hang részére külön-külön 
sípja van, emberi hangsíp csak egy van. Egyet-
len sípunk, a gége szolgáltat minden — magas 
és mély — hangot, csupán a gégefőt emeli és 
süllyeszti az ember s rövidíti vagy nyúj t j a ez-
zel a síp hosszát (amit az Ádám-csutkán ki is 
tapinthatunk, mert az „i" magasabb hangnál a 
gégefő emelkedik, az „ú" hangnál pedig, amely 
mélyebb, leszáll). Membrán is csak egy pár 
van (a két hangszalag) s mégis a legtökélete-
sebb „hangszer" az ember beszélő szerkezete, 
nemcsak dallamot ejt, szöveget is mond. Az 
orgona sok-sok kicsiny és nagy síppal és re-
giszterek egész seregével termeli a különféle 
hangokat és hangszíneket. Igaz, hogy több 
hangot is adhat egyszerre, de viszont szöveget 
nem mond. Ha a gége beteg, gyógykezelésre 
szorul, ami nem a mi dolgunk, legfeljebb taná-
csoljuk a szülőnek, hogy szakorvost keressen 
fel gyermekével, de a miénk az, hogy kímél-
tessék a hang, a hangot adó gége. Lehet túl-

erőltetés is a ba j oka, azért nem szabad túl-
liangos, kiabáló beszédet követelni, még ke-
vésbbé szabad erőltetett éneklést tűrni. Hiva-
tásos énekeseket csak akkor tanítanak, amikor 
az if jak, leányok hangadó szerveiknek kifejlő-
désén, a hangváltozás korán túl vannak, ami-
nek megvan a maga oka. Az iskola pedig ez-
zel kevésbbé törődve, bizony sokszor megeről-
teti a hangot, a hangadó szerveket azzal, hogy 
az éneklésnél túllépi a hangterjedelmet, ami 
az egyes korokra megengedett s talán egész 
életre tönkreteszi ezzel a hangerő s időtartam 
tekintetében való megerőltetéssel az igen ér-
zékeny szerveket s talán helyrehozhatatlanul 
rossz ú t ra tereli az éneklés módját. Pedig vau 
olyan dalgyüjtésünk bizonyára, amelyik osz-
tályról-osztályra megfelelő hangterjedelmű da-
lokat ír elő. Ezeket kell elővenni, de ezeket — 
s a mindennapi beszédet, felelésnél használa-
tos beszédet, karbanmondást, közös köszönést, 
hangos olvasást, szavaló-kórust, egyéni szava-
lást — sem szabad megerőltető módon mon-
datni. Beszéljen a tanuló mindig természetes 
hangon, megerőltetés nélkül. A tanító is tegye 
azt, a jó példa, de a maga egészsége érdeké-
ben is-

A tüdőből kitóduló levegő a gégében a hang-
szalagokat megrezegteti s ez a zöngének ne-
vezett hangjelenség tovább módosul a toldalék-
csőben (szájban, orrüregben, a fogak és a jkak 
között lévő ajakürben). Azonban a levegő a tü-
dőből kijövet átáramolhatik a gégén úgy is, 
hogy a hangszalagokat nem rezegteti meg, eb-
ben az esetben a levegőáram a szájürben ala-
kul hanggá. (A levegőáram úgy is átvonulhat 
a hangszalagok között, hogy suttogó hangként 
hagyja el a gégefőt.) A szájüregben tehát mó-
dosítunk és képezünk is hangokat, ezért a száj-
üregnek s a benne foglalt szerveknek a ren-
destől való eltérése kihatással van természe-
tesen a hangképzésre. Az eltérés lehet na-
gyobb, durvább, amit az avatatlan szem is 
észrevesz, de lehet olyan finom, hogy csak a 
szakember veszi észre. Ezért jó, hogyha vala-
melyes beszédzavar esetén szakorvos, szak-
tanár nézi a gyermeket. A leghelyesebb az 
volna, hogyha minden elemi iskolába lépő 
gyermeket szakember vizsgálhatna meg. Még 
célszerűbbnek látszik a bécsi megoldás. Ott az 
ötéves óvodásokat vizsgálják meg és gyógy-
kezelik ebből a szempontból, úgyhogy az elemi 
népiskolába csak épbeszédű gyermek léphet. 

Ha a gyermek szájpadlásán látható a ren-
destől valamelyes eltérés, vagy ha az orrban, 
vagy a lágy szájpadon van valami beteges 
képlet s emiatt orrhangzósan beszél a gyer-
mek, szakorvoshoz vigyék a tanulót, A uyel-
ven, ha valami feltűnő eltérést találnánk, szin-
tén orvos dolga a segítés. Lehet, hogy rövid a 
nyelvfék s akkor az orr, gége, fülészeti klini-
kán segítenek. Szerencsére elég r i tka eset ez s 
nem oly gyakori, ahogy a közhiedelem tar-
totta eddig, amely a némaságot s egyéb beszéd-
hibát is azzal magyarázta, hogy „le van sze-
génynek nőve a nyelve", vagy pedig „kicsiny 
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korában a fejelágyára esett';. (Sérülés is 
okozhat ugyan beszédzavart, de a legtöbb 
gyermek fejére esése mégsem okoz beszéd-
hibát.) Nem lehetetlen azonban az, hogy vala-
melyik tanulónak nehezebben mozog a nyelve, 
hűdött s emiatt azoknak a hangoknak kiejté-
sénél, amelyeknél a nyelvnek fontos szerepe 
van, zavar támad. Megtehetjük ilyenkor azt, 
liogy a nyelv hűdöttségén nyelvmozgató gya-
korlatokkal segítünk. Öltessük ki és mozgat-
1 ássuk a nyelvet hangtalanul. Mozgassa ebben 
az állapotban oldalt, le és fel a gyeimek a 
nyelvét. Emelje fel a nyelve hegyét az orra 
hegye felé s eressze le az álla csúcsa irányá-
ban. Forgassa a nyelvét körben az ajkai előtt, 
hegyesítse a nyelvét, majd alakítsa kerekre 
elülső szélét. Szóval mozgattassuk a nyelvet 
mindenféleképen, hogy működését fürgébbé, a 
nyelvet hajlékonyabbá neveljük. Mondassunk 
gagyogásszerű hangcsoportokat (la-la-la, na-
na-na, le-le-le, te-te-te, k-k-k, v ki-ki-ki, áll-
áll-áll, ga-ga-ga), amelynél a nyelvet élénkebb 
mozgásra serkentjük. 

Lehet, hogy a fogazatban van valami hiány, 
hiba, rendellenesség, amit angolkór okozha-
tott. Ebből, vagy más okból eredő foghíjasság 
miatt a gyermek egyáltalán nem, vagy csak 
hibásan ejti ki azokat a hangokat, amelyek 
képzésénél a fogaknak szerepük van, ezek a 
hangok: /, v, t, d, c, cs, s, zs, sz, z. A fogazati 
hiányosságon segíteni nem tudunk. Türelem-
mel várunk addig, amíg kinőnek a fogak. Meg-
jegyzem itt, hogy amint a jó egészségnek, úgy 
a szép beszédnek is egyik feltétele az egészsé-
ges, jó s ép fogazat, azért az iskolai fogorvosi 
szolgálat sok rejtet t bajt, fejlődési akadályt 
fedhet fel s a beszédnevelést is hatékonyan elő-
mozdítja. , 

Az ajkaknak a módosító szerepe a hang-
képzésnél szintén korlátozva lesz, lia az ajkak 
kifejlődése rendellenes, ha ú. n. „nyúlajka, ha-
sított ajka" van a gyermeknek, vagy ha a mű-
ködése az a jkaknak hűdés következtében kor-
látozott. Az ajkak hangmódosíló szeiepe a 
magánhangzók képzésénél is jelentős, s egyes 
mássalhangzók kiejtésénél (p, b, m, f , v) első-
rendű fontosságú. Mondjunk ki magunk egy 
,,e'' s ebből alakítsunk „ó" hangot, avagy ejt-
sünk ki „á"-t, s ebből közvetlenül tér jünk át 
a-/ „ú'• hangra. Érezzük és lát juk is a tükör-
ben az ajkak csucsorítását az „ö"-nél és az „iV -
nál. Ha a gyermeknek az orcája, a szájatája, 
az a jka hűdött, nem fog tudni „ó"-t, „vf'-t egy-
általán, vagy csak hibásan fog tudni kiejteni. 
Az „i" és „ű'; hangok helytelen kiejtésének is 
lehet ilyen oka, de lehet az is, hogy nem hallja 
jól, tisztán, élesen ezeket a hangokat a gyer-
mek. 

A magánhangzók nyelvünknek zengő-csengő 
alkotórészei, ezért legyünk azon, hogy a ma-
gánhangzókat szépen, tisztán ejtsék ki a gyer-
mekek, inkább nyújtsák őket egy kissé, sem-
hogy elsiessék őket. Egyébként a hadaró (túl 
gyorsan beszélő s emiatt egyes szavakat, szó-
tagokat, hangokat érthetetlenül kiejtő), vala-
mint dadogó (hangot, szótagot ismétlő, aka-

dozó beszédű) gyermekektől kívánjuk meg fel-
tétlenül a magánhangzók nyújtását s akkor se-
gítjük a gyógypedagógiai tanár beszédgyó-
gyító munkáját . Segítjük főként azzal, hogyha 
türelemmel s még nagyobb szeretettel viselte-
tünk az ilyen tanuló irányában s megakadá-
lyozzuk, hogy osztálytársai csrífolják. 

Az emberek legtöbbje általában nem ejt i ki 
tudatosan az egyes beszédhangokat- Nem gon-
dol rá s nem is tudja, hogy az egyes beszéd-
szervek milyen, működést fejtenek ki az egyes 
hangoknál. Mindaddig, amíg jól, hibátlanul 
megy a beszéd, ne is változtassunk azen a bol-
dog állapoton, s a kisgyermek beszédzavará-
nál se kísérletezzünk a tudatossátélellel. Fel-
nőtt, avagy nagyobb, értelmesebb gyermeknél 
azonban segítőeszköznek, javítási módnak fel-
használjuk ezt is. Elsősorban a tanító néz 
szembe a hibás működés titkaival. Elővesz egy 
zsebtükröt s szája elé tartva, megnézi, hogy 
hogyan képezi ő maga pl. az ,,r'' hangot s ak-
kor a raccsoló tanítványának ia- megmondja, 
megmutatja. Ez a beszédhiba elég gyakori-
Hogyan is ej t jük ki az „r" hangot? Figyel jük 
meg! A nyelvhegy pereme érinti a felső met-
szőfogainknak foghúsát, a nyelv két oldalszéle 
pedig a felső fogsor szem- és zápfogainak 
belső testéhez feszül hozzá. A nyelv testének 
felső része és a szájpadlás között hézag, íir ke-
letkezik, amelyen át tódul a tüdőből a hang-
szalagok rezgése által megzöngésített levegő. 
Ez a levegő pergeti a nyelv hegyét. A lágy-
íny ezalatt elzárja az orriiieget, nehogy a le-
vegő az orrüregbe tóduljon. Az „/•' képzési 
módját a legtöbb ember minden nehézség nél-
kül megtanulja, aki azonban azt valami okból 
nem sajátí totta el idejében, annak nem lesz 
könnyű megtanulnia. Reájöhet ugyan a nyelv-
hegy pergetésére hamarosan, néhány gyakor-
lat után is a gyermek, de valószínűbb, hogy 
csak hosszú, türelmes munka után fog csak si-
kerülni. Azt semmiesetre sem mondjuk a ta-
nulónak, hogy nehezen megtanulható hang. 
Biztassuk inkább s fokozzuk az önbizalmat. 
Előgyakorlatnak a „t" hang gyakori rnonda-
tása (t-t-t-t-t-), azután th-th-th-th- kiejtetése 
megfelelő. A nyelvpergés érzékeltetésére alkal-
mas oly gyermeknél, akinek semmiféle „r"-je 
nincs, az ajak- (másként kocsis-) „r" monda-
tása (brrbrrbrrbrr), amikor is a két ajkát pe-
regted a gyermek. A berregő két a jak közé 
csúsztatjuk a nyelv hegyét, hogy ez a rezgést 
itt érzékelje. Az ú. n. mág>,ás- (lányínnyel kép-
zett) „r '-ről le kell szoktatni a gyermekeket, 
mert ez éppen úgy, mint a kocsis- (ajak-) „r", 
nem szabályos, nem szép, nem magyar beszéd-
hang. 

E cikk keretében nem térhetünk ki az ösz-
szes gyakorabbi beszédhibák javítási módjára, 
még csak oly nagyjában s felületesen sem, 
amint azt az „r'-nél tettem, amelynél nem volt 
más célom, mint eszméltetés. A tanító figyelje 
meg, hogyan ejti ki őmaga a . beszédhangokat 
s ezek helyes képzési módjára hívja fel tanít-
ványai figyelmét szükség esetén. Meg vagyok 
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győződve, hogy számos esetben a figyelmezte-
tés, a jó hangoztatás, a megfelelő érzékelése az 
addig rosszul érzékelt és kiejtett hangnak, 
meghozza a javulást. Az iskolai jó beszéd-
példa, a következetes helyes beszéltetés, az ese-
tek legnagyobb részében megszünteti a műkö-
déses beszédzavarokat, s azokat a beszédhibá-
kat is, amelyek ellen általában vétenek az em-
berek, a nélkül, hogy beszédhibásoknak mon-
danók őket. 

Gyakran vétenek az emberek a kettős más-
salhangzók kiejtése ellen, itten, jofofean, kcllc-
mes, jeifemes helyett ifen, jofcan, keZemes, 
jeZemes hagyja el a szájukat. Hibáznak azzal 
is nagyon sokan, hogy atyja, anyja stb. szókat 
nem fonétikusan, vagyis ahogy ejteni kell, ha-
nem úgy mondják etimológusan, ahogy sor-
végi elválasztásnál í r juk, vagy szótagolásnál 
szokták mondani, tehát aty-ja, any-ja. Pedig a 
lielyes, magyaros kiejtés az atytya, anynya. 
A bangók társaságban hasonulnak egymás-
hoz s ha a helyesírás nincs erre mindig tekin-
tettel is, az élőbeszéd nem teheti félre a hang-
tani törvényeket. 

A rövid és hosszú magánhangzó közötti kü-
lönbségeket is kifejezésre kell juttatni, mert 
igen megváltoztatja a beszédet, ha az egyes 
hangzókat nem rendes időtartamuk szerint 
mondjuk ki s hús helyett hits-t, jó helyett jo-t, 
víz helyett viz-et mondunk. Sokan azzal hi-
báznak. hogy erősen kihangsúlyozott különb-
séget tesznek a „j" és az „ly" között, már pe-
dig helyesen teszik, hogyha mindkettőt egy-
formán ejtik ki „j"-nek. ,/ó-ban és folyó-ban 
tehát a „j" és a „ly" egyformán „j'-nek nion-
dassék s ne mondjuk a folyóban azt, hogy 
foljó. 

A magánhangzók köziil az „«", ),a„e", „ö", 
-i" és „ű" ellen vétenek sokan. Az „á"-nál („a"-
nál is) nem nyit ják eléggé ki a szájukat, az 
ily gyeimekeknek mutassuk meg, hogy a jól 
képzett rí (n) hangoknál a hüvelykujj belefér 

a két fogsor közé; az „e"-nél is jobban eresz-
szük le az alsó állkapcsot. Ha az „ö" nem 
tiszta, rossz az ajkak csúcsorítása. Mondassunk 
jó „e"-t s ebből jó ajakcsúcsorítással képezzünk 
„ö"-t. Ha az „w" rossz, jó „í"-ből képezünk 
„ű"-t az előbbi módon. Ha a gyermekek nyíl-
tabb szájjal, jól mozgó ajkakkal beszélnek, be-
szédük jobban hangzó, csengőbb, erősebb, 
jobban érthető lesz. Figyeljük meg a jóhangú 
énekesek szájállását, a jakmunkáját . 

Igen sokan vétenek a folyékony beszéd el-
len azzal, hogy szaggatottan beszélnek, szinte 
minden szót, szótagot kiilön hangsúlyoznak. 
Nem szabad így felbontani a szólamokat, mert 
nagyon megváltoztatja ez is a beszéd jellegét. 
Vigyázzon mindenki, hogy a maga hangján, 
vagyis természetesen beszéljen. Ha valakinek 
beszédmodorát vesszük fel, vagy pedig ha el-
fogódottan (lámpalázasan) beszélünk, akkor 
különös, idegen a hangunk színe. Ezért kell 
nyugalom a beszédhez s rendes felkészültség, 
nyugodt lelkiismeret s akkor nincs, ami meg-
zavarja a lelkiállapotot s kizökkenti rendes 
kerékvágásából az embert, ami eltérítsen a 
rendes hangunktól. Beszéljünk a tartalomhoz 
illő hangulatban, gyászesetről komolyan; tré-
fát pedig vidám, deiiilt hangulatban mond-
junk el, általában lélekkel, őszintén mondjuk 
el azt, amit közlünk másokkal. 

A tájszólás értéke egyenlő a népművésze-
tével. Állandó, örök forrása irodalmi s köz-
nyelvnek is. Inkább tájszólással, hamisítatlan 
népkiejtéssel szóljon valaki, mint idegenszerű 
kiejtéssel. Amely népiskola tanulói tájszólás-
sal beszélnek, de egyébként mentesen beszéd-
hibáktól, azt a tanítónak ápolnia, fejlesztenie 
kell, állandóan nevelnie, ami azonban szépen, 
kellemesen hangzik benne, azt meghagyja, 
fenntart ja , mert a tájszólásos beszéd szép ma-
gyar beszéd, az ú. n. pesti beszéd, amelyen a 
fővárosban elég sokan „énekelnek" sajnos ide-
gen, nem magyar. 

Á B Á B S Z Í N H Á Z P E D A G Ó G I Á J A 
írta : GALAMB IMRE 

BÁBSZÍNHÁZ lehet igazi szín-
művészet, mint ezt megvalósítva a 
Nemzeti Bábszínháznál lá that juk 
Pesten. Lehet nagyszerű pedagó-

giai eszköz is, amit a jó pedagógus nevelésre, 
oktatásra és szórakoztatásra egyaránt kitűnően 
alkalmazhat. De lehet mind a színművészetnek, 
mind a pedagógiának meggyalázása is, mikor 
oly sok vándorszínész ízléstelen, durva játék-
nak használja fel iskolás gyermekeink előtt, s 
ily módon szerzi meg magának a mindennapi 
keserves kenyerét. 

Már jó pár éve figyelemmel kísérem a pesti 
és vidéki bábszínházakat és műsoraikat. En-
gem csak a pedagógus bábszínháza érdekel, 
azért elsősorban ezeket tanulmányoztam át 

nagy kedvvel és élvezettel. Mindenütt talál tam 
1—2 jó, helyes elgondolást, ami a gyákorlatban 
is megfelel; ezeket összegyűjtve alapítot tam 
meg az én kis bábszínházamat. 

Tudom, hogy a legtöbb pedagógus szeretné 
ezt a korszerű szemléltető pedagógiai eszközt 
felhasználni az iskolában vagy óvodában, de 
nem mernek hozzáfogni, mert azt gondolják, 
hogy valami igen nagy hozzáértés és sok pénz 
kell hozzá. Pedig a dolog igen egyszerű. Csak 
kedv, jószándék és egy kevés időáldozat kel! 
hozzá, mert mindent házilag fillér nélkül elő-
állíthatunk. 

A pedagógiai bábszínháznak hármas célja 
van: tanítson, neveljen és szórakoztasson. E 
pedagógiai siker három fontos kellékről szeret-
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nék néhány jól bevált gyakorlat i tanácsot adni, 
hogy mindenki megpróbálhassa a bábszínházat 
pedagógiájában alkalmazni. 

a) A színpad. A színpadot mindenki megcsi-
nálhatja otthon házilag néhány vékony láda-
deszkából egyéni elgondolása és ügyessége 
szerint. Csak az a fontos, hogy a színtér hossza 
körülbelül 1 méter legyen és a háttér előtt 
hagyjunk elegendő helyet a bábuk mozgatá-
sára. Természetesen a színpad elő- és oldal-
falát ízléses szép magyaros mesemotívumok-
kal fessük ki. Ha ezt nem tudnánk megoldani, 
akkor legalább egyszínre fessük át a színfalak 
látható oldalát. Esetleg a villanyvilágítást, han-
gulatfényt is megoldhatjuk épp úgy, mint a 
nagy színpadoknál. Ne sajnál juk az időt, fá-
radságot, sőt pár fillér kiadást sem egy helyes 
kis színpad előállítására- Mondhatom egy szé-
pen berendezett ízléses, magyaros díszítésű 
bábszínpad már maga fél sikert biztosít min-
den szerepléshez. 

Az én kis bábszínházamat úgy szerkesztettem 
meg, hogy széjjelszedhető és egy perc alatt 
bárhol felállítható. Ez a megoldás már csak 
azért is jó, hogy magammal vihetem és bárhol 
szerepelhetek vele. 

b )A bábuk. A bábuk beszerzéséről vagy el-
készítéséről nem szükséges tárgyalnom, mert 
bármilyen anyagból, fa, papír, harisnya porcel-
lán stb. mind megfelel a bábszínház készleté-
hez- Természetesen házilag fából készíthetünk 
legtartósabb bábufejeket. Ezt ügyesebb kézi-
munkázó fiúk szívesen elvállalják. Ha van 
ügyes leánysegítség, azok harisnyából tömhet-
nek nagyon rendes bábufejeket és ruhákat , ka-
lapokat, jelmezeket varrhatnak. Minden gyer-
meket felhasználhatunk valamilyen munkában, 
hogy közösen készítsük el a bábszínházat. Hogy 
bábukészletünk egész teljes legyen, játékáru-
házakban még vehetünk 1—2 díszes babafejet 
és néhány ál latformát, valamint minden régi 
játékbabát átalakíthatunk, átfesthetünk. 

Ha már bábukról van szó, akkor azt is meg-
említem hogy mi a bábszínháznál csak olyan 
bábuformákat használjunk, melyek a gyermek 
lelkivilágához közelállnak. Tehát elsősorban a 
mesealakok jöhetnek szóba, mint pl.: tündér, 
királyfi , törpék, állatok, madarak stb. Azután 
csakis a jó gyermektípusokat szerepeltessük, 
akik szép,, erényes, példás történeteket mutat-
nak be. Arról nem is kell szólnom, hogy „Hat-
sek, Sajó, Lüke"-féle szereplők nem bábszíu-
házba valók, mert ezek az olcsó, szellemtelen 
durvaságok olyan távol állnak a gyermek lelki-
világától, mint a föld az égtől. 

Az előadó. 
c) A bábszínház harmadik és legfontosabb 

kelléke az előadó. Mondhatom, hogy ettől függ 
minden, mert az előadónak kell megszólaltatni 
és mozgóvá tenni a merev bábukat, játszani, 
beszélni, rendezni. • 

Minden szereplő bábu helyett a rendezőnek 
kell a háttérből beszélni. Ezért nagyon jó, ha 
az előadó tud beszélni különféle gyermek és 

felnőtt hangokon, mert a játszóbábuk hangjá t 
utánozni kell. Az egyhangon elmondott szín-
darab semmi hatást sem ér el, úgyszintén a 
mozgásnélküli párbeszéd sem. A bábszínháznál 
tehát föltétlenül érvényesüljön a szereplők vál-
tozatos hangja és sok mozgás, ill. a színdarab 
megjátszása. 

Ha kettőnél több bábu van a színpadon, akkor 
már segítség is kell. Ilyenkor ügyeljünk arra, 
hogy az mozgassa a megfelelő bábut, aki beszél, 
hogy a mozgás és a beszéd összhangban legyen! 

Az előadó felelős mindenért a bábszínházban. 
Neki tudnia kell azt is, hogy mit szabad és mit 
nem szabad kis bábszínházában előadni. I t t nem 
az olcsó hatás, a taps, a gyermekek hangulata 
az irányadó, hanem elsősorban a magasztos pe-
dagógiai cél: „Szórakoztatva nevelni, oktatni, 
jobbá tenni a gyermekeket!" 

A múltkor egyik tanítónővel beszélgetve kér-
deztem, hogy mit szokott előadni bábszínházá-
ban kis gyermekeinek! Ezt felelte: „ó az nálam 
nem probléma. Csak felmegy Pikk meg Pukk 
a színpadra, jól összeverekednek, akkor mind-
já r t van nevetés, hangulat, a gyereknek csak 
ez kell! Meg néha lejátszom nekik a Kirá lyf i 
házasságát, de ezt már unják." 

„Pikk meg Pukk" verekedése nem bábszín-
házba való, mert a gyermeket durvaságra, ve-
rekedésre szoktatja. De a második téma sem 
való iskolába, sem óvodába, mert a kisgyerme-
ket a házasság, szerelem, udvarlás egyáltalán 
nem érdekli, márpedig ez csupán erről szól. 

A gyermeknek a mese való. Há t akkor azo-
kat a kedves gyermekmeséket dolgozzuk fel 
színdarabra. Vezessük vissza a gyermeket a 
mesekor csodás fantáziájába ahol a gyermek 
otthon érzi magát, bámul, csodálkozik, tervez 
és játszik. 

Még egy igen jól bevált gyakorlat i tanácsot 
minden előadó felhasználhat: ez a helyi adott-
ság. Vagyis vonjuk bele a gyermekközönségün-
ket a szereplésbe. Pl. A szereplő bábu szereplés 
közben a gyerekektől kérdezze meg, hogy kétes 
esetekben hogy döntsenek, e^ptleg velük együtt 
énekel stb. A gyermekek persze választásuk 
eredményét nagy izgalommal vár ják. Ha jól 
döntöttek, akkor boldog megnyugtató érzést 
kelt minden gyermekben a siker, mert ők taná-
csolták, hogy a bábu így és így cselekedjék. Ha 
pedig rosszul döntenek, (pl. azt tanácsolják, 
hogy inkább játsszon, mint tanuljon) akkor 
bűnhődéssel fejeződjék be a darab. Ez is ha-
tással lesz a gyermekre, mert érzi, hogy a bün-
tetésre most ő is méltó volna-

így belekapcsolva a gyermekeket a szerep-
lésbe, nagyon hangulatos, tar talmas bábszín-
házakat lehet rendezni. 

Ha saját inat/adat akarod megismerni, ak-
kor nézd meg, mit művelnek mások; ha máso-
kat meg akarsz érteni, akkor saját szívedbe 
pillants. (Schiller.) 
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A T A X M E K Í E T Ö § S Z E Á L L I T Á I Á M K 
F Ő B B E L V E I 

• írta : ÁRPÁSSY GYULA 

ANTERVÜNK és annak egy-
séges értelmezése és végrehaj-
tása céljából készített Útmutatá-
sok az ország bármely részéi; mű-

ködő, egy- vagy többtanítós iskolára nézve ugyan-
azt tartalmazzák, mert hiszen minden iskolának 
lényegben ugyanazt és ugyanazzal a célkitűzés-
sel kell tanítania. A lényegen és a célkitűzésen a 
helyi viszonyok sem változtathatnak semmit, 
de a tanítási anyagnak részletekig menő kivá-
lasztása, elrendezése, a feldolgozásához szük-
séges módszeres eljárás kitűzése minden ta-
nítónak olyan egyéni feladata, amelyet csak a 
helyi viszonyok alapos mérlegelése után tud 
megoldani. Ha helyes időmegállapítással ké-
szül a tanmenet, sohasem érhetnek bennünket 
várat lan meglepetések. Viszont az időnek nem 
elég gondos megállapítása azzal járhat, hogy 
bizonyos anyagrészek alapos elvégzésére nem 
jut elegendő időnk. Az elnagyolt munkának 
pedig értéke nincs és a tanulókat is felületes-
ségre neveli. 

A tanmenet készítésekor először számításba 
kell vennünk, hogy hány osztályt tanítunk s 
mennyi a rendelkezésre álló tanítási idő. A 
Tantervben levő óraterv megmutatja, hogy 
osztályonként az egyes tárgyakat heti hány 
órában, illetve félórában kell tanítanunk. Az-
után megállapítjuk, hogy az utolsó öt év alatt 
átlag hány tanítási hetünk volt. Ennek alap-
ján számítsuk ki, hogy évente hány tanítási 
óra áll rendelkezésünkre az egyes tárgyakból. 
Utána állapítsuk meg, hogy ebből hány órára 
osztunk be ú j anyagot és hányat szánunk 
összefoglalásra, ismétlésre, begyakorlásra. Ez 
utóbbit a tárgyak, a tanulóink korának, ér-
Helmi fejlettségének, életkörülményeinek figye-
lembevételével határozzuk meg. 

Ezt követően kiválogatjuk a tantervi anyag-
ból — különösen fontos ez, ha osztatlan iskolá-
ban tanítunk — azokat az egységeket, amelyek 
tanulóink életviszonyainak legmegfelelőbbek. 
A válogatáskor természetesen szem előtt kell 
tar tanunk a tanítási célt, hogy az anyagot en-
nek veszélyeztetése nélkül válasszuk ki. Elő-
fordulhat az is, hogy a helyi körülmények, 
adottságok olyan ismeretek tanítását is kí-
vánják, ami nincs a tantervi anyag között, 
ilyen esetekben tanmenetünkbe felvehetjük a 
föltétlen kívánatos egységeket. Ilyen esetben a 
Megjegyzés rovatban meg kell okolnunk en-
nek szükségességét, hogy a tanmenet feliil-
vizsgálói elbírálhassák igazunkat. 

Az egy tárgyból egy osztályra kiválasztott 
anyagot, a tárgy természete szerint részekre, 
szakaszokra, módszeres egységekre tagoljuk. 
A módszeres egységek megállapításakor gon-
dolnunk kell arra, hogy egyik-másik anyag-

rész nehezebb, mert több benne az ríj fogalom 
vagy körülményesebb a feldolgozása, tehát 
több időt kivan, mint egy terjedelemben 
ugyanolyan anyag, melyben ezek a nehézsé-
gek nincsenek. 

Az ilyen szempontok szerint történt anyag-
összeállítás után következik azoknak hóna-
pokra, hetekre való elrendezése. Ez a munka 
nem végezhető el egyszerre valamennyi tan-
tárggyal, hanem először annak a tantárgynak 
anyagát osztom be, amely legtöbb elemet szol-
gáltat az illető osztály részére megjelölt szem-
lélődési kör betöltéséhez. Ez a tantárgy az alsó 
tagozatban (I—IV. osztályban) a beszéd- és ér-
telemgyakorlatok, a felső tagozatban (V—VIII. 
osztályban) a történelem és a földrajz, mert 
ezek a tárgyak állnak nemzeti működésünk 
középpontjában. 

Ezeket követi a természet és a társadalom 
életrendjének megismertetéséhez anyagot szol-
gáltató tantárgyak rendezése, majd utána kö-
vetkezik az olvasás, írás, fogalmazás, nyelvi 
ismeretek, számolás és mérés, ének, rajz, kézi-
munka és testnevelés menetének megállapítása. 

Tanmenetünk készítésekor szem előtt kell 
tar tanunk az időszeiűséget, a logikai szem-
pontot és a koncentráció elvét. 

a) Az időszerűség azt kívánja, hogy min-
den anyagot a maga idejében tanítsunk. Esze-
rint a karácsonyra vonatkozó anyagot kará-
csony előtt vagy közvetlen utána, a húsvétra 
vonatkozó anyag húsvét előtt vagy közvetlen 
utána stb- kerül szóba- Gondoljunk arra is, 
hogy vannak a községnek meghatározott idő-
ben tartott más helyi ünnepei, például a búcsú. 
De ugyancsak idetartoznak például a nemzeti 
ünnepek, a sorozás, a bevonulás stb. időpont-
jának szem előtt tartása is. 

Az időszerűség azt is jelenti, hogy minden 
évszakban arról beszélgessünk, amit akkor 
szemléltethetünk, megfigyelhetünk. Sőt ugyan-
azon tanítási egység több évszakban is fel-
szíme kerülhet. Például a kertről, annak életé-
ről télen, tavasszal és őszkor is beszélget-
hetünk. 

b) Figyelembe kell vennünk a logikai szem-
pontot. Az anyagot úgy kell elrendeznünk, 
hogy minden tételünk, módszeres egységünk 
az előző tétellel, egységgel szerves összefüg-
gésben legyen. De jelenti azt is, hogy ha anya-
gunk megértéséhez valamely más tárgy egyik 
részlete szükséges, akkor az utóbbi határozza 
meg a módszeres egység helyét a tanmenetben. 

c) A tudat egysége megkívánja, hogy 
mindaz, amit tanulunk, egymással összefüg-
gésbe kerüljön. Az értelemben csak az marad 
meg. ami összefüggő egészben illeszkedett bele. 
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Az ismereteknek tehát egymással valamiféle 
kapcsolatba kell kerülniük és nem szabad úgy 
tanítanunk, hogy az ismeretek összefüggéste-
lenül halmozódjanak fel a gyermek lelkében. 
Hiszen törekvésünk az, hogy egységes, össze-
függő képzetkört alkossunk a gyermekben, 
mely egész gondolkodásának, világnézetének, 
felfogásának alapját alkossa. Azért kell tan-
menetünket is úgy összeállítani, hogy az egyes 
tárgyak módszeres egységei kapcsolatban le-
gyenek más tantárgyak rokon egységeivel, 
vagyis módszeres koncentrációt kell létesíte-
nünk. 

A koncentráció nem jelenti azt, hogy az 
egyes tárgyak köréből kiszedjük a szükséges 
anyagot még akkor is, ha az a tárgy folyto-
nosságának rovására menne. Csak ott létesí-
tünk koncentrációt, ahol minden erőszakolás 
nélkül megtehetjük. Az egyik héten több, a 
másik héten kevesebb tárgy között sikerül kap-
csolatokat létesítenünk. Lényeg az, hogy min-
dig szem előtt kell tartanunk a hézagtalanság 
elvét, amely azt kívánja, hogy a didaktikai 
egységek szerves összefüggésben kövessék egy-
mást és így tanításunkban ne legyen ugrás. 

A tanítás sikerének érdekében a fent elso-
rolt szempontok szerint elkészített tanítási me-
netet a lehetőségekhez képest lépésről-lépésre 
meg kell tartanunk, illetve a felvett anyagot 
a kijelölt napcn el kell végeznünk. Csak akkor 
térhetünk el ettől, ha valamely esemény vagy 
alkalmi szemlélet a gyermekek érdeklődését 
felkeltette. A tanítás eredményességének szem-
pontjából ezzel azonnal foglalkozzunk. A tan-
tervi cél elérésének érdekében ezeket az alka-
lomszerű eseményeket, szemléleteket mindig 
ki kell aknázni, akár bevettük tanmenetünkbe, 
akár nem. A nevelés szempontjából felhasznál-
ható eseteket is tárgyal juk meg azonnal. Sok-
sok alkalom van, amikor a tanító a tanítás 
keretében egy-egy erkölcsi mozzanatot vonat-
kozásba hozhat a helyben megfigyelt tisztelet-
lenség, kegyeletsértés, utcák, terek, fasorok, 
madárfészkek, egyes közjavaknak rongálása, 
vallási vagy hazafias érzések megsértése és 
különféle erkölcsi eldurvulások ostorozásával. 

Az alkalomszerű tanításokat jegyezzük be 
tanmenetünk jegyzetrovatában. Ha benne van 
a beszélgetés anyaga a tanmenetemben, de az 
még hetekkel később került volna tanításra, 
akkor a jegyzet rovatban azt írom: 1942. márc. 
10-én alkalomszerűen feldolgoztam. Ha nincs 
a tanmenetemben a tárgyalt anyag, akkor a 
tanítás időpontjának megfelelően beírom a 
tanmenetem jegyzet rovatába a tananyag cí-
mét, jelezve, hogy alkalomszerű tanítás volt-
Erre szükség van azért is, mert esetleg a kö-
vetkező tanmenetem elkészítésekor a nagy ér-
deklődés, illetve látható lelki hatás miatt fel-
veszem tanítási anyagként. 

A tanmenetünk készítésekor nagy súlyt 
kell vetnünk az összefoglalásokra, ismétlésekre 
és begyakorlásokra szánt órák elhelyezésére. 
Tartsunk összefoglalást a nagyobb összefüggő 
gondolategységek befejezésekor. A nagyobb 

szünetek előtt (karácsony, húsvét) lehetőleg 
ismételtessük át a tanult anyagot. Ügyeljünk 
arra is, hogy a tanév befejezése előtt, kellő 
időre elvégezzük munkánkat, hogy az évvé«i 
ismétlésekre elegendő idő jusson. 

Az egymást követő osztályokban összefüg-
gően tanított tantárgyakban kívánatos, sőt 
szükséges, hogy az iskolai év elején tervszerű 
kiszemeléssel röviden áttekintsük az előző év-
ben tanult anyagot. Er re az átmenet biztosí-
tása vegett van szükség. De hasznos az ilyen 
éveleji áttekintő összefoglalás a más iskolából 
jött tanulók ismereteinek kipuhatelására is, 
sőt ha ú j tanító veszi át a tanítást, az egész 
osztály színvonalának megismerése és az osz-
tállyal való szellemi közösség kialakítása vé-
gett is. Az ismétlést és a reá fordított időt a 
tanmenetekben is meg kell jelölnünk. 

A kapcsolás elvének megvalósítása érdeké-
ben meg kell jelölnünk már a tanmenetben, 
hogy az egyes tárgyköröknek mely részei al-
kalmasak a többi tárggj7al való kapcsolat 
megteremtésére. Ezeket a vonatkozásokat rö-
vid utalások alakjában tüntessük fel az illető 
egységek mellett 

Nem szabad kimaradnia a tanmenetből a 
tanulmányi sétáknak és kirándulásoknak sem. 
Tekintettel arra, hogy ezeknek igen nagy sze-
repük van tanításaink során, hisz ezek bizto-
sítják a szemléleti anyag legnagyobb részét, 
jelöljük is meg a séták útvonalát, a kirándu-
lások helyét. 

A tanmenetnek az a célja és rendeltetése, 
hogy a tanító munkájának vezérfonala legyen 
és ezzel biztosítsa a tervszerűséget. A. tanítás 
módszerére vonatkozó részletek a tanítási váz-
latra tartoznak.1 

Ha tanítás közben vesszük észre, hogy egy-
egy anyagrészlet elvégzéséhez az előirányzott-
nál több vagy kevesebb időre van szükségünk, 
ezt jegyezzük fel. Ugyanígy jegyezzük fel 
minden más fontos tapasztalatot is, mely a 
jövőben értékesíthető.2 

A tanmenet a sikeres nevelésnek értékes és 
fontos eszköze. De éppen mivel csak eszköz, 
nem cél. értékét és használhatóságát is az 
dönti el, mennyire tudja a nevelést előmozdí-
tani és az oktatás színvonalát emelni. 

Ezekből megállapítható, hogy a célnak meg-
felelő helyi tanmenet összeállítása nem oly 
egyszerű feladat. Sok meggondolást, alapos és 
gondos körültekintést igényel, hogy a maga 
teljes szerves felépítésében mindazt tartal-
mazza, ami a gyermek érzelmi és erkölcsi vi-
lágát az őt körülvevő élet sajátságainak meg-
felelően alakítani alkalmas legyen. 

A jó tanmenet elkészítésére szánt idő sok 
olyan fáradtságtól és gyötrelemtől menti meg 
a tanítót, mely a részletes terv nélkül végzett 
munka folyamán elkerülhetetlen. 

1 Tanterv és Útmutatások a nyolcosztályos népiskola 
számára. III. 72. 

2 U. o. 
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A tanító egyéniségének teljes kibontakozása 
olyan értéke a tanításnak, amelyet az átvett 
módszeres eljárások legügyesebb fogásaival 
sem leliet pótolni. A tantervnek ilyen egyéni 
átdolgozása folyamán foglalkozik a tanító so-
kat önmagával és a gyeimekekkel, egymáshoz 

való viszonyukkal, ilyenkor veszi észre a 
világnézetében jelentkező árnyékokat, fogyat-
kozásokat és igyekszik azokat eloszlatni, hogy 
mindig biztosnak érezze magát szép hivatásá-
nak teljesítése közben, tanítványai pedig élvez-
zék ebből a biztosságból kisugárzó nevelő 
erejét. 

A MAI MAGYAR EíÉPISIKOLA MIIKÁJA 
A PESTMECIYEI PEDAGÓGIAI 
üzemiMriumok t ü k r é b e n 

MAGY Ali népiskola munkájának 
megfigyelői észrevehették, hogy 
az elmúlt tizenöt év alatt tanító-
ságunkat milyen mélyreható, áll-

hatatos, nemes törekvések irányították hiva-
tása teljesítésében. Egyik jelentős alkalom és 
mód volt ennek megnyilatkozására: a pedagó-
gia i szeminárium. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megye népoktatási kerületének kir. tanfelügye-
lője, dr. vitéz Barnabás István tanügyi főtaná-
csos, a miniszter ú r rendelkezésére, március 
havában részletes felhívásban tájékoztatta a 
körzeti iskolafelügyelőket a tavaszi pedagó-
giai szemináriumok rendeltetéséről s céljáról. 
I r ány í tás t adott egyszersmind a r ra nézve, mi-
lyen téren s irányban kell az ottani előadások-
nak s tanításoknak mozognia. Érthető módon 
az lebegett szeme előtt, hogy elsősorban a 
nyolcosztályos népiskola első évét élő Tanter-
vének végrehaj tása közben szerzett tapaszta-
latok kerüljenek megvilágításra. A tanítások 
tárgyának megjelölésével pedig azt az elvet 
akar ta kifejezésre jut tatni , hogy a népiskola 
az élet iskolája. Napja i t nem elszigetelten éli, 
hanem a jövő szolgálata mellett, a máról, a 
jelenről is tudomást szerez. Épp ezért a felső 
tagozat, de még inkább a VII—VIII. osztály 
munkájának szemléltetésére a következő tár-
gyaka t ajánlotta irányadókul: 

1 A magyar katona szerepe a mai világ-
háborúban; 2. a kormányzói intézmény (külö-
nösen kiemelve a Kormányzó Ür Ö Főméltó-
sága személyét és működését); 3. a mai hely-
zet kívánta teendőink, kötelességeink. Mind a 
három tárgy oly természetű, mondja a fel-
hívás, hogy alkalmul szolgálhat például tör-
ténelem, állampolgári kötelességek és jogok, 
részben természeti, gazdasági és egészségi is-
meretek köréből való tanításra, továbbá olvas-
mánytárgyalásra . Szükségesnek tartot ta még 
a kir. tanfelügyelő, hogy a leányosztályokban 
gyakorlat i bemutatás (főzés) keretében ház-
tar tás i tanítás is szerepeljen. Szavai szerint 
alkalmasnak mutatkozik annak tárgyalása, 
hogyan tud a jó háziasszony a mai körülmé-
nyek közt takarékosan, s mindamellett tápláló 
ételeket főzni, vagy mily eszközökkel, gyakor-
lat i eljárásokkal lehet a háztartás körében, a 
mostani körülmények közt megtakarí tást el-
érni. 

Az előadások i rányának megjelölésével a 
kir. tanfelügyelő eleven bizonyságát adta a 
körzeti iskolafelügyelői kar, valamint a ta-
nítóság komoly megfontoltságába, tárgyila-
gosságába vetett bizodalmának. Felhívása 
ugyanis a r ra buzdít, vizsgálják meg a körzeti 
felügyelők előadásukban, milyen nehézségek 
merültek fel az ú j Tanterv végrehaj tása so-
rán, általában, vagy egyes tantárgyak taní-
tása közben, mily kívánságok hallatszanak 
akár ezek eloszlatására, akár pedig az ered-
mény biztosítására és fokozására. 

Vitassák meg továbbá, milyen felfogást, 
szempontot, módszertani el járást lehet egy 
vagy más tekintetben a siker érdekében ér-
vényre jut tatni . A vármegye kir. tanfelügye-
lője nagy elégtétellel á l lapí that ja meg, hogy 
a higgadthangú előadások, komoly viták min-
denképen igazolták feltétlen bizalmát. Az ülé-
sek tárgyalása alat t a nehézségekre valóban 
rámutat tak, de nem azért, hogy ezzel visszás 
érzéseket keltsenek, hanem hogy csökkenté-
sükre, sőt eloszlatásukra megoldást keresse-
nek. A komoly igazságszeretet segítségével si-
került is nem egy esetben a könnyítésnek, a 
megoldásnak nyi t já t megtalálni. 

A szeminárium előkészítése közben aggo-
dalmak merültek fel, váj jon időszerű-e ma a 
tanítás napi teendőinek megvitatására a ta-
nítóságot megyeszerte összegyűjteni. Költői 
szavakkal vizsgálja ezt a kérdést a kispesti 
IV. körzet iskolafelügyelője, a szeminárium 
ülésén mondott megnyitójában. „S mikor a 
gond már majdnem elviselhetetlen, akkor mi 
összeülünk itt szép csendesen, szemináriumi 
ülésre. Van-e ennek értelme, van-e ennek jo-
gosultsága'? Van-e szükség rá akkor, amikor 
világrészek népei esnek egymásnak, hogy 
óriási véres birkózásban gyűrjék le egymást?-.. 
A felelet megadása nem nehéz . . . a tanító az 
apostolok munkájá t végzi, nem a mának dol-
gozik. A vihar t megérti, mert ő is gyarló 
ember, de féltve, óva hajlik a magyar élet 
bimbójához. A lelke melegével, a szíve vérével 
őrzi, mert az élet, amit reá bíztak, nem a sö-
tét máé." Voltak aztán helyi nehézségek is, 
mint pl. a vármegye déli részét ismételten fe-
nyegető árvíz veszedelme. Ámde a hivatás 
lelkes szeretete, a kötelességtudás mindezen 
győzedelmeskedett. 
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í gy a 31 szemináriumi gyűlés a várakozást 
mindenben kielégítő, komoly tanulsággal, gaz-
dag eredménnyel végződött. Tíz helyen maga 
a kir. tanfelügyelő, dr. vitéz Barnabás Is tván 
is megjelent, a többi szemináriumon pedig hi-
vatalának tag ja i ú t ján képviseltette magát. A 
szemináriumok munkája i ránt érzett rokon-
szenvünket ezzel az alkalommal is kifejezésre 
ju t ta t ták megjelenésükkel, dr. Kemenes Illés, 
a budapestvidéki tankerület kiváló főigazga-
tója, valamint népoktatási helyettese, dr. Pia-
csek Rezső, tanügyi tanácsos. Néhány ülésen 
megjelenve, nemcsak figyelmesen hallgatták 
az előadókat, hanem érdeklődésüknek felszóla-
lásukkal is bizonyságát adták. 

Az előadások, felszólalások hangja mind-
végig komoly, megfontolt és tárgyilagos volt. 
A bevezető szavak kivétel nélkül hivatkoztak 
napjainknak az egész világot megrendítő ese-
ményeire, s kérő szavakkal fordultak az Egek 
Urához, oltalmazza hazánkat, adjon a magyar 
fegyvereknek dicsőséges győzelmet, védelmezze 
véreinket, s engedje meg, hogy épen, egészség-
ben térhessenek otthonukba, családjuk örö-
mére, a haza építőmunkájának folytatására. 

A körzeti felügyelők előadásukban megálla-
pították, hogy az ú j Tanterv szerint megindult 
tanítás folyamatosságát nagyobb nehézség már 
a kísérleti évben sem hátrál ta t ta . Természet-
szerűen a változott helyzet elsősorban a VII—• 
VIII . osztály vezetőinek tanítói készségét tette 
próbára. A körzeti felügyelői beszámolók sem-
min sem siklottak át, de végeredményben az 
előadásoknak s a felszólalásoknak a kétséget 
nagyrészt sikerült eloszlatniok. Több ilyen bi-
zonytalanság a vezető kir. tanfelügyelő sza-
vaira múlott el. A felhangzott panaszok ha-
tása alat t buzdította a tanítóságot, hogy ma-
guk is segítsék elő, hogy minél több iskola-
fenntar tó kér je már most a felső tagozat hat-
hónapos szorgalmi idejének meghosszabbítá-
sát. Mindenesetre mozdítsák elő, hogy az V— 
VI. osztályban is a tanév megszokott időpont-
já ig tartson a tanítás. Ugyancsak megnyug-
tató hatást tett a kir. tanfelügyelőnek az a ta-
nácsa is, hogy a felső tagozatban inkább ne-
mek szerinti összevont osztályok alakuljanak, 
semmint osztatlan vegyes osztályokban tanít-
sunk. Inkább legyenek tehát V—VI., továbbá 
VII—VIII. fiú, s V—VI., valamint VII—VIII. 
osztatlan leanyosztályok, semmint a f iúkat és 
leányokat együttesen magukbafoglaló, évfolya-
mok szerinti, teljesen osztott V., VI., VII . és 
VIII . osztályok. 

Komoly nehézséget okozott a kísérleti év-
ben, különösen pedig a VII. és VIII- osztály-
ban az a körülmény, hogy a tanítás céljaira 
kézikönyv vagy tájékoztató nem állott még 
a tanítóság rendelkezésére sem. Rövid idő kér-
dése azonban, hogy az e téren felmerült két-
ségek is eloszoljanak. A Néptanítók Lapjának 
mult évi 23. számában a következőket olvas-
ha t juk ugyanis, a Népiskolai vezérkönyvek cí-
men megjelent közleményben: 

„A miniszter úr már ennek az évnek kora 
kezdetén utasította az Országos Közoktatási 
Tanácsot, hogy Nemzetnevelők Könyvtára cí-
men bocsásson közre olyan kézikönyv-soroza-
tot, amely a hazai tanítói és tanár i rendet ke-
resztény, nemzeti szellemű nevelői és oktatói 
munkájában egységesen és korszerűen tájékoz-
ta t ja , irányít ja." 

Tudomásunk szerint a felső tagozat tanulói 
részére csak olvasókönyv készül. Oly tartalom-
mal s terjedelemben azonban, hogy ez egy-
szersmind a többi tankönyvet is pótolhatja. 
Tankönyv nélkül ugyanis eredményes munkát 
nem várhatunk. Még felnőtt ember sem bíz-
ha t j a magát teljesen emlékezetére. Annál in-
kább szüksége van rá a népiskolai tanulónak, 
hogy az iskolában szerzett ismereteit otthon, 
könyve segítségével megerősítse, vagy bizo-
nyos idő elteltével emlékezetében felújítsa. Ha 
erre alkalma nincsen, tudása csakhamar fele-
désbe megy, s tanítója meddő munkát végzett. 

A tankönyvnek azonban más hivatása is 
van. A tanuló sűrűn forgat ja , szövege emléke-
zetében megrögződik, s ezzel szókincse gyara-
podik. M ár pedig ennek fejlesztése komoly kö-
telességünk. 

Különösen a tanyai tanítók panaszolják, 
hogy tanítványaik szótlanságát igen sokszor a 
kifejezésbeli készség hiánya s a szókincs szű-
kös volta okozza. Ha a tanulónak nincs al-
kalma könyvből tanulni, szókincse nem fejlő-
dik, közlőkészségre nem tesz szert. S ha a ta-
nító azt tapasztalja, hogy fáradozása mellett 
is, taní tványai nem adnak számot a taní tás 
folyamán hallottakról, könnyen kétsége támad, 
megtette-e kötelességét, igyekezett-e tanítvá-
nyai lelkében a tanítás anyagát megfelelő mó-
don megerősíteni. 

Nyilván ilyen okokból hangoztat ják az Ál-
talános Ütmutatások is (Tanterv és Ütmutatá-
sok H l . k. 60. lap): „Az. iskolára háruló fel-
adat, hogy már a népiskolás növendéket tanít-
suk meg a gazdaságos tanulás módozataira." 

A természeti, gazdasági és egészségi isme-
retek tanítása folyamán feltétlen szüksége mu-
tatkozik a közelben lévő nagyobb üzemek, gyá-
rak, stb tanulmányozásának. Ezt az Ütmutatá-
sok is megkívánják. Azt olvassuk erre nézve: 
„Az első pillanatban úgy érezhetjük, hogy a 
városi tantervű iskolák feladata elsősorban a 
műhelyek, gyárak, kereskedelmi intézmények 
látogatását követeli. Kétségkívül ezek el nem 
hanyagolhatók." (V. kötet 101. 1.) Akadályozza 
azonban ennek kivitelét, hogy a gyárak veze-
tősége olykor nem teljesíti készséggel az isko-
lának idevonatkozó kérését. S meg kell jegyez-
nünk, ebben nem lehet minden esetben közöm-
bösséget találni, mert bizonyára, ide nem tar-
tozó, több ok is akadályozza a felmerült kíván-
ság feltétlen teljesítését. Egyik körzeti iskola-
felügyelő azt a mindenképen helyeselhető gon-
dolatot veti fel erre nézve, hogy az iparügyi 
miniszter támogatásával kellene a tanitásí 
eredmény fokozására szolgáló megoldást meg-
találni. Más vélemény szerint hátrál tató körül-
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meny ebben a kérdésben, hogy az iskola, a ta-
nulók nagyobb tömegével kéri az üzem meg-
tekintésére való engedélyt. A tanító maga is 
tanulni akar a látogatás során, s így tekintete 
nincs mindig tanítványain, s ennek kedvezőt-
len következményei lebetnek Például a tanu-
lók túlzott érdeklődésükkel egészségükre vagy 
biztonságukra veszélyes tárgyakhoz, helyékhez 
közelednek. Épp ezért azt a ján lha t juk az illető 
körzeti felügyelő aggodalmának eloszlatására: 
az ilyen tanulmányutakat csak kisebb csoport-
tal tegye a tanító. 

Több előadó is felhívta rá a figyelmet, hogy 
a megszabott tananyagnak a Tanterv és Útmu-
tatások II . kötetében, tanítási egységekben kö-
zölt részletezése oly bőséges, hogy feldolgozá-
sára a szorgalmi idő nem elégséges. Ámde en-
nek a kérdésnek megvitatása is meghozta a 
megnyugtató megoldást. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy az elvégeznivaló anyagot a Tanterv ha-
tározza meg. A II. kötetben közölt tanítási 
egységekről a részletes Ütmutatásök V. köte-
tében, a természeti, gazdasági és egészségi is-
meretek fejezetében ezt olvashat juk: „A tanító 
helyi tanmenetének összeállításakor, a rendel-
kezésre álló tantervi anyagból gondos elbírá-
lás után azokat az egységeket válassza részle-
tes tárgyalás anyagául, amelyek a vidék éle-
tének és termelési viszonyainak legjobban 
megfelelnek." A II- kötetben pedig: „A falusi 
tantervű népiskolában, tekintettel a kevesebb 
óraszámra, a rokontételek összevonandók." 

Az anyagnak a helyi viszonyok, s egyéb kö-
rülmények kívánta összevonására, ú j csopor-
tosítására bizonyára nemcsak a természeti is-
meretek tanításakor, hanem bármely tárgy 
keretében is megvan a módunk. A fő az, hogy 
a Tanterv anyagát elvégezzük, s az ott kíván-
taknak lelkiismeretesen eleget tegyünk. En-
nek tisztázása bizonyára egyik főeredménye a 
pestmegyei tavaszi szemináriumoknak. Ugyan-
olyan jelentősége van ennek, mint ahogy az 
első félévben sikerült azt az elvet köztudatba 
vinni, hogy a VII—VIII. osztálybeli tanítás-
ban igen nagy szerepe van a közlő módnak, s 
itt már nem lehet az anyagot a tanulókhoz 
intézett állandó apró kérdések segítségével kö-
zölni. A Tantervben és Útmutatásban felme-
rült nehézségek megállapítása, megvitatása fo-
lyamán kiderült tehát, hogy komoly igyekvés-
sel az akadályok egyre csökkennek, rövid idő 
alat t a munka minden zökkenő nélkül halad-
hat. Ennek ad kifejezést a pestszenterzsébeti 
egyik körzeti iskolafelügyelő is, a szeminá-
riumon tar tot t előadásában, itt következő sza-
vaival: „Ha nehézségek vannak is, azok nem 
áthidalhatatlanok, s ha mindenki az adott le-
hetőségek mellett megteszi kötelességét, akkor 
a kitűzött célt el fogjuk érni." 

A szemináriumon hallott tanítások, hasonló 
módon sorra megfeleltek céljuknak. Mindegyik 
tanító a tőle telhető legjobb igyekvéssel, ered-
ményesen törekedett a kitűzött célt szolgálni. 
Módszeres eljárással végezték munkájukat , s 
szem előtt tar tot ták a kir. tanfelügyelőnek ama 

kívánságát, hogy a tanítás ne csak bizonyos 
ismeretek elsaját í tására és megvilágítására tö-
rekedjék, hanem egyszersmind a nemzeti ön-
tudatot is hangoztassa, s ennek fokozására tö-
rekedjék. Megfelelt mindegyik tanítás ama kí-
vánalomnak is, hogy lehetőleg annak megvilá-
gítására törekedett, hogy az isteni hatalom 
gondoskodása nemzetünket a mult viharainak 
súlyos megpróbáltatásain mindig átsegítette, s 
jelenlegi helyzetünk is feljogosít bennünket 
arra, hogy bizakodva nézzünk jövendőnk elé. 

Érdekes mozzanatuk volt a szemináriumok-
nak: a leánytanulók részére tar tot t háztartás-
tani tanítás keretében mindenütt végzett főző-
gyakorlat. A leányok igazi odaadással, kedves 
izgalommal kezelték a főzőszerszámokat. Az 
ilyen, gonddal, megfontolt pontossággal végre-
haj tot t főzőgyakorlatoknak komoly, nagy ne-
velő jelentősége van. Megtanulják belőle a leá-
nyok: minden feladatunk teljesítésében igazán 
csak akkor érünk célt, ha szívvel-lélekkel vé-
gezzük teendőinket. Nem kevésbbé fontos az-
tán a gyakorlat i jelentőség sem. Megértik ta-
nítványaink, hogy a gonddal készült, ízes étel 
egészségünkre ^edvező hatással van, s egy-
szersmind a gyermekek erősbödését, testi fej-
lődését is kedvezően befolyásolja. A takarékos 
főzésre szoktatásnak nemzetgazdasági szempont-
ból is nagy fontosságot kell tulajdonítanunk 
Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy a 
népet rászoktassuk, kiadásait igyekezzék min-
den esetben mérsékelni, mert a megfontolt, 
tervszerű, józan kiadás akárhányszor több 
eredménnyel jár, mint a meggondolás nélküli 
s bőkezűen ontott, olykor talán csak látszatra 
törekvő költekezés. Ne feledjük aztán el, az 
iskolai főzőgyakorlatok során a tanulók arra 
is nevelést kapnak, hogy a szakácskodás egyik 
legfontosabb feltétele: a tisztaság. 

A tanítóknak a szemináriumon való műkö-
dését kötelességtudás s a már többször hang-
súlyozott hivatásszeretet jellemzi. Előfordult, 
hogy az egyik tanítást jegyzőkönyvi köszönet-
tel akar ta hallgatósága meghálálni; az érde-
kelt tanító azonban ezt elhárította magától, 
azzal a megokolással: csak kötelességen felül 
teljesített munkáért j á r elismerés. Egy tanítónő 
pedig tanítása után elmondott önbírálatában 
azt állapította meg, hogy elégedetlen tanításá-
val. A bírálók elismeréséből azonban komoly, 
meggondolt munkára lehet következtetni. Azt 
a nevelőt, aki dolga végeztével elégedetlensé-
get érez, a mind jobbra, a folyton előbbre való 
törekvés nemes érzelme irányí t ja . 

Ilyen apró mozzanatok is igazolják, milyen 
nevelő hatást tesz a pedagógiai szeminárium. 
Tagadhatat lan aztán, hogy eszmék tisztázá-
sára, egymás buzdítására, olykor lappangó te-
hetségek megnyilvánulására, a kari összetar-
tás érzésének fokozására is milyen hasznos, s 
mennyire nélkülözhetetlennek bizonyult alka-
lom. 

Miniszterünk a nyolcosztályos népiskoláról 
szóló törvényjavaslat indokolásában megálla-
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pí t ja : „Mindenkit megnyugtathat , hogy az 
utóbbi két évtized alat t alig akadt olyan isko-
lai reform, amelyet oly hosszú és sokoldalú 
gyakorlati kipróbálás előzött volna meg, mint 
a nyolcosztályos népiskoláé." Ugyancsak meg-

nyugtató körülmény, hogy többek közt a pe-
dagógiai szeminárium is elősegíti, hogy ennek 
az új í tásnak áldásos következményei a magyar 
köztudatnak minél szélesebb rétegeibe, minél 
erőteljesebben, minél hamarább eljussanak. 

A Nemzetnevelők Könyvtárának 
tervezete. 

Lapunk vezető helyén Hóman Bálint vallás-
és közoktatásügyi Miniszter Ür bejelenti a 
Nemzetnevelők. Könyvtárának megindulását. 
Mikor ezt a nagyfontosságú intézkedést öröm-
mel üdvözöljük, egyben tájékoztat juk Kar tá r -
sainkat a könyvsorozat tervezetéről. 

A tervezet a Népnevelők Könyvtárában 
megjelenő könyveket a következőképen cso-
portosí t ja: 

Amint ebből a tervezetből láthatjuk, a Nem-
zetnevelők Könyvtárának könyvei nemzetneve-
lésünk egész területét, valamennyi iskolatípusra 
vonatkoztatva, felölelik. „ 

Az I—IV- csoportban felsorolt könyvek a 
közép- és középfokú iskolák tanárainak, vala-
mint a népiskolák tanítóinak önképzését egy-
aránt szolgálják. 

Az V. csoport kötetei a népiskolák tanítói 
számára készülnek. Ezekből ú tmutatás t kapnak 
a tanítók mind a nevelésre, mind pedig a fa-
tusi és városi iskolák tantervi anyagának fel-
dolgozására vonatkozóan. 

A VI. csoport könyveiből a gazdasági kö-
zépiskolák tanárai kapnak korszerű anyagot 
s ennek feldolgozásához értékes útmutatasokat. 

A Nemzetnevelők Könyveit a Kir• Magyar 
Egyetemi Nyomda ad ja ki. A vallás- és köz-
oktatásügyi Miniszter Ür elrendelte, hogy a 
Nemzetnevelők Könyvtárában megjelenő köte-
teket valamennyi állami, községi és magán-, nép-, 
közép- és középfokú iskola könyvtárába meg-
jelenésük után meg kell rendelni. A Miniszter 
Ür ugyanilyen intézkedésre kérte fel az iskola-
fenntartó egyházak főhatóságait is. 

A Nemzetnevelők Könyvtárának most meg-
jelent kötetei: 

1. Hazánk. (Ára: 3 50 P.) 
2. Magyar államélet. (Ára: 2 20 P.) 
3. Közoktatásügyi igazgatás és iskolafel-

ügyelet. (Ára: 1 60 P.) 
4. Népiskolai ipari és kereskedelmi ismere-

tek. (Ára: 350 P.) 
5. Kereskedelmi üzemi gyakorlatok. (Ára: 

5 P.) 
Szeptemberben és októberben 5—5 kötet, ja-

nuárban pedig 20—25 kötet megjelenése vár-
ható. 

Tanárok és tanítók a Nemzetnevelők Könyv-
tára köteteit a Kir. Magyar Egyetemi Nyom-
dánál rendelhetik meg. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A magyar katona. 
Beszéd- és értelemgyakorlat a W. osztályban. 

írta: NEMES j A N O S 
áll. fanítóképzősint. gyak. isk. t<nár 

I. Előkészítés. 
a) Hangulatkeltés. Miért jár tok iskolába, gye-

rekek? — Ki fog közületek akkor is iskolába 
járni, ha már a népiskola IV. vagy VIII . osz-
tályát k i jár ta? — Ki milyen iskolába fog járni? 
— És azután ki fog még tovább tanulni? — Ki 
mi szeretne lenni? 

b) Athajlás. — Miért szép foglalkozás a ka-
tonáskodás? — Miért van katonára szükség? —-
Látom értékesnek mondjátok a katona munká-
ját. Bizonyára szerettek is történetet hallani a 
katonáról és róla beszélgetni, — igen? — De 
melyik katonáról? 

c) Célkitűzés. Akkor beszélgessünk most a 
magyar katonáról! 

II. Tárgyalás. 

a) A beszélgetés címe. — Mi lesz a címe a 
beszélgetésnek? — Le is írom a táblára: A ma-
gyar katona. 

b) Honfoglaláskori katonák — Mit gondoltok, 
inióta ért a magyar ember a katonáskodáshoz? 
— A magyarok őshazájában miért volt erre 
szükség? — Mi volt a fegyverük? — Ki volt ek-
kor katona? — Minden szabad ember készült 
ekkor a katonáskodásra. Hogyan? — Már e régi 
időben elterjedt a híre a magyar ember kato-
náskodásának. Ezért került a nyugat i népek 
imájába: A magyarok nyilaitól ments meg 
Uram minket. — Ki vezette őseinket e földre? 
Árpád katonái sok más népet találtak e föl-
dön, — mutatom a honfoglalás előtti, rajzolt 
néprajzi térképet. — Vájjon szívesen adtak-e föl-
det a magyarnak? — Bizony a területek nagy-
részéért harcolni kellett. — Ki győzött a harc-
ban? —i A magyarok kevesebben voltak és mégis 
ők győztek, miért? 
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Melyik kor katonáiról beszélgettünk most? 
— Mit írjunk föl a táblára? — Felírom: Hon-
foglaláskori katonák. 

c) Kettős hadsereg. — Ki volt az első kirá-
lyunk? — Szent Is tván két hadsereget szerve-
zett. Egyik a királyé volt; e hadsereg katonai 
jobbágyok voltak A katonáskodásért földet kap-
tak és ha nem volt harc, ezt művelték. Ezt a 
hadsereget királyi hadseregnek hívták. A másik 
katonaság nemesekből és papokból állott, ök 
csak akkor harcoltak, ha a hazát külső ellenség 
támadta meg. Ilyenkor a király maga vezette 
harcba a katonákat. Ezzel a kettős hadsereggel 
nemcsak megvédte az országot, de területeket 
is szereztek későbbi királyaink. (Horvátország 
és Dalmácia.) 

E régebbi időben hányféle hadseregben ka-
tonáskodott a magyar? — Mit irjak föl? — Fel-
írom: Kettős hadsereg. 

d) Bandériumok. —< Később a sok harcban 
meggyengült a hadsereg, ezért Róbert Károly 
és Nagy Lajos királyok megkívánták, hogy 
minden főpap, és. főúr, birtokához mérten, csa-
patot állítson. Ha ez a csapat legalább 50 ka-
tonából állt a királytól kapott címeres zászló 
alatt maga a főúr, főpap vezethette. Mivel e 
zászlót (olaszul) bandériának nevezték, mit gon-
doltok a hadsereget minek nevezték el? — 
Honnan tudjuk, hogy a bandériumok katonái 
jó katonák voltak? (Területi hódítások, hazánk 
nagysága-) 

Miről is beszélgettünk most? — Felírom: 
Bandériumok. 

e) Telekkatonaság. — Hogy a hadsereg még 
erősebb legyen, Zsigmond királyunk elrendelte, 
hogy minden jobbágytelek után köteles a föl-
desúr egy felszerelt lovaskatonát a hadseregbe 
küldeni. Ettől az időtől kezdve a jobbágyok is 
katonáskodtak. 

Mivel a telek után állították a katonákat, ho-
gyan nevezhették e katonaságot? — Felírom: 
Telekkatonaság. 

f) Hunyadiak katonái. — Ki emlékszik a ta-
nultakra, — ki volt a törökverő hős? — Hu-
nyadi Jánosra, mert kiváló katona volt, irigy-
kedtek a főurak és nem akar tak katonáikkal 
harcolni, ezért sa já t pénzén fogadott katoná-
kat. — Ki tudja, hogyan nevezték e katonákat? 
— E zsoldos katonasággal verte le Hunyadi sok 
ütközetben a törököt. — Hol is voltak ütköze-
tek? —> Mutasd meg, hol van a térképen Nagy-
szebeni — Meséld el, hogyan folyt le ez az üt-
közet? — Ha te lettél volna Kemény Simon le-
lyében, odaadtad volna az életedet? — Milyen 
másik ütközetet tudnátok még elmondani? — 
Mutasd meg Nándorfehérvárt (Belgrádot), a 
térképen. — Mi történt ebben az ütközetben? 
— Jó katona volt-e Dugovics Titusz? — Miért? 
— Te ki engedted volna tűzni a török zászlót, 
ha Dugovics helyében vagy? 

Ki volt a fia Hunyadinak? — Mátyás király 
hadseregének egy része szintén zsoldosokból 
állót, de ezeket béke idején sem engedte el a ki-
rály Ebben az időben találták fel a puskaport-
— Mivel háborúztak ezután? —i Ezt a puskával 
és ágyúval való harcolást azonban tanulni kel-

lett; ezzel foglalkoztak a katonák békében. — 
Honnan tudjuk, hogy jó katonák voltak Mátyás 
király katonái? (Hódítások, harc a török ellen.) 

Kiknek a katonáiról beszélgettünk most? — 
Felírom: Hunyadiak katonái. 

g) Várharcok hősei. — Mit gondoltok, a sok 
harc alkalmával a főurak miért nem állították 
fel szívesen csapataikat? — (Sok pénz, békét-
lenség.) így következet be a szomorú végű üt-
közet itt, — mutatom a térképen Mohácsot. 
Hiába küzdött a sokkal kisebb, hős magyar se-
reg; majdnem mindnyájan elvesztek, a harcot 
azonban nem tudták megnyerni. 

Néhány vár kapi tánya azonban hősiesen fel-
tartóztat ta a hatalmas török sereget. Ki mit 
tud ezekről a várharcokról? — Melyik várnak 
ki volt a hős kapitánya? — Hogyan is folytak 
le a várharcok? — Ki melyiket mondja el? — 
Mutassuk meg a térképen a vár helyét! (Eger: 
Dobó; Drégely: Szondi; Szigetvár: Zrínyi; Te-
mesvár: Lösonczi.) ,— J ó katonák voltak-e a 
várkapitányok és a katonáik? 

Hiába volt e kevés kitűnő magyar katona, a 
hatalmas török sereg elfoglalta Budát és csak 
150 év múlva tudták azt visszaszerezni. Miről 
is beszélgettünk most? — Felírom: Várharcok 
hősei-

\i)Bákóczi katonái. Felszabadult hazánk a tö-
rök rabiga alól, de most meg az osztrák nyomta 
el az országot. F á j t ez az elnyomatás ennek a 
jó magyar embernek, — mutatom Rákóczi arc-
képét. Elhatározta, hogy nemzetét felszabadítja 
az elnyomatásból. — Ki tudja, mit csinált 
ezért? E vitéz, toborzott sereget hogyan hívták? 
— Boldog volt aki a kurucok közé állhatott. 
Hogyan nevezték a kurucok ellenségeit? — Le-
győzték-e a kurucok a labancokat? — Miért 
nem? — A hosszú harcban és a ragályos beteg-
ségben sok magyar katona elpusztult. Rákóczi 
melyik országtól kért segítséget? — Amíg ő 
Lengyelországban volt, mi történt ezalatt itt-
hon? Rákóczit nagyon bántotta ez a szatmári 
békekötés. Elbújdosott Törökországba. Hol halt 
meg? i—. Ottmaradt-e Rodostóban e hős fejede-
lem hamva? — Hol pihen most? (Térkép, kép.) 
— Kinek a katonáiról volt most szó? — Fel-
írom: Rákóczi katonái. 

i) Állandó hadsereg. Tudta III . Károly, hogy 
a hosszú török rabigának az volt az oka, hogy 
nem volt állandó hadsereg. Megszervezte ezt. 
A ba j az volt, hogy a magyar i f j ú t elvitték 
Ausztriába és német nyelven tanították kato-
náskodni. Ezért különben jó katonának szüle-
tett magyar ember nem szívesen ment katoná-
nak. 

Milyen hadseregről beszélgettünk most? — 
Felírom: Állandó hadsereg. 

j) Az 1848-as honvédek. — Így volt ez 1848 
március 15-éig. — Mi történt ekkor? — Az oszt-
rák hatalom azonban nem szívesen látta a ma-
gyar szabadság megszületését. Fel is biztatta 
a horvátokat, szerbeket, tótokat és oláhokat. 
Kossuth Lajos hívó szavára minden magyar 
férf i önként szívesen ment katonának. — Mit 
gondoltok legyőzték-e a magyar honvédsereget? 
— Miért nem? —< Tóth Kálmán egy szép költe-
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menyében le is írta, hogyan ment a magyar 
honvéd előre, ki mondja el? — A magyar ka-
tona megmutatta, hogy jó katona, pedig alig 
volt fegyvere. Egymásután győzte le az ellen-
séget. Mikor látták, hogy nem tudják legyőzni 
a magyarokat azt a nagy európai népet hívták 
segítségül az osztrákok, melyikkel most is há-
borút viselünk, melyik az? — Az orosz hadse-
reggel a kifáradt , rosszul felfegyverzett ma-
gyar honvédség nem bírt — Mi lett a harc 
végef — Hány magyar tábornokot végeztek ki 
Aradon? — Jó katonák voltak-e a tábornokok? 
— Álljon föl az, aki odaadta volna az életét a 
magyar hazáért, ha ő lett volna a honvéd tá-
bornok? — Kik haltak meg még ebben a harc-
ban?—Melyik csatában halt meg Petőfi? —Ki 
tud olyan verset, amit ő írt? — Ekkor született 
meg a magyar katonának a honvéd elnevezése. 

Melyik honvédről beszélgettünk most? — Fel-
írom: Az 1848-as honvéd. 

k) Általános hadkötelezettség. A világosi 
fegyverletétel u tán lefokozták a honvédeket és 
besorozták az osztrák katonák közé. Végre el-
érkezett az idő, felszabadult hazánk az osztrák 
uralom alól (1867. kiegyezés). Az osztrák császár 
most már megkoronázott magyar király lett. 
Ettől az időtől kezdve minden 21 éves i f júnak 
sorozásra kellett mennie és ha alkalmas volt, 
most már magyarnyelvű, honvédseregben is 
nyerhetet t kiképzést 

Mivel most már minden egészséges fér f i kö-
teles volt a hadseregben katonáskodni, azért 
azt mondjuk: ettől az időtől általános volt a 
hadkötelezettség. — Miről beszélgettünk most? 
— Felírom: Általános hadkötelezettség. 

1) A világháború katonái. — A német és ma-
gyar kiképzésben részesült magyar katona új-
ból megmutat ta a világháborúban, hogy a ma-
gyar katonának nincs pá r j a a világon. — Kik 
voltak az ellenségeink? — Egész Szerbiát elfog-
lalták a magyarok. — Melyik nép harcolt még 
ellenünk? .— Románia nagyrésze is a magyar-
katona kezébe került. — Melyik nagy ország 
harcolt még ellenünk? — Az oroszok betörését 
is visszaverték a magyar katonák, sőt még az 
országukba is benyomultak. — Még kik harcol-
tak ellenünk? — Le tudta-e az olasz verni a 
magyar t? 4 évig harcolt a magyar katona. Hő-
siességét, bátorságát még az ellenség is meg-
csodálta. A sokkal nagyobbszámii ellenség nem 
bírt vele. 

Mikor fejeződött be a háború? — 1918-ban a 
magyar katona mindenütt az ellenség földjén 
harcolt. A négyéves háború alat t sokat szen-
vedett, k i fá radt magyar katona nem harcolt to-
vább. — Ebben az időben rajzolódott ki ez a 
gyászos térkép, — mutatom a fekete, fehér, gyá-
szos trianoni csonka haza térképét, melyen ez 
a felírás van: Trianon, 1920. június 4. 

Melyik háború katonáiról beszélgettünk most? 
— Felírom: A világháború katonái. 

m) Horthy Miklós katonái. — Minden magyar 
embernek f á j t az ország igazságtalan megcson-
kítása. Érezte ezt a fá jda lmat ez az igazi ma-
gyar katona, — mutatom a képet, mely Horthy 

Miklóst ábrázolja, az általa megszervezett sze-
gedi hadsereggel. 

Ismét fel támadt a magyar hadsereg, melynek 
a létszáma a tr ianoni béke értelmében csak 35 
ezer ember lehetett. (A harmincötezret hason-
lítsuk össze helységünk lakóinak számával.) 

Mit gondoltok a szerbeknek, románoknak és 
cseheknek is ilyen kevés katonájuk volt? — Egy 
magyar katonára 16 ellenséges katona esett és 
mégis féltek a magyar katonától, ezért építet-
ték a határon az erődöket. — Ki látott ilyet? 

n) Az ország gyarapító katona. — Volt-e ér-
telme ennek a sok erődépítgetésnek? Mi tör-
tént 1938-ban? — Miért adták oda ellenségeink, 
ha nem is szívesen az elrabolt Felvidék egy 
részét? 

A megerősödött magyar katonaság 1939-ben 
melyik elszakított országrészt vette vissza? 
(Kárpátalja.) 

Mi történt 1940-ben? — És ha nem adták volna 
vissza Erdély északi részét, belenyugodott volna 
a magyar katona? 

A mult évben melyik területet vette vissza a 
magyar katona? — Voltak itt is erődök a határ-
szélen? — Miért nem tudták az erődök meg-
akadályozni Bácska visszafoglalását? 

Hol harcol most a magyar katona? — Ha nem 
megy.az orosz ellen, mi történt volna? — Le 
tudja-e győzni a nagyobb orosz sereg a ma-
gyar t? — Miért nem? 

Csak gyalogos magyar katona van? — Mit 
gondoltok, a szárazföldön, a vizén, a levegő-
ben, van-e jobb katona a világon, mint a ma-
gyar? 

Napóleon a híres francia hadvezér azt mon-
dotta: „Ila magyar huszárjaim lettek volna, 
meghódítottam volna az egész világot!" 

III. Begyakorlás. 
a) Összefoglalás, táblai vázlat alapján. A táb-

lai vázlatot az a, b, o betűkkel jelzett, dűlt szö-
vegrészek adják. 

b) Elmélyítés. — Van-e nekünk it thonmara-
dottaknak hasznunk abból, hogy a magyar 
ember olyan jó katona? — Mit véd meg a ma-
gyar katona? — A magyar földdel, hazával 
együtt a magyar családot a nyugalmunkat . 
(Mutatok egy képet, melyen a magyar katona 
védi az édesanyját, a kisgyermeket és a leven-
tét.) 

Mit gondoltok, győz-e a magyar katona? — 
Ki segíti a győzelemben? — És mi hogyan 
tudunk segítségére lenni a magyar katoná-
nak? (Itthoni szorgos munka, nyugalom, le-
mondás.) — Hisszük, hogy a magyar honvéd 
harca meghozza mindnyájunk számára a szebb 
magyar jövendőt! 

c) Kapcsolás. Énekek, a magyar katonáról. 
Fogalmazás, levél a harctéren küzdő magyar 

katonákhoz. 

Ennek az életnek rövid idejét az örök élet 
törvényei szerint kell eltöltenünk. (Thoreau.) 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Veszprémi Népoktatás. A Veszprémvárme-
gyei tanfelügyelőség és a Veszprémvármegyei 
Altalános Tanítóegyesület Hivatalos Közlönye. 
Szerkesztő: a várm. kir. tanfelügyelő. A lap 
vezető cikkében Somfai János „Mit tegyen és 
mit kér a tanító az iskolánkívüli népművelés 
fejlesztésére?" címen folytat ja az előző szám-
ban megkezdett értékes fejtegetéseit, miközben 
a színielőadásokkal, a kirándulásokkal, tanul-
mányutakkal és a népkönyvtárakkal foglalko-
zik. A hivatalos részben a vármegye kir. tanfel-
ügyelője közli időszerű rendeleteit, míg a hír-
rovatban a vármegye területén történt fonto-
sabb eseményekkel foglalkozik a lap. 

Tanítók Szövetsége. A Magyar Tanítóegye-
sületek Egyetemes Szövetségének hivatalos 
lapja. Főszerkesztő: Berkényi Károly. Felelős 
szerkesztő: Adorján József. A lap első cikkét 
„Mi lesz ezután?" címen Kertay János ír ja, 
melyben mély gondolatokkal foglalkozik az 
ember rendeltetésével s rámutat arra, hogy a 
mai zűrzavaros világból a lélek uralmának kell 
kikerülnie győztesen. Séabó Sándor Lajos 
„Addig hajlítsd a fát" címen a büntetésekkel, 
mint lelki hatásokkal foglalkozik. A lap igen 
értékes tanácsokat ad a nyugdíjazásokkal kap-
csolatban. Igen életrevaló gondolatokkal foglal-
kozik a lap a tanítóhiánnyal kapcsolatban is. 

Evangélikus Népiskola. Az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesület folyóirata. Szerkesztő: 
Somogyi Béla. Ennek a magas színvonalú lap-
nak 6. számában „Van-e?" cím alatt N. J . lelke-
ket ébresztgető, elmélyülésre alkalmas sorokat 
ír. Tállyai István „A filozófia lényege és problé-
mái" címen mély gondolatokat tartalmazó cik-
ket ír. Kristóf Kálmán „Gyermek a szív mér-
legén" címen ír értékes előadást. A lap „Egy 
vérbeli muzsikus, zeneszerző és karvezető" cí-
men emlékezik meg fíerecz Imréről, az elhúnyt 
neves zeneszerzőről. A lapnak minden egyes 
rovata változatos. 

A Családi Kör-nek, Pettkó-Szandtner Aladár 
folyóiratának legújabb számába Sz. Weress 
Jolán ír t vezető cikket „Nehéz idők történelmi 
tanítása" címmel. Régi időbeli megpróbálta-
tásainkból követendő példákat hoz fel, ame-
lyek bölcs tanításokat tartalmaznak, miként 
kell a háborúk után bekövetkező gazdasági 
pangást és szellemi bénultságot legyőzni. Igen 
figyelemreméltó, nevelési i rányú írást olva-
sunk Hajós Elemérnek, a kiváló pedagógusnak 
tollából a csecsemő játékszereiről. Meg kell 
még emlékeznünk dr. Barabás Zoltánnak a góc-
fertőzésről írt érdekes közleményéről, továbbá 
Földváry Valériának „Hogy lakik és mit eszik 
a falu népe? című értékes irányító-tanító cik-
kéről, valamint K. Tóth Lenkének időszerű, 
kedves, színes tárcájáról „A hadikórház ga-

lambjai" címmel. A tartalmas füzetet ezúttal 
is bőséges Egészségápolás, Otthonunk, Udvar 
és kert rovatok, valamint Gyermekbokréta című 
gazdag mesegyűjtemény-melléklete, vitéz Lé-
vay Gábornénak művészi rajzaival egészítik 
ki. A Családi Kör egész évi előfizetési díja 4 
P. Megrendelhető a kiadóhivatalnál: Budapest, 
XI., Horthy Miklós-út 16. Egyes számok az 
IBUSZ-pavillonokban is kaphatók. 

A Magyar Szemle májusi számának vezető 
helyén Borzsák István a Parthonon, a Klasz-
szikus Műveltség Baráti Egyesületének törté-
netét és célkitűzéseit ismerteti. Csikvándi Ernő 
a falusi kislakásépítés helyes megoldására mu-
tat rá. Oberding József György az erdélyi ro-
mán földreform tanulságai alapján felhívja a 
figyelmet a székelység telepítésének fontos 
kérdésére- Szász Zsombor három ú j erdélyi 
könyv jelentőségét méltatja. Különösen tanul-
ságos Nagy Vilmos cikke, amely leleplezi a 
ruszin népet félrevezető cseh-pánszláv propa-
gandát. Parisiensis a franciák tragikus teléről 
számol be, Kósa János a magyar társadalom-
kutatás mai állását vizsgálja, Semjén Gyula 
Virginia Woolfról ír érdekes tanulmányt. Go-
golák Lajos napjaink világeseményeiről tájé-
koztat. Számos könyvismertetés egészíti ki a 
Magyar Szemle tartalmas, gazdag májusi szá-
mát. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Dr. br. Malcomes Béla: „Magyar Mezőgaz-
daság." I. kötet. A szerző gazdaságpolitikai mű-
veinek sorozatában a „Magyar ipargazdaság" 
két kötete után megjelent a „Magyar mezőgaz-
daság" első kötete, amely általános áttekintést 
nyúj t a magyar mezőgazdaság összes kérdé-
seire. 

Elsősorbaii a magyar föld természeti adott-
ságaival, földrajzi, ta laj tani és klimatológiai 
sajátságaival s ezeknek a termelésre gyakorolt 
néhány hátrányos behatásával, majd az ezek 
elleusiílyozására kifejtett kultúrmunkával is-
merkedünk meg. Ezután visszapillantást ve-
tünk a magyar mezőgazdaság fejlődésére a 
honfoglalás idejétől egészen napjainkig. 

Mezőgazdaságunk fejlődését három főcso-
portba osztva, a termelés, az értékesítés és a 
birtokpolitika szempontjából tárgyalja, fel-
tárva a mult csapásait, hibáit, különösen a 
trianoni megcsonkítás által keletkezett helyze-
tet, felsorolva mindazokat az intézkedéseket, 
amelyeket a ta la j és a termelési módszerek ja-
vítására, a növénytermelés és állattenyésztés 
emelésére, a kertészet és szőlészet felkarolá-
sára, a mezőgazdasági kísérletügy és az állat-
egészségügy fejlesztésére, továbbá a mezőgaz-
dasági szakismeretek terjesztésére, végül az 
értékesítés és birtokpolitika terén tettek. 

Részletes statisztikai adatok felsorakoztatá-
sával ismerteti a hazánk területgyarapodásai-
val bekövetkezett helyzetet. 
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Közgazdasági fejtegetések, mezőgazdasá-
gunk népmozgalmi kérdései, a jövedelemelosz-
tás, a tőke és a hitel problémáinak és a mező-
gazdaságot fejlesztő törvényjavaslat részletes 
kri t ikai ismertetése teszi teljessé a művet. 

„A magyar mezőgazdaság és az ú j Európa" 
című befejező rész különösen az állatállomány 
fejlesztésének és- ezzel kapcsolatban az erő-
takarmányel látás fontosságára utal és mint 
alapvető elvet ál l í t ja fel a magyar agrárpoli-
tikának, hogy mezőgazdasági terményeinknek 
feldolgozott alakban való kivitelére kell töre-
kednie. 

Európa jogos érdeke, mezőgazdaságának és 
egész közgazdaságának jövője megkívánja, 
hogy a jövőben ne hagyja magát az idegen 
érdekek által tehetetlenül sodortatni és ha a 
Tengerentúllal kereskedelmi egyezményeket lé-
tesít, ezt mindenkor az ú j Európa egyetemes 
érdekeinek érvényesítésével, európai egyezmé-
nyek előzetes létesítése ú t j án kell tennie. 

A komoly, értékes szakmunka a szerző sa já t 
kiadásában jelent meg. (Budapest, 1942.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Leonhard Seií: Wege der Erziehungshilfe. 
(A kisegítő nevelés útjai). Miinchen-Berlin, 
1940., 311 lap. 

A müncheni Arbeitskreis fü r Gemeinschafts-
psychologie (Közösségi lélektani intézet) veze-
tője, L. Seif müncheni idegorvos munkatársai-
val, Lene Credner ideggyógyásznővel, Kurt 
Seelman tanítóval és Alice Lüps gyakorló 
pszichológussal együttesen egy tekintélyes 
könyvbe foglalták össze a müncheni lélektani 
intézetben végzett vizsgálódásaikat a címbeli 
"tárgy keretében és az ott alkalmazott gyakor-
lati utasításokat. A meggyőződés, melyből az 
egész vizsgálódás kiindul, az, hogy a gyermek 
hibái mindenkor a nevelő hibáit tükrözik 
vissza. Ennek elkerülésére szükséges egy ne-
velési tanácsadó intézmény létesítése. Az előt-
tünk levő könyv szerkesztője 24 dolgozatot kö-
zöl ebből a tárgykörből a mű két főrészében 
Az I. főrész (A nevelési tanácsadás alapelvei) 
főbb témái: a nevelési tanácsadás megokolása, 
a tanácsadó központ kifejlődésének története, 
a népközösség és a nevelés kapcsolatai, a ne-
hezen nevelhetőség légköre, a nevelők nevelése, 
a gyermekkor fontossága a későbbi élet szem-
pontjából, komolyan veendők-e a nevelési ne-
hézségek?, az átöröklés és a nevelési tanács-
adás. A II. főrész (a kisegítő nevelés gyakor-
lata) a nevelési tanácsadó központ létesítésé-
nek feltételeit ismerteti, majd a szülői háznál 
való látogatásokról szól; az első előadás lefo-
lyásának és a segítők kiképzésének tárgyalása 
után egyes nevelősegédeknek különböző jelen-
téseit közli és a tanácsadó központ munkájának 
hatásait az iskolák különféle faj táiban. A ta-
nácsadó munka különböző fázisaiban résztve-

vőknek, kb. 25 szakembernek tapasztalatai 
együttesen jelennek meg e becses pedagógiai 
műben az egész nevelésügyi elmélet rendkívüli 
hasznára. A könyv egyúttal kitűnő példája a 
tudatos szervező munkának, melyben a német 
szellem mindenkor fölülmúlhatatlan volt és 
marad. 

Arthur Wetz: Deutsche Wcsensformung 
auf scelenkundlicher Grundlage. (Német élet-
alakítás lélektani alapon.) Leipzig, 1940., 124 lap. 

A neveléstudományi könyvek és folyóiratok 
a múltban főképen a kiképzés munkájának rész-
letkérdéseivel foglalkoztak. Bár a lélektani ku-
tatás az egyes embernek egységét vizsgálta s 
azért ilyen irányú nevelési intézkedéseket kö-
vetett, a neveléstan egységes világnézet hiányá-
ban nem tudott mélyreható életalakítás és jel-
lemnevelés helyes és következetes megszelve 
zéséig eljutni. Mindig részletterületeken kísér-
letezett a cselekedtető oktatásban, a testneve-
lésben, stb- Csak az ú j Németországban lett a 
fiatal németek egész megjelenésének és belső 
magatdrtásának alakítása minden iskolai és is-
kolánkívüli nevelésnek középpontjává. Minden 
testi és szellemi képzést megelőzően a lelki 
magatar tásra kell a legnagyobb súlyt vetni. 
Ebből a célkitűzésből kiindulva kísérli meg az 
előttünk levő könyvecske kifejteni azokat a 
lélektani alapokat, eszközöket és utakat, me-
lyek belső jellemalakításhoz és német népi ér-
zülethez vezetnek. Először a német ember faj i 
sajátosságait rajzolja meg nagy körvonalakban 
s azután ebből halad a megfelelő nevelési elvek 
felé. A német ember testi alkatát vizsgálja, 
majd a környezet hatásait és ennek határait , 
kiemelve erkölcsi és nevelői értékeit. Azután a 
szellemi és lelki alaperőket mérlegeli. Ezt az 
alapvetést követi a német közösség- számára 
szolgáló nevelés céljáról szóló fejtegetés. A ne-
velés munkájában a szoktatás és az élmény a 
legértékesebb és mégis legegyszerűbb nevelő 
eszközök. Szerzőnk fejtegetéseiből világosan 
kitűnik, hogy a német jellemképzést mindig er-
kölcsi alapelveknek kell áthatniok s hogy a je l -
lenmevelés nem lehet független a népi értékek-
től s az erkölcsi jótól. Ily módon óhajt annak a 
magasztos feladatnak megfelelni, hogy hasznos 
irányelveket és indításokat adjon a német ne-
velésnek s ezzel megerősítse a németség lelki 
ellenálló erejét nagy élet-halál küzdelmében. 

E. Severus: Lupus von Ferriéres. Gestalt 
und Werk eines Vermittlers antiken Geistes-
gutes an das Mittelalter im 9. Jahrhundert . 
Münster in Westfalen, 1940, 194 lap. 

E mű szerzője bencésrendi szerzetes, a hí-
res marialaachi apátságban. A Maria-Laach 
mostani apátjának, Herwegen Ildefonznak 
ajánlott könyv tárgya Ferriéres-i Lupusnak, 
egy 9. századbeli bencés apátnak jellemrajza 
és annak a működésnek ismertetése, melyet a 
középkorban az ókori szellemi javaknak ha-
gyományszerű átörökítése érdekében irodalmi 
úton és tanítói tevékenységével kifejtett, Lu-
pufc apátnak személyisége és működése már 
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régóta sokféleképen magára vonta a tudós 
világ figyelmét. A teológusok a predesztináció 
tana fölött a szász Gottschalkkal folytatott 
v i tá já t ismerik, a hagiografus a Lupus apát 
tollából eiedő szent Wigbert és trieri Maxi-
min-életrajzokat becsüli nagyra. Mint filoló-
gusnak pedig abban a tevékenységben van a 
jelentősége, melyet Lupus, mint antik tar-
talmú kéziratok gyűj tő je és kri t ikusa fej tet t 
ki. Filológiai munkássága azonban éppen úgy 
az ókori írók hagyományainak történetére, 
mint a korai középkori másolók íróműhelyei-
nek ismeretére nézve, tehát művelődéstörténeti 
és paleografiai szempontból is értékes. A jog-
történész mint a germán népfa j ismerőjét 
t a r t j a számcn különböző jogi munkálatok 
alapján, fönnmaradt levelei pedig annak a 
szellemi mozgalomnak emlékei, melyet kb. egy 
század óta Karoling-renaissance névvel szokás 
megjelölni. Nevezetes még kapcsolata a f rank 
királyok idején Jámbor Lajos családjához és 
Kopasz Káiolyhoz, kinek udvarában többízben 
tartózkodott. Egy nevezetes kolostornak is 
a p á t j a volt Ferriéresben, mint ennek szellemi 
vezére a kolostori iskolázás révén az oktatás-
ügy történetében is szerepet játszott. Szerzőnk 
célja elég sokoldalú és gazdag, előző irodalom 
alapján ú j szempontból tárgyal ja Lupus mű-
ködését. Azckban a nagy összefüggésekben 
óhaj t ja vizsgálni a fciriéresi apát jelentőségét, 
mely az ő korában fönnállott, s mely a jelen-
nel is összeköti- Ha mint humanistát már mél-
tatták is őt, szerzőnk most azt kutat ja, mi volt 
Lupus álláspontja a tudományban az ókorral 
szemben, hogyan viszonylik filológus, tanári 
és kritikai működése kortársaiéhoz. Különösen 
nevezetes kérdést világít meg szerzőnk az 
irányban, hogy mint állja meg az összehason-
lítást Einharddál, Nagy Károly életírójával, 
vágy Rubanus Maurussal, vagy a Karoling-
művelődés nagy tanítómestereivel Bedával és 
Alcuinnalf MiLen egyeznek és miben külön-
böznek? Felülmúlja-e őket, vagy elmarad mö-
göttük jelentőségben. Szerzőnk könyve nagyon 
érdekes művelődés-, de egyúttal neveléstörté-
neti olvasmány is. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A nevelés válsága Franciaországban. 
Az Internationale Zeitschrift für Erziehung 

legutóbbi évfolyama többízben is 'foglalkozik 
evvel a címben jelzett időszerű tárggyal. 
Franciaország hadibukása kirobbantotta a 
válságot, mely már évek óta készülődött a 
francia szellemi életben. A nevelés kérdése, 
melyet eddig inkább technikai problémának, 
az idő fölhasználása kérdésének és pedagógiai 
módszernek tekintettek, Franciaországban most 
ismét a természeten és történelmen nyugvó 
alapjaiban lesz szemlélet tárgyává. Keresik a 
bukás okát és bűnöseit. A tanító, mondják 
egyesek, nem tudta szilárd jellemű és jó-

hiszemű szellemek millióit kialakítani, akikre 
Franciaországnak szüksége lett volna, azért 
elsősorban a tanítók képzését és nevelését kell 
újjáalakítani. Mások az alacscnyrendű menta-
litás elnyomását sürgetik, vagyis azt a men-
talitást, mely összezavaija a tudást és a kul-
tiirát; s ennek következtében azt akarják, hegy 
az iskola főképen a jellemnevelés fellegvára 
legyen. Mások a nagy fordulatot a testi neve-
lés kifejlesztésétől várják. Pétain marsall 
mindezeknek a kívánságoknak tolmácsa lett, 
mikor a következő formulába foglalta össze 
őket: „A francia iskolának mindenekelőtt nem-
zetinek kell lennie, mert a franciáknak semmi-
féle érdeke sení előbbre való Franciaország 
érdekénél." Őszerinte a jövendő franciájának 
nem a „securité" (a biztonság) legyen az esz-
ménye, hanem „a vezető államfő kezdeménye-
zése, a munkának és minőségének szenve-
délye." 

A progresszív nevelés. 
W. H. Kilpatrick amerikai pedagógus 1940-

ben az Internationale Zeitschrift für Erziehung 
hasábjain nyilatkozott a progresszív nevelés-
ről s megkísértette egy Amerikában sokat em-
legetett, sőt divattá lett pedagógiai fogalmat 
megvilágítani. A progresszív nevelési mód hí-
vei maguknak igényelik, hogy ők a leghala-
dóbb és legmodernebb pedagógusai az Egyesült 
Államoknak, ami természetesen nem gátolja az 
ellentábort abban, hogy a „progresszív"-eknek 
a nevelés vallási szkepticizmus ú t ján való alá-
aknázását és az iskolának iskolánkívüli elvek 
út ján való bomlasztását ne vessék a szemére. 
Kilpatrick a progresszív nevelést, melynek híve, 
ellentétbe áll í t ja a régi stílusú tanulóiskolá-
val. A tanulóiskola tananyagot és szakismere-
teket közvetít „abban a reményben, hogy a ta-
nuló a tanultakat az életben alkalmazni fogja". 
A nevelésnek tehát az a feladata, hegy a ta-
nulóval olyasmit közöljön, amire abban az 
életben lesz szüksége, mely csak az iskola el-
végzése után kezdődik. Ezzel szemben áll Kil-
patrick szerint már a progresszív nevelés leg-
kezdetén az a meggyőződés, hogy „csak az élet 
folyamán és az élet folyama által tanulhalunk 
meg élni". A progresszív nevelés minden peda-
gógiai hatást „az élet helyzetére" vezet vissza; 
csak „az élet helyzeteinek szemléletében" ne-
velhető valóban a személy vagy a csoport. 
Csak így lesz lehetséges, hogy a tanulót pasz-
szivitásából kicsalogassuk és a maga lábára 
állítsuk. 

Segédoktatók kiképzése. 
1940 közepe óta néhány német tanítóképző 

főiskolán, Hirsclibergben és Lauenbcrgben 
tanfolyamokat szerveztek egyelőre mintegy 500 
iskolai segédoktató kiképzésére. Fölvettek leg-
alább 19. és legföllebb 30 éves jelentkezőket, 
akiknek valamely középfokú iskolából (Mittel-
schule) végbizonyítványuk van, akik a tanítói 
hivatás iránt érdeklődnek s akik a fölvételi 
vizsgálaton elegendő ismeretet vagy más mó-
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don alkalmasságot tanúsítanak. Lehetett föl-
venni érettségit tett f iúkat és leányokat is, kik 
munkatáborban is teljesítettek szolgálatot. A 
kiképzés Lefejezése után ezeket a segédoktató-
kat tapasztalt tanítók vezetése alatt alkalmaz-
zák iskolai beosztásban. Fizetésük az elsőéves 
tanítójelöltek javadalmának megfelelő. Azok-
nak a segédoktatóknak, akik egy-két éven át 
beváltak az iskolai szolgálatban, lehetővé van 
téve, hogy egy tanítóképző főiskolának egyévi 
látogatása után a néptanítói képesítő vizsgá-
latra jelentkezzenek. A tanfolyam minden 
résztvevője havi 80 márka ösztöndíjban ré-
szesül. 

A Hauptschulehoz csatlakozó továbbképző-
osztályok. 

A „Mittelschule" c. német tanügyi folyóirat 
említi, hogy a birodalmi gazdasági kamara 
külön beadványban kérte a birodalmi nevelés-
ügyi minisztert, hogy a Hauptschule kötelező 
4 évfolyamára 2 önkéntes továbbképző osztályt 
építsen mindenütt , ahol a Mittelschule céljá-
nak elérésére vonatkozó szükségletek, vagy a 
Mittelschulék létezése vagy a nevelésre igényt 
tartók idevágó kívánságai igazolják. A kelet-
wesztfáliai kereskedelmi és iparkamara tilta-
kozik az ellen a gondolat ellen, hogy a terve-
zett két önkéntes évfolyam, mely a Haupt-
schule kötelező négy évfolyamára épülne (a 14. 
életévtől a 16-ig), hivatásraképző szakiskolák 
alakjában szerveztessék. Ezek közvetlenül bi-
zonyos hivatásokra készítenének elő a helyett, 
hogy egy újabb általános műveltség céljára 
szolgálnának, mint ahogy a mostani Mittel-
schule teszi. A hivatásraképzés súlypontjának 
a gazdasági kamara felfogása szerint magá-
ban az életben kell rejlenie. A német község-
tanács hasonló értelemben nyilatkozott. 
(Frankfurter Zeitung.) 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium ökörmezőn. Az ökörmezői já-
rás három körzetének tanítósága ökörmezői), tartotta első 
pedagógiai szemináriumát, amelyen a járás tanítóságán 
hály polgári iskolai igazgató és Pnhlik Mihály polgári 
gondnoksági elnök, Garlathy Szilárd alezredes, járási ka-
tonai parancsnok, Aranyos Gyula főhadnagy, körzeti 
leventofoparancsnok, Sereghy Kálmán hadnagy, körzeti 
leventeparancsnok, Dudinszky Tibor községi vezető, 
jegyző, Vaszócsik Endre iskolagondnoksági tag, Pujo Mi-
hály polgári iskolai igazgató és Puhlík Mihály polgári 
iskolai tanár. Dr. Dudits Endre főszolgabíró, iskolagond-
noksági elnök meleg szavakkal üdvözölte a megjelent kir. 
tanfelügyelőt. Dr. Kézdy Béla tanügyi tanácsos, kir. tan-
felügyelő köszönetét fejezi ki a meleg üdvözlésért, aztán 
kérte a vendégeket, hogy nyújtsák segítőkezüket a taní-
tóságnak, hogy magyar nemzetnevelői munkájuk minél 
eredményesebb lehessen. 

A kir. tanfelügyelő értékes megnyitójának elhangzása 
után Kiss Józsefné Zékány Johanna állami tanítónő el-
méleti felolvasást tartott „A beszéd- és értelemgyakor-
lat tanításának módja a ruszin tannyelvű iskolák II. osz-
tályában" címmel. Előadásában ismertette mindazokat az 
elveket, célokat, nevelői gondolatokat, amelyek a beszéd-

es értelemgyakorlat tanításában nélkülözhetetlenek. Cok-
tán Anna állami tanítónő a II. osztályban gyakorlati ta-

nítást tartott „Erdő és növényei" címmel. A tanítás ér-
dekes, átgondolt és eredményes volt. Szurmay tstván 
igazgató, körzeti iskolatelügyelő ismertette Coklán Anna 
módszeres eljárását. A tanításhoz hozzászóltak: Mal-
csicky Antal, Szigethy Györgyné, Chiminec Miklós, Ltnd-
vay Zoltán, Csapold Pál, Sztec Lászióné, Kopasz Mi-
hály. 

Dr. Kézdy Béla elnök zárószavában köszönetet mon-
dott a szép tanításért. 

Szünet után Csűri János vucskómezői igazgató-tanító 
„A magyar olvasmánytárgyalás módja a ruszin iskola 
V. osztályában" címmel elméleti felolvasást tartott, 
amelyben rámutatott a hiányokra és pótlásokra s ismer-
tette a tárgy módszeres tanítási levezetését. Ezután 
Nagy József állami tanító V—VI. osztályú gyakorlati 
tanítást tartott „II. Rákóczi Ferenc" címmel. A bemu-
tatott tanítás eredményesen fejeződött be. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A pacsa-nagykapornaki espereskerületi tanítói kör f. é. 
június hó 13-án Zalaszentivánon tartotta évi rendes köz-
gyűlését vitéz Varsányi József igazgató-tanító, köri el-
nök vezetésével. Az elnöki megnyitó beszéd és beszámoló 
után Btnkes János zalaszentiváni kántortanító jól sike-
rült gyakorlati tanítást tartott a III. osztályban beszéd-
és értelemgyakorlatból, a tüdővészről. Majd a róm. kat. 
tanítók sérelmeit és panaszait tárgyalta a közgyűlés. 
Kántortanítói fizetések rendezése, arcképes igazolványok, 
fizetésrendezések, állami és felekezeti tanítók közti kü-
lönbség, hosszú és élénk vitát váltott ki a tanítói kör 
tagjai között. 

Mészáros Jenő boczföldei kántortanító figyelmet le-
köt-ően értekezett „Aktuális kérdések" címmel. Baranyay 
Géza felsőrajki tanító nagyon ügyesen ismertette Fe-
renczi Istvántól „Amit jónak hittünk az iskolában" című 
munkát. Filó Ferenc nagykanizsai áll. elemi isk. igazgató, 
körzeti iskolafelügyelő a tanítók egy egységes egyesü-
letbe való tartozandóságának nagy előnyeit fejtegette. 
— Egyesülésben van az erő. — Kanzli Gyula csatári es-
peres-plébános zárószavában a tekintélytiszteletről tar-
tott értékes előadást. A közgyűlés elhatározta, hogy a 
jövő évi gyűlést Zalaszentivánon tartja. A gyűlés a pá-
pai himnusz éneklése után véget ért. 

A sümegi róm. kat. espercsi kerület tanítóköre a zala-
vármegyei általános tanítóegyesület sümeg-zalaszentgróti 
járáskörével együtt f. évi május lió 21-én a veszprémi 
püspökség „Sarvalv"-erdejében tartoitta gyűlését. Papp 
György v. elnök hazafias beveztője után Nóták Frigyes 
v. elnök üdvözlésére dr. Medve István kir. tanfe.ügyelő 
szeretettel köszöntötte a két kör nagyszámú jelenlevőjét. 
Elnök méltató szavaira a kör ünnepe'te Nóvák Frigyes 
sümegi állami elemi iskolai igazgatót, körzeti iskola-
felügyelőt a Magyar Tudományos Akadémiától nyert 
Berzeviczy díj 'elnyeréséért, mit nevezett önzetlen, ered-
ményes munkásságával érdemelt ki. Közös misehallgatás 
után Szabó József sümeg-párágai tanító nevelőértékű 
költeménytárgyalása a III. osztályban Kisfaludy K.: 
Szülőföldem szép határa.. . , majd Német József sümegi 
állami tanító értékes, gyakorlati tanítása a kézimunka 
köréből a VI. osztályban, kötötte le a hallgatóság fi-
gyelmét. Vallásos és pedagógiai értékéről tanúskodott 
Csernyi Margit nyirádi tanítónő: A faluái leányifjúság 
nevelése című felolvasása. Szabó Sándor sümegi esperes 
értékes bírálatai, valamint Gubicza Antal . csehi esperes, 
kerületi tanfelügyelő előadása a tanító lélek beírt köteles-
ségeiről mély hatást keltettek. 
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A Gönczy Egyesület jubiláris közgyűlése. Ünnepélyes 
külsőségek között, közgyűlésen ünnepelte a Hajdúvárme-
gyei és Debreceni' Tanítók Altalános Gönczy Eyyisültte 
fennállásának ötvenéves jubileumát. A közgyűlés alkal-
mából a megyeháza dísztermét zsúfolásig megtöltötték 
a tanítók. 

A közgyűlés a Himnusszal kezdődött, majd Molnár 
János einoK mondott megnyitó beszedet. Megemlékezett a 
törteneimi időkről és Kormányzó Urunk országvezetésé-
roi. A közgyu.és tagjai teiáUva tapsolták meg mind a 
honvédségroi, mind a Kormányzóról szóló emelkedett sza-
vakat. iiangoztatta, hogy az egyesület öt\enéves mun-
kájának megy olt az ereuménye, mert a tanítóság szín-
vona.át, tuuását emelte. A tanítóságnak iépést is kell 
tartani a korral. — A mai tanitógarüa még oiyan neve-
lést kapott — mondotta —, ameiyoen a nép iránti kö-
telezés, a szociális gondo.at csak bizonytalan elem volt. 
De a tanítóságnak meg kell találnia az utat a kor szel-
lemi ösvényén is. Erre az útra a tanítóságot legjobban 
az írók vezethetik el, de nem azok, akik magyarul írnak, 
hanem azok, akik csak magyarul tudnak írni és gondol-
kodni. — Ezeknek az íróknak a munkái már ott vannak 
könyvtárunkban és ma már a tanítóságon ,áU, hogy gon-
dolataikat meg is ismerje é3 a magáévá tegye. 

Ismertette az elnök a tanítóság kultúrmunkáját, 
amelyben egyaránt helyet kapott a kulturális megbeszé-
léseken Liszt, Erkel és Sinka. Vagy a korral tartunk — 
folytat ta Molnár János beszédét —, vagy választhatunk, 
melyik megújuló nemzet erőteljes nacionalizmusa kerít 
hatalmába bennünket, melyikbe szívódunk fel. Minden ta-
nító felelős egyénileg a jövőért és kész bekapcsolódni a 
nagy munkába. 

Vázolta az e'.nök a jövő évi feladatokat. A központ-
ban országos előadók bevonásával előadásokat akarnak 
rendezni, a vidéket bekapcsolják a munkába.. Kiemelte a 
tanítóság hivatásának fontosságát ós újra rámutatott 
arra, hogy az országnak új, építő munkában kell felemel-
kedni, mert ezt nemzeti létünk követeli. 

Ezután üdvözölte az elnök a megjelent vendégeket és 
előkelőségeket: Rásó István alispán, tiszteletbeli elnököt, 
Drozdy Gyula kormánytanácsos, főszerkesztőt, az egye-
sület díszelnökét, Hoffmann tanácsost, Bodolay Gyula 
tanügyi tanácsost, dr. Veress István tanügyi főtanácsost, 
Vtkerdy Béla Dóczi tanítóképző igazgatót, Dtsseuffy 
Emil szentszéki tanácsost, Ormós Lajost, az ORTE el-
nökét, Papp Géza kabai lelkészt, Ferenczy Kálmán szol-
noki igazgató tanítót, Káposztás Imrét, az egyesület 
jelenlévő alapító tagját, Mocsári Lászlót, aki 12 éven 
át volt elnöke az egyesületnek és Bökényi Dánielt, a deb-
receni tanítóság tiszteletben álló öreg tagját. 

Ezután Drozdy Gyula díszelnök, a Néptanítók Lap-
jának felelős szerkesztője tartotta meg nagy érdeklődés-
sel várt előadását a nyolcosztályos népiskola tantervéről, 
ügyesen és élvezetesen vezetett előadásában a nyolcosz-
tályos népiskola tantervével foglalkozott. Kifejtette, hogy 
a mai zűrzavaros időben a nyolcosztályos rendszer be-
vezetése igen nagy terhet rót t a magyar tanítóságra. 
A mai nehéz időkben az ötkötetes tantervet még átvenni 
is nehéz volt, nemhogy az életbe átvinni, de meg kell ha-
jolni a magyar tanítóság előtt, mert mégis nagyszerű, 
ösztönös érzékkel _ megtalálta a megvalósítás út já t . Ez-
után a tanítás gyakorlati voltára vitte át a szót. A ta-
nítónak nem szabad a rideg betűhöz ragaszkodnia, ha-
nem figyelembe kell vennie a kort, amelyben él, az esz-
méket, amelyek körötte zúgnak, az életet, amelyben ta-
nítványai élnek és egész tanítását gyakorlativá kell ten-
nie. Nem szabad fennakadni a könyvhiányon, nem sza-
bad mindent felülről várni, hanem a tanítónak magának 
kell megteremtenie szükség esetén tanításának előfeltéte-
leit is. A gyakorlati pedagógiával bőségesen tarkított elő-
adást és annak különösen pedagógiai vonatkozásait nagy 
tetszéssel fogadta a tanítóság. 

Ezután Ráthonyi Lajos felügyelő-igazgató tar tot t elő-
adást az ötvenéves Gönczy Egyesületről, majd egyhan-
gúan elfogadták Kerek György titkár alapos és kimerítő 
jelentését. 

A Tordai-Vasady-alapítvány kitüntetését Sólyom Já-
nos földesi tanító kapta. A Népművelési Alap jutalmait 
Ritoók Sándor (Debrecen), Kiss Mária (Debrecen), Tóth 
Zoltán (Józsa), Vargha Lajos (Böszörmény) nyerték el. 

Balla Kálmán beterjesztette a számvizsgáló bizottság 
jelentését ós a zárószámadást. 

H Í R E K 

Országzászló-avatás a Monori-erdőn. A mo-
nori-erdei népfőiskola és áll. el. népiskola 
június hó 14-én szép ünnepség keretében Or-
szágzászlót avatott. Az Országzászlót Oláh 
István tanító vezetésével a népfőiskolások és 
elemi iskolások a maguk erejéből állították, 
hogy ezzel is kifejezésre juttassák, hogy a 
tanyai közösségi munkájukban sem feledkez-
nek meg a szentistváni Magyarországért való 
örök küzdelemről. 

Nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett tanítók. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága Kolozsvári 
Endre mezőhegyesi állami tanítót és vitéz Zsig-
mond Ödön kolozsvári állami tanítót a Nemzet-
védelmi kereszttel tüntette ki. 

Az éneklő magyaróvári iskola. Jún ius hó 
elején Mosonmagyaróváron az I. számú állami 
népiskola „Éneklő iskola" címmel énekhang-
versenyt rendezett a Széchenyi-teremben. 

Noga Mihály hitoktató keresetlen közvet-
lenséggel gyönyörű bevezetőt mondott a ma-
gyar dalról, a magyar érzésvilágnak erről a 
vigasztaló, lelkesítő megnyilatkozásáról. 

A gyermekkar Vörös Lajos tanító-karnagy 
vezetése mellett kétszer sorakozott fel az emel-
vényen, egyszer együtt szerepelt az i f júság 
megerősített karával. Hallottunk tőlük egyházi 
éneket, zsoltárt, himnuszt és a kedves világi 
daloknak minden változatát. Mestermunka volt 
a betanítás és élvezet, élmény az előadás-

Az iparosifjúsági kart és a tanítók karát 
Nobilis Tibor egyházi karnagy vezette kiváló 
tudásával, a művész tudásával és magyar ügy-
szeretetével. Az i f júsági karnak megszerve-
zése, tanítása komoly, nagy munka volt, te-
kintve az úttörést. A tanítói kar viszont össze-
fogásával, példaadásával, nagyszerű hanganya-
gával, hivatásszerű felkészültségével és azzal, 
amit nyújtott, olyan értéket jelent, ami min-
den elismerést és tiszteletet megérdemel. 

Iskolai hangverseny a sebesült katonák ja-
vára. Szokatlanul szép, magas színvonalú 
hangversenyt rendezett a budapesti Aréna-úti 
népiskola a harctérről hazatért sebesült kato-
nák javára. A hangverseny érdekessége volt, 
hogy azon a tantestület tagjain kívül, az is-
kola művészi pályán működő volt tanítványai 
is felléptek. A megjelent nagyszámú, előkelő 
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közönség elsőnek áhítattal elénekelte a Ma-
gyar Hiszekegyet, majd Dolinuy Gusztáv igaz-
gató mondott hatásos megnyitót, rámutatva az 
együttérzésnek a r ra a meleg szellemére, mely 
a frontkatonák és az ittlionmaradottak közt 
fennáll. Geguss Kornélia mozdulatművésznő 
marosszéki táncokat mutatott be kifinomult 
művészettel. Dr. Toplak Ferencné magyar da-
lokat énekelt cigányzene mellett, a magyar 
nóta leikének tökéletes megértésével. Igen 
nagy sikere volt Szabó Sándornak, a Nemzeti 
Színház művészének, aki Mécs- és Ady-verse-
ket interpretált mély művészettel. A következő 
számban Dolinay Gusztáv igazgató mint dal-
költő és énekművész mutatkozott be. A humor 
üde világát idézte fel Gegiiss Kornélia „Söp-
rögetés" c. kis előadásával. Utolsónak lépett 
fel az egész ünnepség szerény és buzgó rende-
zője, egyben kcnfeiánsza, Bereczky János h. 
igazgató, aki Rákóczi megtérését énekelte el 
zengő, szép baritonban. 

A hangverseny után a meghívott húsz fel-
kötött karú, mankós, sebesült katona, aki ta-
lán ilyen szép hangversenyt életében sem él-
vezett, pompás, gazdag uzsonnát kapott. Ezen-
felül mindegyik egy-egy csomagot vitt haza, 
amelyben száz cigaretta, finom gyümölcs, jó-
féle cukor és sütemény volt. Külön dicséret il-
leti meg Tóki Horváth Gyulát, a főváros leg-
fiatalabb cigányprímását, aki az egész hang-
verseny zenekíséretét ellátta s Liszt egyik rap-
szódiáját adta elő nagyon szépen. A hangver-
seny emelkedett hangulatát a nagyközönség 
ritka emlékként vitte magával. 

Nyugtázás. A hercegmároki áll. népiskola a 
sebesült katonák javára 27 P-t küldött be hoz-
zánk. Az összeget a Vöröskereszt Egyletnek 
továbbítottuk. 

Halálozás. Láncz József áll. cl. isk. igazgató, körzeti 
iskolafelügyelő, a Tanítóegyesületek Országos Egyesületé-
nek alelnöke, jóságos, becsületes és közhasznú munkás 
életének 59 ik évében rövid szenvedés után, a szentségek 
kegyelmével megerősítve, szeretteitől megtért az Egek 
Urához. Iáncz József, a tanítói közéletnek ez a kivá'ó-
sága, halálával nagy űrt hagyott a tanítói társadalom-
ban. Áldott legyen emléke. — Szabó János vasvári ref. 
kántor, állami tanító szerencsétlenség következtében meg-
halt A megboldogultat Bicskén temették el. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A tanítói természetbeli lakás. 
II . 

A tanítótól igénybevett természetbeli lakás 
használata a lakáspénzre való igényt kimeríti : 
természetbeli lakás élvezetében lakáspénzre a 
tanítónak igénye nem lehet. Ha a tanító ter-
mészetbeli lakása az 1913 : XV. t.-c. 19. §-ának 
(1) bekezdésében, illetve az 1913 : XVI. t.-c. 17. 
§-ának (1) bekezdésében meghatározott lakás-
nál kisehb, lakáspénzre vagy lakáspénzpótlékra 

igényt nem tar that (5600/1924. M. E. sz. rende-
let I. fejezet 9. pont jának (4) bekezdése). Ha a 
természetbeli lakás nem felel meg az egészség-
ügyi követelményeknek (pl. poloskás, az egész-
ségre károsan nedvesfalazatú stb ), azt a tanító 
nem köteles elfogadni. A tanítói természetbeli 
lakásba albérlőt csak a természetbeli lakás ki-
utalására jogosult hatóság (pl. tanker. kir. fő-
igazgató) engedélyével lehet befogadni. 

A tanítót a természetbeli lakás mintegy bér-
lőjének kell tekinteni. Ebből az elvből követke-
zik az a kötelezettsége, hogy a részére kiutalt 
természetbeli lakásban a sajá t jából tartozik 
viselni mindazoknak a javításoknak a költségeit, 
amelyeknek viselésére bármely magánlakás 
bérlője köteles (Pénzügyi Szolgálati Szabályok 
137. § (1) bek). A természetbeli lakásban az 
iskolafenntartó anyagi terhére csakis olyan 
változtatást (újítást, átalakítást) lehet eszkö-
zölnie a tanítónak, amelyhez felettes hatósága 
hozzájárult. 

Az engedély nélkül eszközölt változtatások-
nak következménye az lehet, hogy a tanítónak 
a természetbeli lakást sa já t költségén az előbbi 
állapotba kell visszaállítania. 

A tanítói természetbeli lakásra való igény 
— abban az esetben, ha a tanító állásáról ön-
ként lemond és lemondását felettes hatósága 
elfogadta — a tanítói illetmények beszünteté-
sének napjával szűnik meg. Az állami népisko-
lai tanítók — a lakbérleti szabályzatban meg-
állapított felmondási határidő betartásával — 
államérdekből a természetbeli lakásukból bár-
mikor kiköltöztethetők (lásd: Pénzügyi Szol-
gálat i Szabályok 139. §-ának (1) bekezdését). 

Az állami és községi (törvényhatósági) taní-
tók természetbeli lakásául szolgáló épületekre 
(épületrészekre) az 1925. évi 200- P- M. számú 
rendelet 2. § (1) bekezdésének 2. pont ja állandó 
házadómentességet biztosít. A házadómentesség 
a házadón nyugvó összes pótlékra is kiterjed 
(200/1925. P. M. sz. rendelet 3. § (2) bekezdése). 
A tanítói természetbeli lakással kapcsolatos 
kert után járó állami adót és egyéb járuléko-
kat a tanítónak saját jából kell fizetnie (68.696— 
1902. számú P. M. rendelet). 

A tanítói természetbeli lakás nagyságára 
való igényt a tanítótól élvezett családi pótlékok 
száma nem befolyásolja. 

Az állami népiskolai tanítók részére a taní-
tói természetbeli lakást a tanker. kir. főigazgató 
u ta l ja ki. A kiutalás főszempontjai: a tanítók 
családos volta, a tanítói szolgálat ta r tama 
(előnyben kell részesíteni a hosszabb tanítói 
szolgálattal rendelkező tanerőt), államtakaré-
kossági érdekek (66.941/1937. számú V. K. M. 
rendelet 2. és 4. pontjai). 

A tanítói természetbeli lakás a tanítónak la-
káspénzre való igényét elégíti ki. Jogvi ta ese-
tén ugyanazok a hatóságok határoznak a taní-
tói természetbeli lakásokkal kapcsolatosan, mint 
a vitás lakáspénzilletmény-ügyekben. Az állami 
népiskolai tanerők természetbeli lakása körül 
keletkezett vitás ügyekben az 1896 : XXVI. t.-c. 
83. §-ának 1. pontja, a községi népiskolai taní-
tók természetbeli lakásával kapcsolatos vitás 
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ügyekben pedig az 1896 : XXVI. t.-c. 53. §-ának 
1. pont ja biztosít a m. kir. közigazgatási bíró-
sághoz panaszjogot, a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter határozata ellen, az ér-
dekelt állami, illetve községi népiskolai tan-
erőknek. A hitfelekezeti és egyéb nem állami 
népiskolai tanerők természetbeli lakásával 
kapcsolatosan felmeiült vitás ügyekben a- m. 
kir. közigazgatási bíróságnál panaszjog nem 
érvényesíthető. 

Dr. Horváth Zoltán. 
(Folytatjuk.) 

Tájékoztató. 
A Néptanítók Lapja 1942. évi 10. számában 

„Nőalkal mázott alt igénye a családi pótlékra" 
cím alatt megjelent közlemény szerint a gyer-
mek családi pótléka szempontjából akkor te-
kinthető ellátottnak, ha az általa élvezett java-
dalom vagy bármely forrásból származó jöve-
delem a havi 32 pengőt eléri vagy meghaladja. 
A 8500/1941. M. E. számú rendelet ezt az érték-
határ t havi 50 pengőre emeli. 

A közleményben megjelölt eseteken kívül 
családi pótlék szempontjából ellátottnak kell 
tekinteni azt a gyermeket is, aki valamely 
katonai nevelőintézetben nyert felvételt és pe-
dig tekintet nélkül arra , hogy az ellátási díja-
kat a szülő fizeti-e vagy sem. Az életkor, mely-
nek betöltéséig a gyermek szülője családi pót-
lékra igényjogosult —1 a közlemény utolsó be-
kezdésétől eltérőleg —, miként az többi fizetési 
osztályba besorolt tisztviselőnél, a tanító gyer-
mekeinél is a 24. életévben állapíttatott meg. 

H I VATA L O S R É S Z 

A „Nemzetnevelők Könyvtára" köteteinek 
beszerzése. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
megbízásából az Országos Közoktatási Tanács 
„Nemzetnevelők Könyvtára" címmel kézikönyv-
sorozatot ad ki. E közös, tanítói és tanári , kézi-
könyvtárnak feladata a nemzetnevelés közös 
szolgálatát fokozni, az iskola belső munkájá t 
elmélyíteni, az igazi nevelés kialakulását elő-
segíteni, a tanítókat és tanárokat keresztény 
nemzeti szellemű nevelői és oktatói munkájuk 
kérdéseiben egységesen és korszerűen tájékoz-
tatni. 

A kézikönyvtár eddig megjelent, előkészü-
letben lévő és tervbevett köteteiről az alábbi 
jegyzék tájékoztat: 

I. Nemzetismeret. 

1. A Kárpát-medence földrajza-
2. Hazánk. 

3. Hazánk népei és nyelvük. 
4. Hazánk története. 
5. Öt világrész magyarsága. 
6. Magyar államelmélet. 
7. Hazánk társadalma. 
8. Magyar város — magyar falu. 

Hazánk gazdasági élete: 
9. Mezőgazdaság, ipar és kereskedelem. 

10. Pénz- és hitelélet; szövetkezetek. 

Hazánk szellemi élete: 

11. Magyar nyelv. 
12. Magyar irodalom. 

Magyar művészet: 

13. Népművészet. 
14. Építészet, szobrászat, festészet-
15- Ének és zene. 

16. Nemzetünk a népek együttesében. 

II. Nemzetszolgálat. 
1. Családi nevelés. 
2. Népegészség. 

Nemzetnevelésünk: 
3. Nemzetnevelésünk rendszere. 
4. Közoktatásügyi igazgatás ós iskolafel-

ügyelet. Ára : 160 pengő. 
5. Nemzetnevelői hivatás. 
6. A magyar művelődés ú t ja 1920—1940. 

III. Honvédelem. 

1. A honvédelem eszmei és erkölcsi a lapjai 
2. Honvédelmi nevelés. 
3. A kötelező katonai szolgálat népnevelői 

értéke. 
4. I f j ú ság i szervezeteink a honvédelem és a 

nemzetnevelés szolgálatában. 
5. A hadtudományok fejlődése. 
6. A magyar nemzet hadtörténelme. 
7. A magyar katonaeszmény képviselői 
8. Katonai földrajz. 

IV. Gyermek- és ifjúságtanulmány 
1. Nevelés és lélektan. 
2. A gyermek és az i f j ú testi és lelki vi-

lága. 
- 3. Jellemtan. 

4. Az iskolásgyermek megismerése. (A gyer-
mek megfigyelése és vizsgálata. Pálya-
választás.) 

5. A gyermek és környezete. 
6. Szülői tanácsadás. 
7 Nevelési hibák. 
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V. A népiskola könyvei. 
1. Népiskolai nevelés. 
2. Népiskola és szülői ház. 
3. A népiskola élete. 
4. Iskolaotthon. 
5. A népiskola i f júsági egyesületei. 
6. A népiskola i f júsági irodalma. 

A nemzeti népi műveltség tanítása: 
7. Előkészület a tanításra. 
8. Az olvasás és írás tanítása. 
9. A beszéd- és értelemgyakorlatok taní-

tása. 
10. Olvasmánytárgyalás az iskolában. 
11. A népiskolai nemzetismeret tanítása. 
12. A népiskolai számolás és mérés tanítása-
13. A népiskolai természetismeret tanítása. 
14. I. Iskolai énekgyiijtemény 6—10 éves ta-

nulóknak. 
16. A népiskolai énektanítás. 
18. Szemléltető rajzok a népiskolában. 

Hivatásra nevelés: 
19. Népiskolai mezőgazdasági ismeretek. 
20- Népiskolai mezőgazdasági ismeretek ta-

nítása. 
21. Népiskolai ipari és kereskedelmi isme-

retek. 
22. Népiskolai ipari és kereskedelmi isme-

retek tanítása. 
23. A hazai népiskola múl t ja és mai fel-

adatai. 

VI. A gazdasági középiskolák könyvei. 

.1. Kereskedői hivatásra nevelés. 
2. A kereskedelmi ismeretek tanítása. 
3. Az irodalmi műveltség tanítása a gaz-

dasági középiskolákban. 
4. A közgazdasági ismeretek tanítása. 
5. Gazdasági földrajz és áruismeret. 
6. A gazdasági élet jogi ismeretei. 
7. Gazdaságtörténet. 
8. A kereskedelmi számtan tanítása, 
9. A kereskedelmi levelezés tanítása. 

10. Kereskedelmi üzemi gyakorlatok. A r a 5 P . 

Az első négy csoport kötetei valamennyi 
népiskola, középiskola, középfokii és szakiskola 
és azok tanítója, illetve tanára számára ké-
szülnek. Az V. és a további csoportok kötetei 
elsősorban az egyes iskolafajok sajátos mun-
kájáról és feladatairól hivatottak a népiskola 
tanítóját, illetve a középiskola tanárá t tájé-
koztatni. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter fel-
hívja az állami, kir. kat., községi, társulati , 
magán és izraelita hitfelekezeti középiskolák. 

középfokú iskolák és szakiskolák igazgatóit, 
hogy a „Nemzetnevelők Könyvtára" megfelelő 
köteteit az iskola ellátmánya terhére 2—2 pél-
dányban szerezzék be- (Megrendelhető a Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomdától.) 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
egységes nemzetnevelés érdekében szükséges-
nek véli, hogy a Nemzetnevelők Könyvtárának 
megfelelő köteteit az egyházi hatóság alat t 
álló iskolák tanári, illetőleg tanítói könyvtárai 
számára is beszerezzék. Ezért ennek a célnak 
megfelelő szíves intézkedésre ezen az úton kéri 
fel a Főtisztelendő Egyházi Főhatóságokat. 
(106-401/1942. V. K. M. — 1942. április 9.) 

Pályázati hirdetmény. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a külső igazgatás kezelési szakának lét-
számában megüresedett két irodasegédtiszti 
állásra nyilvános pályázatot hirdet. 

A pályázatra bocsátott egyik állás betölté-
sénél az 1931. évi III . t.-c. alapján kiállított 
„Igazolvánnyal" rendelkező altisztek, a másik 
állás betöltésénél pedig az 1939. évi II . t.-c. 
rendelkezéseinek megfelelően a hadirokkan-
tak, vitézek, vagy tűzhaicosok, egyenlő felté-
telek n ellett, amennyiben 45. életévüket még 
nem töltötték be, elsőbbségi igénnyel bírnak. 
Ilyenek hiányában a tanügyi igazgatási (tan-
kerületi kir. főigazgatói és kir. tanfelügyelői) 
hivataloknál tényleges szolgálatban álló segéd-
hivatali gyakornokok ranghelyzetüknek meg-
felelő sorrendben más pályázókkal szemben 
elsőbbségi igénnyel bíx-nak. 

Az állás vidéken kerül betöltésre éspedig 
csak olyan pályázóval, aki a megfelelő iskolai 
végzettségen felül kifogástalan gép- és gyors-
írásbeli jártasságot tud igazolni és irodai, 
illetve irattárkezelési gyakorlattal rendelkezik. 

A kinevezés ideiglenes minőségű és egyévi 
kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. 
Az 1941. 8500. M. E. sz. rendelethez csatolt I . 
számú táblázatban az irodasegédtisztek szá-
mára megállapított fizetéssel és szabályszerű 
lakáspénzzel van mindkét állás egybekötve. 

A pályázók a kellően felszerelt, szabály-
szerűen felbélyegzett és sajátkezűleg írott kér-
vényüket, pontcs lakáscímük feltüntetésével, 
jelen pályázati hirdetmény megjelenésétől szá-
mított 15 napon belül nyújtsák be a m. kir-
vallás- és közoktatásügyi minisztérium V—1. 
ügyosztályának irodájába. Az igényjogosult 
pályázók illetékmentességet élveznek. 

A budapesti lakos pályázók tartoznak a 
minisztérium V—1. ügyosztályában, vidéki la-
kos pályázók pedig — esetleges felhívásra — 
a lakhelyükhöz legközelebb eső s kijelölendő 
tanügyi igazgatási hivatalban bemutatkozás 
és jártassági vizsga végett személyesen meg-
jelenni. Ilyen esetben meg nem jelenés lemon-
dásnak számít. 
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Közszolgálatban álló pályázók pályázati ké-
relmüket szolgálati úton terjesztik elő, köz-
szolgálatban nem álló pályázók pedig kérvé-
nyükhöz eredetben, vagy kir. közjegyző által 
hitelesített másolatban az alábbi okmányokat 
csatolják: 

I. születési anyakönyvi kivonat; 
2- nős pályázóknál (férjezetteknél) házassági 

anyakönyvi kivonat és az elláttatlan gyerme-
kek számának hatósági igazolása; 

3- iskolai végzettséget igazoló utolsó osz-
tálybizonyítvány ; 

4. gép- és gyorsírástudást igazoló hatósági 
irat, vagy szolgálati bizonyítvány; 

5. magyar állampolgárságot igazoló, vagy 
valószínűsítő hatósági bizonyítvány; 

6. egészségi állapotot (az állami szolgálatra 
alkalmas testi és szellemi épséget) igazoló új-
keletű hatósági tisztiorvosi bizonyítvány; 

7. hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
8- eddigi alkalmaztatási viszonyait igazoló 

okmányok; 
9. katonaviselteknél az erről tanúskodó ira-

tok (B. vagy C. mintájú igazolványi lap); 
10. az igényjogot igazoló hadirokkantsági 

bizonyítvány, vitézi vagy tűzharcosi igazol-
vány; 

II. nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 
tartozik a zsidók közéleti és gazdasági térfog-
lalásának korlátozásáról szóló 1939. évi IV. t.-c 
1. és 5. §§:ban meghatározott korlátozások alá. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
kellőképen fel nem szerelt, vagy késve érke-
zett folyamodványok nem vehetők figyelembe. 

Kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a tanügyi igazgatás létszámába dr. Salánki 
Lajos szegedi lakost ideiglenes minőségű fo-
galmazó-gyakornokká, a békésvármegyei kir. 
tanfelügyelői hivatalhoz kinevezte. (108-109— 
1942. V. 1. sz. — 1942. június hó 17.) 

Alka lmazás . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Garami Györgyöt a Faragó Béla Országos 
Árvaház alkalmazottjainak létszámába kise-
gítő szolgai illetményekkel alkalmazta. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a magyar Nemzeti Bank Főtanácsának, a 
budapesti m. kir. állami gyakorló kereskedelmi 
középiskola részéKe jut tatot t 20000 pengős ado-
mányáért, továbbá a Takarékpénztárak és 
Bankok Egyesületének ugyanazon intézet ré-
szére jut ta tot t 20.000 pengős adományáért, vala-
mint a Richards Bichard győri finomposztó-
gyár Igazgatóságának ugyanazon intézet sze-
génysorsú, jó előmenetelű tanulóinak segélye-
zésére jut tatot t 1000 pengős adományáért 
őszinte elismerését és köszönetét fejezte ki. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Hóman Bálint: Nemzetnevelők Könyvtára, 
Egy évtized a nemzetnevelés élén. 1S32—1942. — 
Rózsa József: Nevelőértékek a háborúban. — 
Vikár Sándor: Magyar népi gyermekjátékok. 
— Szentgyörgyi Gusztáv: A beszédnevelő tanító. 
— Galamb Imre: A bábszínház pedagógiája. — 
Arpassy Gyula: A tanmenet összeállításának 
főbb elvei. — A mai népiskola munkája a pest-
megyei pedagógiai szemináriumok tükrében. — 
Gyakorlati pedagógia. Nemes János: A magyar 
katona. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
— Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi 
irodalom. — Külföldi szemle. — Pedagógiai sze-
minárium• — Egyesületi élet. — Hírek. — Taní-
tók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Pályáza-

tok- — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y A Z A T O K 

A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 
FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidöben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.478. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

ERDÖSMECSKE róm. kat. egyházközsége kántortani-
tójának helyettesítésére katonai szolgálata idejére pályá-
zatot hirdet. Díjazás a nyári szünetben megegyezés eze-
rint. Tanévben a törvényes előírás alapján. (1347.) 

SOMOGYHÁRSÁGY róm. kat. egyházközsége a le-
mondás folytán megüresedett második számú tanítói 
állásra. pályázatot hirdet. Helyi járandóság 20%, a többi 
államsegély. Csak férfitanerők pályázhatnak. Német 
nyelv tudása kötelező. Pályázati határidő 21 nap. Kel-
lően felszerelt kérvények Plébánia, Somogyhárságy kül-
dendők. (1258.) 



6 4 8 11)42 : 13. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

I s k o l a i f a l i 

térképek 
legújabb határokkal, 
l e g m o d e r n e b b , d o m b o r -
h a t á s ú r a j z o l á s s a l . Vala -
m e n n y i engedé lyezve a n m . 
K u l t u s z m i n i s z t e r ú r á l t a l . 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet főbizományosa. 

Budapest IV., K a m e r m a y e r Káro ly -u . 3 . - T e l . : 1 8 9 - 4 6 4 és 1 8 9 - 4 4 4 . 

MARCZELL 
ENDRE 

o r g o n a ó p í t ő m e s t e r . 

, >. h -t-

siíi te 

Készít új orgonákat. 
Átépítést, vi l lanyfúv 
berendezést, karban 
tartást legjutányosabb 

áron vállal. 

Czeme: IX., Közrak* 
társutca 12/a. Lakás: 

IX., Bakáts.utca 5. 

A tanitósag regi, kedveit L U K A C S 

Szolid árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
é s k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII, Dohánya. 
Telefon: 223.261. 

BÚTOR 
• • 

30. • • ÜZLETE 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Rákóczi.út ötven alatti 

ZONGORATERMET, 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Rákóczi-út ötven. Zongoraterem, Erzsébet-krt sarok. 

RIGLER J Ó Z S E F E D E 
P A P I R N E M Ú RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, R Ó Z S A . U T C A 55 . SZ. 

Rajzfüretek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön, 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt* 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal* 
zók, továbbá rajzeszközök és minden* 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

VERSEG róm. kat. iskolaszéke a megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Állás javadalma 25 érték-
egység: 7 kat. hold 1411 négyszögöl szántó, rét; 1287 
négyszögöl belsőség: kert, udvar, lakás három szobából, 
egyéb helyiségekből és 30 m3 tűzifa. Készpénzfizetés 1427 
pengő: párbér, deputátum, földmunkaváltság és tanítói fi-
zetés. Ha ezen állásra helybeli tanítónk választatnék meg, 
egyidejűleg a megüresedet tanítói állás is betöltésre ke-
rül. Törvényes fizetés Központi Illetményhivataltól és lak-
bér. Állásokra vonatkozó kötelességek díjlevelekben és 
szolgálati szabályzatban. Mindkét álláshoz tanítói oklevél 
mellé kántori is szükséges, mert a II. tanító szükség ese-
tén kántort helyettesít. Kész leventeoktatók előnyben. Pá-
Ivázati határidő lapközléstől három hét. Okmányolás 
V. K. M. 69.877—1933. VI. szerint. Énekpróba meg-
hívásra. Költségmegtérítés ninos. Korteskedés kizáró ok. 
Plébánia, Verseg (Pest megye). (1271.) 

BUDA izraelita hitközsége pályázatot hirdet elemi 
iskolai tanítói (tanítónői) állásra. A pályázótól a törvény-
szabta követelményeken kívül megkívánjuk, hogy a val-
lási tárgyakban, a héber nyelvben és az énekben kiválóan 
jártas legyen, továbbá, hogy 40 évesnél fiatalabb legyen. 
A pályázatokat f. évi augusztus l- ig kell beküldeni a 
hitközség elöljáróságának (II., Fő-u. 12.). Csatolandó: 
1. Születési bizonyítvány. 2. Tanítói oklevél. 3. Magyar 
állampolgárságot igazoló okmány. 4. Rövid életrajz. 
5. Előzetes tanítói működés esetén, működési bizonyít-
vány. A megválasztott tanítónak állását 1942. szeptem-
ber'1-én kell elfoglalnia. (1038.) 

BARABÁSSZEG róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a megüresedett osztatlan tanítói állásra. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Javadalmazás a kezdőfizetés 
20%-a helyi járandóság, államsegély, lakbér. Válasz-
bólveges kérvények Plébánia, Pajzsszeg (Zala m.) kül-
dendők. (1207.) 

BARABÁSSZEG ref. egyházközség presbitériuma a 
Néptanítók Lapja f. évi 10. számában megjelent pályázati 
hirdetését 21 nappal meghosszabbítja. Kántorpróba július 
2S-án. (1201.) 

ABODI (Borsod m.) ref. kántortanítói előkönyörgő 
állásra pályázatok ref. lelkész Meszes, up. Szendrő kül-
dendők a hirdetés megjelenésétől 14 napig. Fizetés ter-
mészetben, államsegély. Értékegység: 24. Kötelesség: 
I—VIII. osztály vezetése, vasárnapi istentiszteletek vég-
zése, királykúti szórvány gondozása missziói segély mel-
lett. Szállítás szendrői állomástól. (1199.) 

ALISTÁL róm. kat. egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett III. sz. rendes férfitanítói állásra 21 
napi határidővel pá'yázatot hirdet. Fizetése törvényes. 
Orgonálni tudás és leventeoktatói képesítés előny. Nők 
is pályázhatnak. Szabályszerűen felszerelt kérvények —• 
válaszbélveggel — Róm. Kat. Plébániahivatal, Alistál, 
(Komárom m.) küldendők. (1200.) 

BÁTAAPÁTI evangélikus egyházközsége pályázatot 
hirdet a megüresedett kántortanítói állásra.. Javadalom: 
2 szobából, 2 konyhából és mellékhelyiségből álló lakás, 
108 pengő készpénz, 960 kg búza, 1320 kg rozs, 7 hekto-
liter bor, 20^2 köbméter hasábfa, 6 kat. hold föld, 1 kocsi 
széna, 1 koosi sarjú, 1 kocsi szalma s 4 malomfuvar. 
Értékegység: 48. Kötelesség hivány szerint. Németül tudó 
tanítók pályázhatnak. Kérvények e* lap megjelenésétől 21 
nap alatt evang. lelkészi hivatalhoz küldendők. (1202.) 

BECSKEHÁZA ref. egyháza pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Javadalom: kétszobás lakás, tíz kat. 
hold fö'.d, két kat. hold rét, ezek közmunkája, 3 köböl 
búza, 6 köböl gabona és egy köböl zab. Húsz m3 tűzifa 
és az Úrbéri erdőből 8 szekér fa. Értékegység: 29, állam-
segély van. Pályázatokat: Ref. lelkészi hiVatal, Bódva-
lenke. U. p. Hidvégardó címre kérjük küldeni. (1203.) 
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BARABÁS ref. egyházközsége pá'yázatot hirdet II. 
számú tanítói állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. Fize-
tés törvényszerű, 30%-a helyi javadalom, megállapított 
lakbérrel. Pályázati határidő "21 nap. (1204.) 

DEVECSÉR izr. hitközség iskolaszéke visszaállítandó 
népiskolájának kántortanítói állására tanügyi hatóságok 
engedélyétől feltételezetten 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Cím: Izr. Lelkészi Hivatal, Devecser. (1213.) 

BAKONYSÁRKÁNY r. k. iskolaszéke három heti 
határidővel pályázatot kirdet a II. sz. tanítói állásra. 
Kötelessége az osztatlan 8 osztályú német tagozat taní-
tása. Szívgárda vezetés. Fizetés pol. községtől 20%, többi 
államsegély, 3 kmt. tűzifa, lakbér. Férfiak, nők pályáz-
hatnak. Vasút helyben, villany van. Plébánia, Bakony-
sárkány. (1206.) 

PAJZSSZEG róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett II. számú tanítói állásra pályázatot^ 
hirdet 21 napi határidővel. Javadalmazás: A kezdőfizetés 
10%-a, helyi járandóság, államsegély, lakbér. Csak nők 
pályázhatnak. Vá'aszbélyeges kérvények Plébánia, Pajzs-
szeg, Zala m. küldendők. (1207.) 

AJKARENDEK község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a III. tanítói állásra. Fizetése 10% helyi járandóság, 
90% államsegély. A törvényes lakbér. A német nyelv 
tudása szükséges. Férfiak előnyben. Határidő 21 nap. 
Iskolaszék. (1198.) 

DEMECSER ref. egyháza pályázatot hirdet III. sz. 
tanítónői állására. Fizetés lakás, 10%, államsegély. 
Kötelessége törvényszerű. Ugyancsak pályázatot hirdet 
V. K. M. jóváhagyástól feltételezetten IV. számú tanítónői 
állására. Fizetés és kötelesség a fenti. Pályázatok 30 
nap alatt Ref. Lelkészi Hivatal, Demecser (Szabolcs 
niegye) küldendők. (1212.) 

MAGYARPÉTERLAKA ref. egyházközség (Maros-
Torda, posta: Gernye-zeg) pályázatot hirdet iskolájának 
II ik és Ill-ik tanítói állására. Mindkét állás helyi java-
dalma évi 140 pengő, fizetéskiegészítő államsegély és tör-
vényes lakbér. Iskolánk a község egyetlen iskolája. Női 
tanerők is pályázhatnak. Határidő e hirdetés megjelené-
sétől számított 3 hét. Az állások szept. 1-én foglalandók 
el. Szabályszerűen felszerelt kérések Nt. Kiss Lajos espe-
res, Magyaró, Maros-Torda címre küldendők. Iskolaszék. 
(1241.) ~ 

MÁTÉTELKE róm. kat. egyházközség képviselőtestü-
lete 21 napi határidővel pályázatot hirdet az ilma-majori 
népiskola tanítói állására. Az állás betöltése egyház-
főhatósági hármasjelöléssel és a VKM. rendelet betartá-
sával történik. Javadalma: 5 értékegység, 55% helyi 
készpénzfizetés, természetbeni lakás, 250 négvzetöl föld 
haszonélvezete, szabad fűtés és törvényes államsegély. 
Kötelességei díjlevél szerint. Az álás azonnal elfogla-
landó. Közbenjárás, korteskedés kizáró ok. Válaszbélye-
ges, okmányokkal felszerelt kérvények: Plébániai hiva-
talnak, Mátételke (Báes megye) küldendők. (1242.) 

MIKOSSZÉPLAK rk. egyházközsége pályázatot hir-
det az újonnan szervezett III. tanítói állásra, melynek 
javadalma 10% helyi járandóság, lakbér, a többi állam-
segély. Csak nők pályázhatnak. Pályázati határidő a 
megjelenéstől számított 21 nap. Kérvények a bérbalta-
vári (Vas megve) Plébániahivatalhoz adandók be. 
(1242/a.) 

NYÁRÁDREMETE róm. kat. egyházközség iskola-
széke 6 tanerős iskolájához nyugdíjazás folytán megüre-
sedett második tanítói állásra 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: évi 140 P helyi javadalom, 
megfelelően kiegészített államsegély, törvényes lakbér. 
Kérvények Plébániahivatal, Nyárádremete (Marostorda 
vm.) címre küldendők. (1247.) 

NÉPDAL G Y Ű J T E M É N Y E K 
Rendelési jel 
3100 100 NÉPI JÁTÉKDAL 1-50 P 
3101 101 MAGYAR NÉPDAL 1-50 » 
3102 102 NÉPDAL (Madárka) 1-50 » 

3103 103 NÉPDAL 1-50 » 
9200 É N E K E S ÁBÉCÉ (304 dal) 2-50 » 

A mai iskola énekeskönyve. 

K Ö N N Y Ű K A R É N E K E K 
3409 KICSINYEK KÓRUSA (Bárdos) !•— 99 

17 egész könnyű dalocska. 

3923 KÉTÁGÚ SÍP (Kerényi) 1— 99 
30 népdal (2 szól.) és kánon. 

3981 MAGYAR HAZÁM (Kertész) . . . —-60 99 
13 hazafias kórus. 

3982 TAVASZ BOKRÉTA (Kertész) . — 8 0 99 
Vidám kis gyermekkaruk, kánonok. 

4042 7 K Ö N N Y Ú KAR és 6 KÁNON 2 — 99 
Kodály Zoltán kórusai. 

4800 ERDŐ, MEZŐ (Vásárhelyi) 2-
99 

27 könnyű 2 szól. népdal. 

MAGYAR KÓRUS 
LAP- ES ZENEMŰKIADÓ KFT. 

B U D A P E S T 
XII FERY OSZKÁR.U. 55. 

CSÁKÁNY (Somogy m.) róm. kat. egyházközsége el-
halálozás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: termé-
szetbeni lakás meilékhe'yiségekkel, helyi- javadalom 39 
értékegységben megállapítva (5 öl fa, 12 hold föld, pár-
gabona stb.). Kántorpróibára önköltségen kell megjelenni. 
Kérvények: Plébánia, Csákány (Somogy m.) küldendők. 
(1209.) 

CSIBRÁK község (közvetlenül az Űjdombóvár— 
budapesti fővonal mellett fekvő) róm. kat. egyházköz-
sége a lemondás folytán megüresedett II. számú tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Tanítási 
nyelv német kisebbségi. Nők is pályázhatnak. Határidő 
21 nap. Kérvények P'ébániahivatal, Kurd (Tolna vár-
megye) küldendők. (1210.) 

CSEPEL r. k. iskolaszéke pályázatot- hirdet a szer-
vezés alatt álló IV. számú tanítói állásra. Pályázati 
határidő július 25. Az állás nincs államsegéllyel egybe-
kötve. Kötelesség díjlevél' szerint. Fizetés törvényszerű. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
el'átott boríték csatolásával „Csepel I. Plébánia" címre 
küldendők. (1211.) 

FORGOLÁNY kéttanerős református népiskolájáhoi 
természetbeni lakással, 10% helyi hozzájárulással, 90% 
államsegéllyel díjazott, 1942. szeptember 1 én elfogla-
landó 1. sz. tanítói állásra szabályszerűen felszerelt pá-
lyázatokat július 7-ig lehet benyújtani lelkészi hivatalhoz 
(u. p. Tiszapéterfalva). A rábízott osztályok vezetésén 
kívül köteles a tanító az egyháztársadalmi munkákban 
is segédkezni és az orgonista kántori szolgálatot is el-
látni s ez utóbbiakért külön megállapodás szerint beszá-
mítási kötelezettség alá nem eső, jelentős díjazás jár. 
Kántorképesítéstt nők is pályázhatnak. (1215.) 
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EGYHÁZASRÁDŐC református egyháza pályázatot 
hirdet az újraszervezett II. tanítói állásra. Fizetés tör-
vény szerint. Az iskola kéttanerős. Kötelessége a reá 
bízott osztályok tanítása, gyülekezeti, belmissziói mun-
kákban segédkezés, orgonista-kántor akadá'yoztatása ese-
tén annak helyettesítése. Pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől 21 nap. Csak nők pályázhatnak. Az állás 
augusztus 1-én elfoglalandó. Kérvények válaszbélyeggel 
ellátva ref. lelkészi hivatal, Egyházasrádóc, (Vas m.) 
küldendők. (1214.) 

GEBE gör. kat. egyházközsége ideiglenes helyettessel 
betöltött kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. 21 értékegység. Fizetése törvényes. Köteles-
sége a kijelölt osztályok vezetése és egyesületi életben 
segítés. Kérvények Lelkészi Hivatal, Gebe küldendő 
(1216.) 

GYULAHÁZA róm. kat. leányegyház iskolaszéke le-
mondás folytán megüresedett kántcrtanítói állásra pá'yá-
zatot hirdet. Javadalmazás: Törvényes lakbér, Illetmény-
hivataltól folyósított tanítói fizetés és párbér. Határidő 
21 nap. Nők is pályázhatnak. Pályázatok róm. kat. Plé-
bánia, Nyírkarász címre küldendők. (1217.) 

MÉRK gör. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a kato-
nai szolgálatot teljesítő tanító jövő tanévi helyettesíté-
sére. Pályázhatnak nők is. Fizetése a törvényes. Jelent-
kezések iúl. 15-ig küldendők gkat. lelkész, Fábiánháza 
címre. (1243.) 

MEZtfMADARAS (Maros-Torda) ref. egyháza pályá-
zatot hirdet a 3. sz. kántortanítói állására. Javadalom: 
lakás, 10 hold szántó, mint helyi javadalom. Értékelve 
420 pengőre. Kántorjavadalom: 3 hold szántó. Belmisz-
sziói munkákért javada'om: 8 hold szántó, 6 és M öl 
tűzifa és közmunka. Kötelességek: a törvényes szab. 
rendeletekben előírt kötelességek. Pályázati határidő f. év 
július 10. Felszerelt pályázatok a mezőmadarasi ref. egy-
ház címére küldendők. (1244.) 

NAGYMÁGOCS község iskolaszéke pályázatot hirdet 
az újtompaháti osztatlan isko'a tanítói állásra. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Javadalom: természetbeni lakás, 
kert és törvényes illetmény. Kötelessége: osztatlan iskola 
vezetése és vallásoktatás. Pályázatok válaszbélyeggel a 
községi iskolaszéki elnök címére küldendők, a meghirde-
téstől számított 21 napon belül. Községi iskolaszék. 
(1245.) 

NYÁRÁDREMI1TE róm kat. egyházközség iskola-
széke 6 tanerős iskolájához a kántortanítói állásra 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 4 hold 
86Ö négyszögöl szántó és 4 hold 587 négyszögöl kaszáló 
és 25 hold erdő üzemterv szerinti vágatás után befolyó 
jövedelem helyi javadalom, megfe'elően kiegészített 
államsegély, természetbeni lakás. Kérvények Plébánia-
hivatal, Nyárádremete (Marostorda vm.) címre külden-
dők. (1246.) 

NYÍRPILIS gör. kat. egyházközsége törvényes meg-
üresedés alapján pályázatot hirdet a kántortanítói 
állásra 21 napi határidővel. Jövedelme: államsegély, 
25 kat. hoM föld egy tagban, 100 véka párbér, stóla, 
természetbeni lakás. Kötelessége díjlevél szerint. Pályá-
zati kérvények válaszbélyeggel a gör. kat. Lelkészi Hiva-
talhoz, Nyírpilis (Szabolcs ni.) küldendők. (1250.) 

NYÁRÁDREMETE róm. kat. egyházközség iskola-
széke a nyárádremete-vármezői újonnan szervezett máso-
dik tanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hir-
det. Javadalom: évi 140 P helyi javadalom, megfelelően 
kiegészített államsegély és törvényes lakbér. Kérvények 
Plébániahivatal, Nyárádremete (Marostorda vm.) címre 
küldendők. (1249.) 

DEBRECEN református egyháza pályázatot hirdet öt 
tanítói állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. A válasz-
tás a tankerületi kir. főigazgató úr engedélyétől feltéte-
lezetten és a V. K. M. 125.000/1940. sz. rendelete alap-
ján fog megtartatni. Fizetés törvényszerű. Természetbeni 
lakás vagy lakbér. Kötelesség: egy vagy több osztály ve-
zetése, belmissziói munkában részvétel, kántorok he'yot-
tesítése. Pályázók okmányaikkal (oklevél, nem ref. kép-
zőben végzetteknél vallástani pótképesítő, férfiaknál kán-
tori oklevél, keresztlevél, illetőségi bizonyítvány, összes 
— esperesileg megerősített — szolgálati bizonyítvány, az 
utolsó, a pályázati hirdetmény megjelenése utáni kelet-
tel, mely a minősítést félreérthetetlenül magában foglalja, 
a kommunizmus alatti magatartást, a katonai szolgálatot 
igazoló bizonyítvány, állásban levőknél a hivatalos eskük-
ről, fogada'makról szóló bizonyítványok, erkölcsi bizo-
nyítvány, legújabb keletű hatósági orvosi és külön bizo-
nyítvány arról, hogy fertőző gümőkórban nem szenved, 
szülők és mindkét ágbeli nagyszülők születési és házas-
sági anyakönyvi kivonata) felszerelt kérvényüket Refor-
mátus Egyházi Hivatal Debrecen, Kálvin-tér 17. címre 
küMjék. Okmánvok eredetiben, vagy közjegyző által hi-
telesített másolatban terjesztendők be. Pályázati határ-
idő a hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap. Kor-
teskedés minden formában tilos és a pályázatból kizáró 
ok. Bemutatkozni csak Molnár Ferenc lelkipásztor, iskola-
széki elnöknél (Isnotálv-tér 2. sz.) és Szabó Károly is-

- kolaszéki előadónál (Eötvös-u. 50. s z ) szabad augusztus 
4—5—6-án délelőtt 8—12-ig. A megválasztott a Debre-
ceni Református Tanítók Segélyegyesületének kötelezett 
tagja. Az egyház költözködés] költséget nem ad. A kér-
vényhez megcímzett és felbé'vegzett boríték melléklendő, 
hogy választás után az Egyházi Hivatal az okmányokat 
viss'aküldhesse. Az állást szeptemberbén kell elfoglalni. 
(1290.) 

BAZITA (Zalaegerszeg mellett) róm. kat. e?vház-
községe pá'yázatot hirdet II. számú tanítónői állásra. 
Határidő három hét. 10% helyi, többi államsegély. Pá-
lyázatokat Plébánia, Nagylengyel (Zala megye) címre. 
(1205.) 

GYERGYŐCSOMAFALVA róm. kat. egyházközségo 
június 30-val bezárólag négy tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése 90% államsegély, 10% helyi javadalom. 
Plébániahivatal, Gyergyócsomafalva. (1218.) 

GERENDÁS (Békés vm.) róm. kat. isko'aszéke 21 
napos határidővel, lemondás folytán megüresedett II. 
sorszámú tanítói (tanítónői) törvényszerinti fizetésű ál-
lamsegélyes állásra; III. sorszámú tanítói (tanítónői) 
töltényes fizetésű, állameegélyes, természetbeni új'aká-
sos, állásra pályázatot hirdet. Kellően felszerelt kérvé-
nyek: Róm. kat. Plébánia Hivatal, Gerendás címre kül-
dendők. (1219.) 

JÁNK gör. kat. egyházközsége pályázatot hirdet át-
helyezés folytán megüresedett kántortanítói állásra: Ja-
vadalma: 80 aranykorona, 26 értékegységben, kitűnő föl-
dek, lakás, új melléképületekkel, a többi államsegély. 
Szatmár közel. Taníttatási lehetőség. Posta, vasút, telo-
fon helyben. Kérvények 21 napi határidővel Gör. kat. 
Lelkészi Hivatal, Jánk címre küldendők. (1222.) 

GÖRGÉNY egyházmegyéjébe kebelezett marosfelfalúi 
ref. egyházközség pályázatot hirdet Ill-ik tanerői állásra. 
Pályázhatnak nők is, de kántori képesítésű férfiak előny-
ben részesülnek. Javada'om: Az egyház pénztárából évi 
140 P ós egy szoba, konyha, kamrából álló szép lakás. 
Megfelelő állami fizetéskiegészítési Kötelességek: a szá-
mára kijelölt osztályok tanítása, az egyház missziói és 
közműve'ódési munkáiban való tevékeny részvétel, férfi 
tanerő választása esetén a kántori szolgálatban való se-
gédkezés. Pályázatok az egyház presbitériumához adan-
dók be (Marosfelfalu, u. p. Szászrégen) a pályázat meg-
jelenésétől számított három héten belül. (1221.) 
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KÖLESDKISTORMÁS evangélikus egyházközsége pá-
lyázatot hirdet II. górsz. tanítói állásra. Tannyelv német. 
Javadalom törvényes. Pályázati határidő a hirdetés meg-
jelenésétől számítva három hét. Evang. lelkészi hivatal. 
(1225.) 

JÓZSEFHÁZA ref. egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet a megüresedett kántortanítói állásra. Javadalma 
az egyháztól: 1. 2 szoba, konyha, kamra, mellékhelyisé-
gek és kert természetben. 2. Készpénz az egyház pénztá-
rából évi 140 pengő. 3. Törvényes államsegély. Kántori 
fizetés: 1. 7 kat. hold és 76 D-öl szántó és 2 kat. hold 
és 94 D-öl rét, melynek adóját egyház fizeti. 2. 8 drb 
nagy marhára és 4 drb sertésre legeltetési jog. 3. 400 
kg búza az egyház magtárából. Kötelességei: I—VII. 
oszt. vegyes iskola vezetése. Kánteri szolgálat orgonával, 
vasárnapi iskola és énekkar vezetése, belmissziói mun-
kában való segédkezés, lelkész akadályoztatása esetén 
annak helyettesítése, egyházi jegyzőség. Pályázhatnak 
törvényes kántortanítói oklevéllel bíró férfiak és nőtaní-
tók. Ha nő választatik meg a kántortanítói állásra, meg-
választatása egyenlőre ideiglenes. Pályázati határidő 
1942. július 21. A. kérvények a mellékletekkel együtt a 
lelkészi hivatalhoz: Józsefháza (póstaügynökség helyben), 
Szatmár megye küldendők. Az állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Presbitérium. (1223.) 

KISNÁNA '(Verpelét mellett) a lemondás folytán 
megüresedett IV. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet a 
róm. kat. egyházközség. Fizetése törvényes. Levente-
oktatás, kántori teendők külön díjaztatnak. Lakás tel-
jesen átalakítva, villanyvilágítással felszerelve. Kántori 
oklevéllel rendelkezők vétetnek elsősorban figyelembe 
Kellően felszerelt kérvények vállaszbélyeggel augusztus 
l-ig Ki.-nána, Plébániahivatal küldendők. (1224.) 

GARBOLC református egyháza 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet az üresedésben levő kántortanítói ál-
lásra. Fizetés 29 értékegység (föld, fa, búza és lakás) 
helyi járandóság és államsegély. Kötelesség törvény sze-
rint. Pályázatok felszerelve válaszbélyeggel: ref. iskola-
szék, Garbolc u. p. Szárazberek, Szatmár m. küldendők. 
(1220.) 

KISHEREND filialii róm. kat. kántortanítói állásra 
pályázni lehet július hó 24-ig bezárólag. Értékegység 32 
és 20%-os hozzájárulás és 625 P készpénz, ezentúl állam-
segélv. Tannvelv magvar. Kérvény: Plébánia, Egerágh, 
Baranya küldendők. (Í226.) 

KOLONTÁR község iskolaszéke a községi elemi isko-
lánál újonnan szervezett második tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Pályázhatnak úgy férfiak, mint nők. Fizetés 
a törvényes és lakáspénz. Pályázati határidő július 15-ke. 
Pályázatok községi iskolaszék, Kolontár u. p. Devecser 
küldendők. (Vasúti megálló 5 perc, járási székhely 3 km.) 
(1227.) 

KENYHEC róm. kat. egyházközsége (Kassa mellett), 
vasúti állomás helyben) pályázatot hirdet katonai szolgá-
latot teljesítő kántortanító egyévi helyettesítésére két-
tanerós népiskolájánál. Javadalmazás: 9 kat. hold ingat-
lan, 182 ar kor. párbérváltság, lakás, kert és államsegély 
Nők is pályázhatnak. (1228.) 

KAJDACS református egyháza pályázatot hirdet a II. 
sorszámú tanítói állásra, 21 napi határidővel. Csak taní-
tónők pályázhatnak. Fizetés törvényes. Díjlevélben fog-
lalt kötelességek mellett vasárnapi iskola és leánykör 
vezetését is teljesíteni kell. Kellően felszerelt kérvények 
református esperes lelkészi hivatal, Kajdacs címre kül-
dendők. (1230.) 

KÁNY gör. kat.. kántortanítói állásra 21 napi határ-
idővel pálvázat hirdettetik. 20 értékegvség. Nők is pályáz-
hatnak. (1232.) 

LULLA-TELEP evangélikus egyházközsége pályáza-
tot hirdet lemondás folytán megüresedett levita-tanítói 
állásra. Az iskola németnyelvű vegyes tanítású kisebb-
ségi iskola. Javadalom 24 értékegység, természetbeni 
lakás, államsegély. Nők is pályázhatnak. Felszerelt kér-
vények Ev. Lelkészi hivatal, Tab (Somogy) a hirdetés 
megjelenésétől számított 21 napi határidővel küldendők. 
(1236.) 

SÉRSEKSZÖLLÖS evangélkus egyháziközsége pályá-
zatot hirdet bevonulás következtében helyettes tanítói 
állásra. Az iskola némettanítási nyelvű kisebbségi iskola. 
Javadalom törvényes. Nők is pályázhatnak. Felszerelt 
kérvények Ev. Lelkész hivatal, Tab (Somogy) a hirdetés 
megjelenésétől számítva 21 napi határidővel küldendők. 
(1237.) 

TORVAJ ev. leányegyházközsége pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett levita-tanítói állásra. Ta-
nítás magyarul. Javadalom 47 értékegység, természetbeni 
lakás, államsegély. Nők is pályázhatnak. Felszerelt kér-
vények a lap megjelenésétől számított 21 nap ev. Lelké-
szi hivatal, Tab (Somogy m.) küldendők. (1238.) 

MEZÖNYÁRÁD róm. kat. egyházközsége most szer-
vezett 4-k férfitanítói állásra 21 nap határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalma törvényszerű lakás mellett 20 
százalék helyi járandóság és megfelelő államsegély. Pá-
lyázati kérvények Plébániai Hivatal, Mezőnyárád, Bor-
sod vm. küldendők. (1239.) 

MAGYARMECSKE református egyházközsége a Nép-
tanítók Lapja 1942. évi 6. számában meghirdetett pályá-
zatot, 21 napi határidővel meghosszabbítja. (1240.) 
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KERESZTÉTE róm. kat. iskolaszéke lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állásra osztatlan iskolájához 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Nők is pályázhatnak. 
.Tavadalma: természetbeni lakás, 18 értékegység és ál-
lamsegély. Kérvények: Róm. kat. Plébánia, Krasznok-
^íjda, Abauj vm. küldendők. (1231.) 

KEMSE (Baranya) református leányegyházközsége pá-
lyázatot hirdet, kántortanítói előkönyörgő állására. Isko-
lája előkészítő tanfolyam. Pályázhatnak férfi-, nő-, vala-
mint. munkabíró nyugdíjas tanerők is. Javadalom: tisztes-
séges lakás, egy hold kerttel és nagy gyümölcsössel, hét 
hold első minőségű szántóföld, jelenleg feles munkálat 
alatt. Terményjárandóság kb. 12 q búza, 24 q csöves 
tengeri, 16 űrm® puha tűzifa, 25 drb tyúk "és őröltetési 
fuvar. Kezdő tanerők a terményjavadalomra készpénz-
előleget. kaphatnak a fentartótól. Kötelessége: minden-
napi és ismétlős tankötelesek oktatása, népművelési és 
bélmissziói munkák vezetése, templomi szolgálat, kántori 
teendők végzőse (templomban orgona van), presbiteri 
jegyzői teendők ellátása stb. Szép baranyai csendes falu, 
köves úttal, közeli vasútállomásokkal, jó forgalmú piacok-
kal, a közeli Dráva alkalmas fürdőhely. Személyes meg-
jelenés önköltségen kívánatos. Áflás választás után azon-
nal elfoglalható. Kellően felszerelt pályázatok megjelenés-
től számított. 14 napon belül — válaszbélyeggel együtt 
— reform, iskolaszék! elnökség: Piskó, u. p. Vajszló, 
Baranya megye küldendők. (1229.) 

SZÉKELYSZENTTAMÁS (Udvarhely megye) róm. 
kat. egyházközség iskolaszéke — az Ülkei-vel combinálva 
— háromtanerős iskolájához el,pályázás folytán megüre-
sedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom: 140 P helyi fizetés, kiegészítve államsegéllyel, kán-
toria után: természetbeni lakás, 5 hold canonica, őszi-
tavaszi és fa-kepe. Pályázatot a Székelyszenttamási Plé-
bániára (Udvarhely megye) küldjék. (1259.) 

LIPTÓD róm. kat. egyházközsége jún. 21-i határidő-
vel pályázatot hirdet osztálytanítói állásra. Fizetés tör-
vényes: 20% helyi hozzájárulás, 60% államsegély, kert-
illetmény, lakás természetben. Nők is pályázhatnak. Kán-
toriakban szükség esetén helyettesít. Német, nyelvisme-
ret szükséges. Ugyanoda ideiglenes kántortanítói helyet-
test keresünk. Plébániahivatal, Babarc (Baranya vm ). 
(1235.) 

NYÁRÁDREMETE róm. kat. egyházközség iskola-
széke az újonnan szervezett hatodik tanítói - állásra 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: évi 
140 P helyi javadalom, megfelelően kiegészített állam-
segély és törvényes lakbér. Kérvények Plébániahivatal, 
Nvárádremete (Marostorda vm.) címre küldendők. (1248.) 

NYÍRPILIS gör. kat.. egyházközsége pályázatot hir-
det lemondás folytán törvényesem megüresedett II. taní-
tói állásig, melyre úgy férfiak, mint. nők, valamint róm. 
kat. vallásúak is pályázhatnak. Jövedelme: államsegély, 
egyházi hozzájárulás, modern új lakás cserépkályhákkal, 
kerttel, mellékhelyiségekkel. Kötelessége díjlevél szerint. 
Kérvénvek válaszbélveggel a nyírpilis! gör. kat. Lelkészi 
Hivatalhoz (Szabolcs m.) küldendők. (12,51.) 

ÖSAGÁRD evang. anyaegyház, fővárostól 50 km.-re, 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: a) 
Készpénzben: 229 P és 20 P munkaváltság. b) Termé-
szetben : 31 métermázsa rozs, 27 köbméter tűzifa (ke-
mény dorong), 9 kat. hold szántóföld és 2 kat. hold rét 
haszonélvezete, 3 szoba-konyhás lakás melléképületekkel 
és kerttel, c) Törvényes államsegély. A kántortanító kö-
telessége: Az I—VI. osztályú iskola vezetése, az ismét-
lősök oktatása 6s a kántori teendők végzése. Az iskola 
tanítási nyelve n agyar. Kántori teendők végzéséhez tót 
nyelv némi ismerete szükséges. Pályázatokat 3 héten belül 
Evang. Lelkészi Hivatal, Ősagárd, Nógrád m., u. p. 
Keszeg címre kell küldeni. Az állás szeptembe- 1-én el-
foglalandó. (1254.) 

NÁI) ASDLADÁNY rk. egyházközség az újonnan szer-
vezett. III. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő 
21 nap Fizetése törvényes ós lakbér. Állás szept 1. 
elfoglalandó. Pálvázatok Plébánia, Nádasdladány (Fejér 
ni.) küldendők. (1253.) 

PUSZTASZEMES róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. számú 
tanítói állásra. Javadalom 10% az egyházközségtől, lak- " 
bérrel. A többi államsegély. Nők is pályázhatnak. Plébá-
niahivatal, Kőröshegy, Somogy m. (1255.) 

RÁTÓT (Vas megye) róm. kat. egyházköz.-ége pályá-
zatot hirdet az újonnan létesült iskolájának I. számú 
férfitanítói állására. Határidő 21 nap. Fizetése: termé-
szetbeni lakás, 80% államsegély. Kötelessége díjlevél 
szerint. A kérvénvek Plébániahivatal, Vasszent mihálv 
küldendők. (1256.) 

SOMOGYTŰR református egyházközség kántortanítói 
állására az alábbi javadalom mellett pályázatot hirdet: 
2 szoba, konyha, melléképületekből álló lakás, készpénz 
a mindenkori tanítói kezdőfizetés 10%-a, 880 kg rozs, 
17 ürméter kemény tüziifa, egy hold és 1157 négyszögöl 
szántóföld, 1 hold és 800 négyszögöl legelőilletőség, 99-5 
négyszögöl rét. Ismétlőiskolások tanításáért a politikai 
községtől 46-40 P. Földek adóját az egyház fizeti. Meg-
felelő államsegély. Kötelesség: A mindennapi és tovább-
képzős tankötelesek tanítása, a kántori teendők ellátása, 
belmissziói munkákban segédkezés, a kanonikus órákon 
és a lelkész akadályoztatása esetén szószóki szolgálat. 
Pályázat a lelkészi hivatalba küldendő. Határidő három 
hét. Állás szept. 1-én elfoglalandó. (1257.) 

KISKUNFÉLEGYHÁZA orth. izr. hitközségi el. nép-
iskola iskolaszéke, nyugdíjazás folytán megüresedett ta-
nítói állásra 21 napi határidővel pályázatot, hirdet. Fi-
zetés törvényes. Kötelesség díjlevél szerint. Pályázatok 
(férfiak, nők) az orth. izr. iskolaszék címére küldendők. 
(1234.) 

SZOMOR róm. kat. egyházközsége (közel a főváros-
hoz) a ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
engedélyétől feltételezetten a lemondás folytán megüre-
sedett IT. sorszámú tanítói állás végleges betöltésére pá-
lyázatot hirdet a lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Állást 1942. év szeptember hó 1-én kell el-
foglalni. Állás betöltése vonatkozó miniszteri és egyház-
megyei rendeletek szerint. Javadalma: évi 42 pengő, tör-
vényes. lakbér és 50% helyi járandóság, többi állam-
segély. Tanítók és tanítónők egyaránt pályázhatnak. 
Német nyelvtudás megkívántatik. Kötelessége díjlevél 
szerint és minden irányú katolikus iskolánkívüli társa-
dalmi és egyesületi tevékenység. Szabályszerűen felszerelt 
kérvények válaszbélyeges címzett boríték csatolásával 
Plébánahivata1. Szomor (Komárom vm.), via Buda-Zsám-
bék címre küldendők. (1260.) 

SZÉK református egyházmegyében levő magvardécsei 
egyházközség öttanerős iskolájának mindenik tanítói állá-
sára pályázatot hirdet. Javadalom: a törvényes teljes 
tanítói illetmény, melyből az egyházközség a V. K. Mi-
niszter úr által tanerőnként megállapított 140 P-t fizet. 
A javadalom többi része az illetmény kiegészítő állam-
segély. Az egyházközség lakást- ad, vagy ennek hiányá-
ban törvényszerű lakáspénzt. Kötelességek: az egyházi 
és közoktatásügyi törvényekben előírt tanítói teendők 
ellátása. Az 1. sz. állás betöltője kántori szolgálatot is 
köteles végezni. Ezért évi 200 P külön javadalmat élvez 
és a 3 szoba, konyha, kamrából álló kántortanítói lakás-
hoz tartozó gyümölcsöst is használja. Pályázók között 
tanítópár előnyben részesül. Pályázati határidő a hirde-
tés megjelenésétől számított- 15 nap. Kellően felszerelt 
kérvények Kies János esperes, Magyardécse, címre kül-
dendők. Magyardécsében, 1942. június 17-én. Kiss János 
esperes. (1261.) 
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F E N Y Ő N É Z O N G O R A T E R M E 
B a d a p e i t , V I F r z s é b e t-k ö r á f 
V i l á g m á r k á s zongorák, piamnók nagy választékban. 
L*golcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-től. Vidékre díjtalan 
t akcsomagolás , ; 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T I I I . , 
B É C S I - Ü T 8 5 . 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLÁK 
F A L R ^ F E S T E T T 
T Á B L Á K 

K E R E S Z T É L Y 
h í r n e v e s 

z o n g o r a t e r m e 

V. V ILMOS CSASZÁR.ÚT 66. 

itt c s a l ó d á s 
• s o h a s e m é r h e t i ! 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjhevétele tóbb mint 16 millió pengő 1 Biztonsági alapok: 
37 millió penp,6t Foglalkozik a biztositások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürt i és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. t i tkos tanácsos, ny. m . kir. al tábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke 
Kérjen ismertetői paratlanul kedvezményes, népbiziosiiásunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól : 

BUDAPEST, V.. SAS-UTCA 10-12. 

G e r s t e n e n y s t J ó z s e f 
o r g o n a é p l t ő 

Budapest VI, lóportar-utca 14/6. 
Üj oritonak készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolást, ham-
lokzatsipok készítését, villamu 
fajtatóberendezéseket szakszerű és 
művészt ktvitelbtn vállal a legju-
tányosabb áruk és kedvezd fize-
tési feltételek mellett. 

SZÁDALMAS ref. egyházközsége pályázatot hirdet az 
eltávozás folytán megüresedett II . tanítói állásra. Fize-
tés egyháztól 174-29 P és törvényes lakbér, a többi 
államsegély. Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal, Körtvé-
lyes, u. p. í-'zádalmás. (1262.) 

TIVADARFALVA ref. egyháza pályázatot hirdet a 
I l- ik számú tanítói állásra. Fizetés: 10% helyi javada-
lom, a többi államsegély. Kötelesség törvény szerint. 
Pályázati határidő 21 nap. Felszerelt kérvények Ref. 
Leik. Hivatal, Tivadarfalva, u. p. Tiszapéterfalva kül-
dendő. Az állás szept. 1-én foglalandó el. (1263.) 

TERESZTENYE előkönyörgő tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom 35 értékegység államsegéllyel. 
Határidő 21 nap. Iskolaszék, Szőllősardó. (1264.) 

ZSITYABESENYÖ róm. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Javadalom: 24 m. hold, törvényes lakás 
kerttel, stóla és államsegély. Pályázati határidő 21 nap. 
Kérvénvek Plébániahivatal, Zsitvabesenvő címre külden-
dők. (1273.) 

TISZAKÜRT községe tanyai varjasi tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Csak református nők vagy férfiak pá-
lyázhatnak. Javadalom: modern új lakás és csak kész-
pénz, illetményhivataltél. Iskola háromtanerős, artézi 
kút, posta, üzletek, betonút, állandó autóbusz, óriási 
szőlőtelep közepén. Továbbá a kórhányi állásra, hová 
csak katolikus nők vagy férfiak pályázhatnak. Javada-
lom1: lakbér és osak készpénz, illetmény-hivataltól, kettő-
tanerős iskola, sűrűn lakott., nagy szőlő telep közepén. 
Határidő 21 nap. Községi iskolaszék. Tiszakürt. Szolnok 
megye. (1266.) 

NYÍRKÉRCSI református egyház pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Cím: Nyírkércs, u. p. Baktalórántháza. (12í>2.) 

ZARANK rk. egyházközsége pályázatot hirdet meg-
üresedett kántortanító! állásra 8 napi határidővel. 
Javadalma: ősszel renovált, villany felszerelésű, kifestett 
természetbeni lakás 3 szobával, fürdő- és előszobával, 
külön épületben konyhával és me'lékhelyiségekkel, udvar-
ral, kerttel, 11 kat. hold prima földdel, 16 értékegységű 
javadalommal, összes törvényes fizetés illetményhivatal-
tól. Kötelesség díjlevél szerint. Származás, családállapot, 
katonai szolgálat, működés és képesítés igazolandó. Pá-
lvázatok Plébániahivatal, Zaránk (Heves vm.) külden-
dők Iskolaszékhez. (1272.) » 

ŰJIRAZ róin. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a nyugdíjazás folytán megüresedett cirkói káptalani ura-
dalmi iskola tanítói á'lásra. Javadalmazása: természet-
beni lakás, törvényes fizetés a nagyváradi káptalantól. 
Nők is pályázhatnak. Kötelesség díjlevél szerint. Határ-
idő 21 nap. Kérvények a nagyváradi káptalanhoz címezve 
az újházi plébániára nvujtandók be. Űjiráz, Bihar megve. 
(1268.) 

YISK református egyházközsége (Máramaro.- megye) 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett II . 
számú tanítói állásra. Javadalom: 1. Készpénz az egyház-
község pénztárából. — a V. K. M. 148.989/941. VI. sz. 
rendelete alapján — a mindenkori kezdő tanítói fizetés 
10%-a, a többi államsegély. 2. Lakbér helyett törvény-
szerű lakás melléképületekkel, kerttel. Villany bevezetve. 
A tanító jogait és kötelességeit az Egyházi Törvény és a 
Szolgálati Pragmatika ír ja elő. Az iskolának a helybeli 
állami Népiskolákkal történt megállapodás alapján csak 
felső tagozata van (V—VIII. o.) s így osztott Férfiak 
és nők egyaránt pályázhatnak. Pályázati határidő a meg-
jelenéstől számított 21 nap. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Kellően felszerelt kérvények: Református Lelkészi Hiva-
tal, Visk, Máramaro® megye címre küldendők. Visk a 
Tisza partján, hegyektől koszorúzott, £000 lelkes korona-
város s 21 tanítója van. (1269.) 
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ŰJIRÁZ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett 1. a III. sorszámú taní-
tói és 2. a IV. sorszámú tanítónői állásra. A tanító.i állás 
javadalma törvényes, lakbér — 10% helyi hozzájárulás 
—, állam?egély. Kántori tudás előny. A tanítónői állás 
javadalma: törvényes lakbér — 10% helyi hozzájárulás 
—, államsegély. Kötelesség mindkét állásnál díjlevél 
f-zerint. Határidő 21 nap. Kérvények Plébániahivatal, 
Üjiráz (Bihar megye) küldendők. (1267.) 

GIC róm. kat. egyházközsége az újonnan szervezett 
II. sz. tanítónői állásra 21 napos határidővel pályázatot 
hirdet. Fizetés törvényes, lakás természetben. Kötelesség 
díjlevél szerint. Kérvények a romándi plébániára külden-
dők. (1294.) 

TISZABEZDÉI) róm. kat.' egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalma: 19 kat. hold prima 
szántóföld, két szoba, konyha, kamra, mellékhelyiségek-
kel, gazdasági épülettel, kerttel. Fővonal mellett. 33 ér-
tékegység. Kérvények Plébánia, Tiszabezdéd (Szabolcs 
m.) küldendők. (1265.) 

ABASZÉPLAK róm. kat. egyházközsége háromheti 
határidővel pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Szlo-
vák nyelv tudása feltétlen szükséges. Kötelesség díjlevél 
szerint. Javadalma: lakás, 12 hold szántóföld, 7 űrméter 
tűzifa, stóla, párbér, államsegély. Pályázatot hirdet to-
vábbá férfitanítói állásra is. Fizetés törvényes. Köteles-
sége díjlevél szerint. Szlovák nyelv szükséges. Válasz-
bélyeges kérvények címe: Plébániahivatal, Abaszéplak. 
(1281.) 

BAG róm. kat. egyháztanácsa kántortanítói állásra 
pályázatot, hirdet. Határidő 21 nap. Javadalma: termé-
szetbeni lakás kerttel, párbérváltság, a rozs árhullámzá-
sától függően, 1560—2080 P, deputátumváltság 450 P, 
10-5 kat. hold föld, 36 q széna, 30 köbméter tűzifa. 
Kötelességei díjlevél és szolgálati szabályzat szerint az 
egyházközség és Kat. Actio minden munkájában részt-
venni, Kalot- és énekkarvezetés. Kérvények Bag plébá-
niahivatalra küldendők. (1282.) 

BÁBONY református leányegyházközsége pályázatot 
hirdet I. tanerős kántortanítói állására. Az állásra csak 
férfiak pályázhatnak. Javadalom1: Természetbeni lakás, 
6 hold 255 öl föld, 500 liter tengeri, 1 úrbéres jog után 
fa (kb. 16 űrm.) és legeltetés, mint helyi javadalom, 
továbbá 180 pengő készpénz lévitai teendőkért. A fát a 
hívek levágják és beszállítják. Teendők: Az egyházi tör-
vényekben és szabályrendeletekben előírt kötelességek el-
látása. Továbbá vasárnapi istentiszteleteken igehirdetés 
és kántori teendők ellátása. Pályázati kérvény a Szolgá-
lati Pragmatika 136. §-a szerint a pályázati hirdetés 
megjelenésétől számított 3 hét alatt szabályszerűen fel-
szerelve a Váralmási Ref. Lelkészi Hivatal címére kül-
dendő. (1283.) 

BÁCSBORSÓD rk. iskolaszéke mult év november 
15-én a cérnaháti tanítói állásra hirdetett pályázatát 
újabb három héttel meghosszabbítja. (1284.) 

CSOKALY református egyházközség presbitériuma 
pályázatot hirdet újonnan szervezett második tanítói 
állásra. Javadalom': évi 140 P az egyházközség pénz-
tárából, államsegély és természetbeni lakás. Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított 14 nap. Pályázatok 
Ref. Egyház, Gsokaly címre küldendők. (1287.) 

DOMBRÁD község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
Dombrád—Borgászka tanyai újonnan szervezett I l l - ik 
tanítói állásra. Javadalom: helyi 20% hozzájárulás, 
államsegély és lakáspénz. Férfiak és nők pályázhatnak. 
Rkat. vallásúak előnyben. Pályázati határidő 21 nap. 
Pálvázati kérvények kellő felszereléssel Községi Iskola-
székhez, Dombrád küldendők. (1288.) 

VÁRFÖLDE rk. egyházközsége tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Nők is pályázhatnak. Határidő három hét. 
Helyi javadalom 4 értékegység, 10%, 272 P készpénz. 
Többi államsegély. Lakás természetben. Válaszbélyeges 
kérvények plébániahivatal, Bánokszentgyörgy címre kül-
dendők. (1270.) 

DRÉGELYPALÁNK r. kat. egyházközségi tanácsa, 
mint iskolaszék, a nyugdíjazás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Az állás helyi java-
dalma 66 értékegység és 410-70 P. Két szoba-konyha és 
mellékhelyiségekkel ellátott természetbeni lakás, 6 hold 
1163 négyszögöl szántó és 1 hold 1230 négyszögöl rét, 
27 e. m. tűzifa és úrbéresi fajárandóság, egyéb meg-
váltva, stóla kb. 300 P és államsegély. Teendők a tanítói 
és kántori teendőkön kívül dalárda vezetése, A. C. és 
iskolánkívüli népművelésben való részvétel. Ha esetleg 
valamelyik osztálytanító választatnék meg, egyúttal az 
osztálytanítói állásra is pályázatot hirdetünk, azonban a 
választás minden lekötöttség nélkül teljesen szabadon 
történik, helyi jelölt nincs, korteskedés kizáró ok. Végül 
a katonai szolgálatot teljesítő tanító helyettesítésére is 
pályázatot hirdetünk. A pályázatok 3 héten belül 
Klénáncz Ottó esp.-plébánoshoz, Drégelvpalánk címzen-
dők. (1289.) 

EGYHÁZASHARASZTI ref. egyháza lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom és kötelesség törvényszerű. 47 értékegységű 
helyi javadalom és államsegély. Nők is pályázhatnak. 
Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 nap. Az 
állás a választás jogerőre emelkedése után azonnal el-
foglalandó. Pályázati kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, 
Egyházasharaszti, Baranya m. küldendők. (1291.) 

FELSiöRÉCE ref. iskolszéke pályázatot hirdet az üre-
sedésben lévő kántortanítói állásra. Javadalom: 21 ér-
tékegység, ami áll term. jó lakásból, 10-56 q rozs-, 7-761 
kat. h. prima szántóföld, 6 legeltetési jog, két ótemető 
kaszálóból és évi 53 P, ezenkívül államsegély. Pályáz-
hatnak férfiak és hők. Esetleg nyugdíjasok. Határidő 
21 nap. Ref. Lelkészi Hivatal, Felsőréce. (1292.) 

FERTŐSALMÁS (Ugocsa m.) ref. egyháza pályázatot 
hirdet elemi népiskolájánál lemondás következtében meg-
üresedett II. sz. tanítói állásra. Fizetése törvényszerinti. 
Kötelessége az alsó három' osztály tanítása. Pályázati 
határidő 1942. szeptember 1. (1293.) 

KISKEREKI református egyház pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra háromheti határidővel. Külön kán-
tori javadalom: 6K hold föld, tíz köbméter tűzifa beszál-
lítva és stóla. Állás elfoglalandó szeptember elsején. 
(1301.) 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY református egyháza pályá-
zatot hirdet, a XVI. sz. halálozás folytán megüresedett 
férfitanítói állásra, 21 napos határidővel. Fizetés és kö-
telesség törvényszerű. Szükség esetén lelkész, vagy kántor 
is helyettesítendő. Az állás szeptember elsején foglalandó 
el. Választás jogerőssé miniszteri jóváhagyás után válik. 
Cím: Református Iskolaszék, Hódmezővásárhely. (1296.) 

JÁSZJÁKÓHALMA rk. iskolaszéke háromheti határ-
idővel pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megürese-
dett IV. tanítói állásra. 15% helyi javadalom és állam-
segély. Természetbeni lakás, vagy lakbér. Kötelesség díj-
levél szerint. Cím: Rk. plébánia, Jászjákóhalma. (1298.) 

B O S E N D O R F E R 
Jókarban, garanciával 1500'— P. 

LYRA R. T. Magyarország leg-
nagyobb zongoratermében: 
Erzsébet-körút 19. 
T a n í t ó k n a k nagy 
kedvezmény. 
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Ügyeljen a keresztnévre ! 
Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere 

B U D A P E S T , VI . , P E T N E H Á Z I - U T C A 78. 
V I , . (Frangepán-utca mellett.) Telefon : 291-353. 

Saját ház ! 
Ki tünte tve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megbíz-
ható céghez ! — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ő -
L E V É L . — Előnyös fizetési feltételek ! - Költségvetés és ki-

szállás dí jmentes 1 

|g»Angster József 
és Fia 

1 U tfn orgona- és harmóniumgyár r,-t,. PÉCS 
I iiiÜM Orgonák, harmóniumok. 

r -a iLc= 

IBS 

1 Javitasok, atepitesek. 
Új homlokzat sip ok. 
Villamosfujtató - berendezések. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények. 

MAGYAHKESZI (Tolna vm.) róm. kat. egyházköz-
sége pályázatot hirdet az újonnan szervezett V. sz. taní-
tónői állásra. Javadalom: 10% helyi javadalom, a többi 
államsegély. Kötelesség: egy osztály vezetése és a kato-
likus egyesületi munkában való segédkeze.?. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. A kellően felszerelt, vá-
laszbélyeges pályázatok a lap megjelenésétől számított 
21 napon belül a Plébániahivatal címére küldendők. 
(1304.) 

KALÁSZ rk. egyházközsége a véglegesítés folytán 
megüresedett III. számú tanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, lakáspénzzel. 
Kötelességek az előírás szerint, nemkülönben a kat. ifjú-
sági egvesületek vAetése. Rk. plébániahivatal, Verebély, 
Bars megye. (1300.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY gör. kat. iskolaszéke a lemon-
dással megüresedett dedőháti tanyai tanítói állásra 
augusztus l-ig pályázatot hirdet. Fizetés természetbeni 
lakás, egy hold kert, 50% államsegély. Pályázhatnak 
nők is. Pályázatok okmányokkal Gör. kat. lelkészi hiva-
tal, Hajdúböszörmény címre küldendők. (1295.) 

KARCFALVA (Csík vármegye) róm. k'at. egyházköz-
ség iskolaszéke pályázatot hirdet az I. számú kántortaní-
tói állásra. Kántortanító javadalma: természetbeni lakás, 
a szükséges melléképületekkel, 1310 négyszögöl kerttel, 
1 hold szántó, 10 m3 tűzifa, díjlevél szerint 328 P érték-
ben. Mivel az egyházközség kettős, Csíkjenőfalvától külön 
a kántori teendők végzéséért kap 480 P készpénzt, 15 m3 

tűzifát és stoláris jövedelmet. Tanítói fizetése törvényes. 
Pályázati határidő: 21 nap. Kérvények Róm. kat. Plébá-
nahivatal, Karcfalva (Csík vármegye) címre küldendők. 
(1299.) 

H U S Z Á R P Á L 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

T O R N A S Z E R E K , I S K O L A -
P A D O K , S P O R T S Z E R E K . 

Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

M , ZONGORÁK, HARMÓNIUMOK 
j M | L nagy vá lasz tékban , f I z e I é sl k e d v e l m 'é n y . 

T I P O L D N Á L Rákóczi'út 61. 
V S V J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l S s s á g g e l . 

Vittl — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég. 

KISKÖRE (Heves m.) róm. kat. iskolaszéke elhalá-
lozás folytán megüresedett II. számú tanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalmazása törvé-
nyes, természetben lakás, kert. Kérvények felszerelve 
válaszbélveggel Plébániahivatal, Kisköre küldendők. 
(1302.) 

JOBBÁGYFALVA egyházközsége a vezetése alatt 
álló róm. kat. elemi iskolánál tanítónői állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma: törvényes lakáspénz, 140 pengő 
helyi- jövedelem és államsegély. Pályázati határidő 3 hét. 
Pályázati kérések Jobbágyfalva (Marostorda m.) róm. 
kat. plébániára küldendők. (1297.) 

NYÍRBÉLTEK róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet 21 napi határidővel. Javadalom: lakásnak meg-
felelő lakbér, 11 kat. hold föld, stóla 26 értékegységben; 
évi 50 aranykorona s államsegély. Válaszbélyeges kér-
vénvek nyírbélteki r. kat. plébániahivatalhoz küldendők. 
(1307.) 

LÖVÉTE (Udvarhely vm.) róm'. kat. iskolaszéke az 
V. és VI. tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Javadalom: évi 140 P helyi javadalom, megfele-
lően kiegészített államsegély, természetbeni lakás, illetve 
lakbér. Pontos fizetés. Kérvények Plébániahivatal, Lövéte 
(Udvarhely vm.) címre küldendők. (1303.) 

NY1RPARASZNYA gör. kat. egyháza, huszonegy 
napi határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett II. sz. tanítói állásra. Javadalom: 20%, 
lakáspénz, államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Pá-
lyázhatnak férfiak és nők. Pályázatok: Lelkészi Hivatal, 
Nyírparasznya küldendők. (1306.) 
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NYÁRASD r. 'kat. egyházközsége, mint iskolaszék, 
7 tanerős iskolájához pályázatot hirdet 21 napi határ-
idővel az eltávozás folytán megüresedett V. szánni férfi-
tanítói állásra, melynek betöltését illetékes hatóság már 
engedélyezte. Helyi javadalom évi 171-42 P, ehhez állam-
segély és törvényes lakbér. Kötelesség választási jegyző-
könyv szerint. 15 km. vasúti úttal járási székhelyen gim-
názium. Cím: Nyárasd, u. p. Alsónyárasd. Komárom vm., 
Csallóköz. (1305.) 

NYÍRGYULAJ református egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése 13 kat. hold föld, 6 m3 tűzifa, 15 véka 
búza, 35 véka rozs, lakás természetben, államsegély. 
Értékegység 33. Eltávozott tanító beruházási költsége 
megtérítését presbitérium nem fogadta el. Kötelesség: 
törvényszerű. Pályázati határidő három hét. Kérvények 
Református Lelkészi Hivatalhoz küldendők. (1308.) 

NYÁRADSELYE róm. kat. egyházközsége II. tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak nők és férfiak. 
Határidő 21 nap. Cím: Plébánia, Nyárád-elve, Maros-
torda. (1309.) 

NEMESNADUDYAR (Pest megye) rk. egyházközsége 
a Kiilbogyiszló tanyai iskolához lemondás folytán meg-
üresedett férfitanítói állásra 21 napi határdővel pályá-
zatothirdet. Fizetés. 80% államsegély és 20% helyi hozzá-
járulás. Kérvények rk. Plébániára címzendők. (1310.) 

NAGYBÁRKÁNY róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot. hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
"állásra. Fizetési 46 értékegység, helyi javadalom, stóla, 
államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Választás után 
az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok 21 napon belül 
a nagybárkányi egvházközségnek (u. p. Sámsonháza, Nóg-
rád m.) küldendők. (1311.) 

OND (Zemplén vm., Szerencs mellett) református 
iskolaszéke pályázatot hirdet részben osztott iskolájához 
kántortanítói állásra. Javadalom: természetbeni lakás, 
10 hold föld, szántásváltság, párbérváltság, fapénz (vala-
mennyi az egyház pénztárából), összesen 19 egységben 
és 176-80 P-ben beszámítva. Államsegély. Kötelesség: 
a kijelölt osztályok tanítása, kántori szolgálat, énekkar-
vezetés. Határidő 21 nap. Állás megerősítés után elfog-
lalandó. Szabályszerű pályázatok Lelkészi hivatal, Ond, 
u. p. Szerencs címre küldendők. (1312.) 

OKÁNY község iskolaszéke a községi népiskolánál 
megüresedett III. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Tizetése és kötelessége törvény szerint. Á sajátkezűleg 
írt kérvényekhez csatolandó a 69.870/933. VKM. rendelet-
ben felsorolt okmányok és válaszbélyeggel ellátott, meg-
címzett boríték. Határidő e hirdetés megjelenésétől szá-
mított három hét. Kérvények Községi Iskolaszék, Okány 
(Bihar m.) címre küldendők. (1313.) 

OZORA (Tolna m.) róm. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet az ozora-döbrönteszöllőhegyi tanítói állásra. 
Fizetése rendes 80% államsegély. Lakás természetben, 
400 D-öl kert. Kötelességek díjlevél szerint. Pályázhat-
nak férfiak és nők Határidő 21 nap. Teljesen felszerelt 
kérvények Plébániahivatal, Ozora küldendők. (1314.) 

PETRIKERESZTUR rk. egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet 21 napos határidővel. Nők i-
pályázhatnak. Javadalmazás és kötelességek á'jlevél sze-
rint. Kérvények Plébániahivatal, Petrikeresztur (Zala 
in.) címre küldendők. (1315.) 

PÁTROHA református presbitériuma 21 napi határ-
idővel a II- sz. férfi- és V. sz. nőtanító állásokra pályá-
zatot hirdet. Helyi javadalom a II. számú állásnál 50%, 
az V. számú állásnál'10%. Kötelesség törvényszerű. Kor-
teskedés kizárási ok. Pálvázatok Református Leikései 
Hivatalhoz küldendők. (.1316.-) 

BÜKKSZÉK leányegyháza lemondás folytán megüre-
sedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel pályáza-
tot hirdet. Javadalom: 2 szobás új lakás, 1 értékegység 
föld, 1529-24 P készpénz az Illetményhivatal által elő-
legezve. Kötelesség díjlevél szerint. Gyógyfürdő! Pálvá-
zatok: Sirok, Plébánia küldendők. (1338.)' 

SZALATNYA egyházközségi tanács, mint iskolaszék, 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett I. sz. 
kántortanítói álásra törvényes határidővel. Helyi java-
dalom az ideiglenes díjlevél szerint: természetbeni lakás 
konyhakerttel, 5 k. hold 735 öl szántó és rét, a hívektől 
980 kgr. meckabúza, a pol. községtől 13-5 kbm. tűzifa, 
28-56 p. munkaváltság, 2-28 bormegváltás és lakbérkiegé-
szítés megfelelő államsegéllyel. Kötelességek a díjlevél 
szerint és A. C.-ban tevékeny részvétel. Személyes meg-
jelenés nem díjaztatik. Felszerelt kérvények válaszbélye-' 
ges borítékkal Róm. kat. Plébániahivatal, Egeg, Hont 
vm. címre küldendők. (1318.) 

SZALATNYA egyházközségi tanács, mint iskolaszék, 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sz. 
tanítói áHásra törvényes határidővel. Helyi javadalom: 
171-42 P készpénz, 2-85 P keriilletmény és törvényes 
államsegély. Kötelességek a Rendszabályok szerint, ehhez 
a leányegylet vezetése. Pályázhatnak tanítónők. Szabály-
szerűen felszerelt., válaszbélyeges borítékkal ellátott kér-
vények Róm. kat. Plébániahivatal, Egeg, Hont vm. címre 
küldendők. (1319.) 

SZIK ÉNFALVA református leány egyháza pályázatot 
hirdet eltávozás folytán megüresedett előkönvörgőkántor-
tanítói állásra. Javadalom: kétszobás lakás kerttel, mel-
léképületekkel, 10 hold szántó, 8 hold rét, 7 hold legelő 
haszonélvezete, 4 q búza, 12 köböl rozs, 7 pengő készpénz, 
5 öl tűzifa, stóla, államsegély. Adót tanító fizeti. Köte-
lességek: I—VIII. osztály tanítása, előkönyörgő-kántori 
teendők, énekkarvezetés, belmissziói segédkezés. Elő-
könyörgő-kántorpróba előzetes bejelentéssel, önköltséggel 
vasárnapokon. Pályázati határidő • július 22. Állás vá-
lasztás után azonnal elfoglalandó. Kérvény szükséges 
okmányokkal, válaszbélyeggel Református Lelkészi Hiva-
tal, Nagyszelmenc, u. p. Dobóruszka (Ung vm.) küldendő. 
A választás július 1-i hatállyal történik. (1320.) 

TISZATARDOS rk. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. sorszámú tanítónői állásra 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 20% helyi 
járulék és lakbér, többi álamsegély. Pályázatok Rk. Plé-
bániahivatalhoz címzendők. (1321.) 

CSOBAJ rk. egyházközsége lemondás folytán megüre-
sedett tanítói állásra '21 napos határidővel pályázatot 
hirdet. Javadalom: 20% helyi járulék' és természetbeni 
lakás, többi államsegély. Pályázatok Rk. Plébániahiva-
talhoz, Tiszatardosra címzendők. 

VAJDÁCSKA református iskolaszéke pályázatot hir-
det lemondás folytán megüresedett II. tanítói állásra. 
Helyi javadalma: törvényszerű lakbér (lakás a község-
ben bérelhető), mindenkori kezdőfizetés 20%-a, amelye-
ket államsegéllyel együtt Illetményhivatal utalványoz. 
Kötelessége: rábízott osztályok vezetése, lelkész és kán-
tor helyettesítése, belmissziói munkákban részvétel. Pá-
lyázatok július 21-ig Református Iskolaszék, Vajdácska 
címre küldendők. Pályázhatnak tanítónők is. (1328.) 

ŰJFEHÉRTÓ református egyházközsége pályázatot 
hirdet újonnan szervezett VIII. és IX. sz. tanítói állá-
sára. Javadalma törvényes, amelyből 90%-ot az állam, 
10%-ot az egyház fizet, lakás, vagy törvényes lakbér. 
A VIII. sz. állásra férfiak és nők, a IX. sz. állásra csak 
nők'pályázhatnak. Az állás f. évi szeptember 1-én fogla-
landó el. Pályázati határidő megjelenéstől számított 21 
nap. Szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények lel-
készi hivatal címérc küldendők. (1324.) 
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REMÉNYI M I H Á L Y 
Ó fensége Dr. J Ó Z S E F F E R E N C H r . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola szál l í tójának 

harmóniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T VI , K I R Á L Y . U T C A 58. 

Ne vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n y cég. 

R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaráló, darál: 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a F 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
Budapes t* VI., F e l s ő e r d ő s o r 8. 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a s a r o k ) 

HIrsch A. J a k a b finombfir gyára O J P E S T 
Körpon t : Budapest IV. Károly-kfirút 14, 

TŐT református egyházközsége (Bihar m.) 21 napi 
határidőre pályázatot hirdet megüresedett kántortanítói 
állására. Javadalom: két szóba, konyha, kamra, mellék-
helyiségekkel, kert. Tanítói fizetés az egyháztól 737 P. 
Államsegély. Kántori' javadalom: 11 k. hold szántó és 
kaszáló adóját az egyház fizeti. 8 köbméter tüziía. 4 erdő-
és legelőjog. Stóla. Kötelesség: kántori teendők végzése, 
reábízott osztályok tanítása, belmií&ziói munkában .-egéd-
kezés. Pályázatok Református Lelkészi Hivatal, Tóti, 
Bihar megye küldendők. Állás szeptember 1-én fogla-
landó eL (1323.) 

VÁRALMÁS református> egyházközsége pályázatot 
hirdet kóttauerős iskolája I. és II. sz. tanítói állására. 
Az I. tanítói állásra férfi kántortanítók pályázhatnak. 
Javadalom: 1. 3 szobás, konyhás lakás, 600 öl ki>rltel, 
2. 140 P készpénzfizetés, helyi javadalom. 3. Szolgálati 
idő szerinti államsegély-fizetéskiegészítés. 4. Az egyház-
ban végzett iskolánkívüli munkának a javadalmazására 7 
és fél hold szántó, 10 fertály tűzifa és a régi temető 
egyharmadrészének haszonélvezete áll rendelkezésre. — 
A II. tanítói állásra nők pályázhatnak. Javadalom: 1. 
Törvény szerinti lakbér. 2. 140 P készpénz, helyi java-
dalom. 3. Szolgálati idő szerint fizetéskiegészítő állam-
segély. Kötelességek: Az egyházi törvényekben és sza-
bályrendeletekben előírt leendők ellátása. I. tanítói ál-
lásnál a kántori szolgálat végzése. Az áEások miniszteri 
jóváhagyás után elfoglalandók. Pályázati kérvény a Szol-
gálati Pragmatika 136. §-a szerint felszerelten a meg-
jelenéstől számított 3 hét alatt: Ref. Lelkészi Hivatal, 
Váralmás címre küldendők. (1327.) 

GÖDÖLLŐ róm. kat. egyháztanácsa, mint iskolaszék 
pályázatot hirdet az újonnan szervezett VI. sz. tanítónői 
állásra. Helyi javadalom a kezdőfizetés 10%-a és lakbér, 
a többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. A kér-
vényhez az okmányokon kívül az Egyetemi Nyomdában 
kapható „Kérdőívet" pontosan kitöltve csatolni kell. Pá-
lyázati határidő a hirdetés megjelenésétől számított 21 
nap. Válaszbélyeges. kérvények Plébániahivatalnak kül-
dendők. Az állás szeptember 1-én elfoglalandók. (1356.) 

ŰJFEHÉRTÓ község iskolaszéke pályázatot hirdet 21 
napos határidővel a lemondással megüresedett Nagy-
szegegyháza-tanyai tanítói állásra, továbbá a katonai 
szolgálatát teljesítő bokorhegypusztai tanító ideiglenes 
helyettesítésére. Ide nők is> pályázhatnak. Mindkét helyén 
iakás természetben. Kötelesség: osztatlan hitosztályos 
iskola tanítása. Fizető* törvényes. Előbbin 60% állam-
segély, 40% helyi javadalom, utóbbin 50% államsegély, 
50% helyi javadalom llletményhivataltól. Megfelelő pá-
lyázó hiányában a V. K. M. Ür által előírt fizetéssel 
nyugdíjasokat is alkalmazunk. Pályázati kérvények Köz-
ségi iskolaszék, Űjfehértó címre küldendők. (1325.) 

VISZLÓ gör. kat. kántortanítói állására 21 napos ha-
táridővel pályázatot hirdetünk. Javadalom: 35 értékegy-
ségben: 2 köböl búza, 8 köböl rozs, 12 ürméter tűzifa, 
T2 köböl rozs párbér, 14 kh., 1130D-Ö1 föld és rét (mely 
utóbbi jelenleg 22-50 mázsa búzáért van bérbeadva), 
stóla, 2 szoba, konyha, mellékhelyiségek, gyümölcsös, 
zöldségeskert és államsegély. Járandóságok pontosan be-
folynak és kifizettetnek. Pályázhatnak kántortanítók vagv 
olyan férfitanítók, akiknek nincs kántori oklevelük, de 
kötelezettséget vállalnak 1—2 éven belül annak megszer-
zésére. Ideiglenes minőségben női tanerők is pályázhat-
nak. Kassa és Miskolc felé autóbuszjárat 3 km-re fekvő 
Rakacáról. Kérvénvek Gör. kat. iskolaszék, Viszló, u. p. 
Rakaca (Borsod m.) küldendők. (1330.) 

GERNYESZEG (Maros-Torda vm.) ref. egyházközség 
presbitériuma pályázatot hirdet az iskola IV. tanítói ál-
lására. Határdő 21 nap. Állás szept. 1-én foglalandó el. 
Fizetése és kötelessége törvénv szerint. Pálvázatok a ger-
nyeszegi ref. lelkészi hivatal'címére küldendők. (1355.) 

VAJDÁCSKA gör. és róm. kat. iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett III. tanítói 
állásra. Javadalma: 10% helyi készpénz, törvényes lak-
bér az Illetményhivatal útján és államsegély. Kötelessége 
díjlevél szerint. Pályázhatnak gör. kat. vallású tanítók 21 
napi határidővel. Kérvények "Gör. kat. lelkészi hivatal, 
Vajdácska címre küldendők. (1329.) 

Rieger Ottó o r g o n a g y á r 
Budapest, XIV., Füredúu. 41. 

T e l e f o n s z á m : 2 9 6 - 3 4 5, 
( R é g i é p ü l e t , 6 j b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n . 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 
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VITKA (Seatmár vm.) község iskolaszéke pályázatot 
hirdet a Károlyi-tanyai iskolánál újonnan szervezett II. 
sz. tanítónői állásra. Javadalom: lakbér, 10% helyi hoz-
zájárulás és államsegélv. Kérvények a községi iskolaszék 
elnökéhez, Vit.ka küldendők. (1331.) 

V1SS róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet az ismét 
megüresedett II. sz. tanítói állásra. Javadalom: 80% ál-
lamsegély. Pályázati határidő 21 nap. Kötelesség díjlevél 
szierint. Választás hármas jelölés alapján. Nők is pályáz-
hatnak, férfiak azonban előnyben. Válaszbély éggel ellá-
tott kérvények Plébániahivatal, Zalkod címre küldendők. 
(1332.) 

ZALKOD róm. kat. iskolaszéke a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra ismételten pályázatot 
hirdet. Javadalma: 968 négyszögöles beltelek, természet-
beni lakás nélkül (ennek hiányában az egyházközség az 
új lakás felépüléséig lakbért fizet kántortanítónak), 18 
kat. hold szántó, 8 kat. hold, 909 négyszögöl kaszáló, 
125 P 16 fillér párbérmegváMás, stóla. Értékegység 29. 
Iskola részben osztott. Kötelességei díjlevél szerint. Ha-
táridő 21 nap. Választás egyházmegyei hármas jelölés 
alapján. (Ideiglenes működésre az egyházközség nőt is 
elfogad, férfipályázók azonban előnyben.) Válaszbélyeges 
kérvények Plébániahivatal, Zalkod címre. (1333.) 

APÁTVARASD róm. kat. egyházközsége átválasztás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalmazása: természetbeni lakás gazdasági 
épületekkel; 18 katasztrális hold föld, kerttel; hitközség-
től és uradalomtól negyedévenkiint készpénzben termény-
váltság ; 1 évfolyamú továbbképző oktatásért évi 40 P; 
stólajövedelem; búza, rozs párbér; fajárandóság politikai 
községtől vágatva és szállítva: 31 köbméter, melyből az 
iskola fűtendő; temetőfű tulajdonjoga. Mindez 54 érték-
egységet képez, melyhez a megfelelő államisegély járul. 
Köteleseégek: 8 osztályú elemi iskola, 1 évf. továbbképző 
iskola oktatásának ellátása; filiális községbeli kántori 
teendők végzése, Actio Cat. munkájában való részvétel. 
Tanítási nyelve német. Határidő 21 nap. Válaszbélyeges 
kérvények: Bóm. kat. Plébánia, Erdősmeeske címre inté-
zendők. (1334.) 

ALSÓPÁHOK róm. kat. egyházközségének tanácsa 
háromheti határidővel pályázatot ' hirdet megüresedett 
harmadik számú osztálytanítói állásra. Törvényes illet-
mények Illetményhivataltól. Lakbér. Kötelességek díjlevél 
szerint. Eddigi működés, leventeoktató, kántori oklevél 
előnyös. Hévízfürdő kettő, Keszthely hat kilométer, autó-
buszközlekedés. Egvházközségi elnök, Alsópához, Zala m. 
(1335.) 

ERDŐTELEK róm. kat. egyházközség képviselőtes-
tülete újonan szervezett XI. állásra törvényes határidő-
vel VKM engedélyétől feltételezetten pályázatot hirdet. 
Javadalom: törvényes fizetés és lakbér. Kötelessége díj-
levél szerint. Válaszbélyeggel ellátott kérvények Róm. 
kat. egyházközségi elnök, Erdőtelek küldendők. (1350.) 

BARANYAHIDVÉG református egyházközsége pá-
lyázatot hirdet a megüresedett kántortanítói állásra. Ja-
vadalom: 15 értékegység, a mindenkori kezdőfizetés, 20% 
és államsegély. Egyház csak egy szobát tud biztosítani, 
mert iskola és tanítói lakás építés előtt áll. Pályázati 
határidő 21 nap. Válaszbélyeges kérvények református 
lelkészi hivatal, Baranvahídvég (posta: Sámod) külden-
dők. (1339.) 

CSÁKBERÉNY református iskolaszéke 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet elhalálozás folytán megüresedett 
II. sz. tanítói állásra. Javadalom: lakás, mindenkori ta-
nítói kezdőfizetés 35%-a, államsegély. Kötelességek: is-
kolaszéktől kijelölt osztályok tanítása, missziói munkában 
segédkezés. Állás szeptember 1-én elfoglalandó Nők is 
pályázhatnak. Kérvények Református Lelkészi Hivatal, 
Csákberény, Fejér megye címre küldendők. (1341.) 

BERCEL község (Nógrád m.) iskolaszéke pályázatot 
hirdet az ordaspusztai tanítónői állásra. Fizetése tör-
vényszerű és természetbeni lakás. Az iskola VIII. osztá-
lyos és osztatlan. Pályázati határidő 30 nap. Kérvények 
a berceli körjegyző, iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. 
Férfiak is pályázhatnak, az iskola gyönyörű erdős vidé-
ken fekszik. (1340.) 

CSÁKBERÉNY református iskolaszéke nemtényleges 
katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyettesíté-
sére október l-re helyettest keres. Pályázhatnak nők is. 
Fizetés törvényszerű. Református Lelkészi Hivatal, Csák-
berény, Fejér megye. (1342.) 

CSÁNY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Tör-
vényes fizetés és lakbér. Kötelesség díjlevél szerint. Ha-
táridő 21 nap. Plébániahivatal, Csánv, Heves megye. 
(1343.) 

DÖRÖSKE róm. kat. egyházközsége 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
egytanerős állásra. Javadalmazása: Lakás melléképüle-
tekkel. 23 értékegység, a többi államsegély. Kötelessége 
díjlevél szerint. Pályázhatnak nők és férfiak. Válaszbé-
lyeggel felszerelt pályázatok Plébánia: Szarvaskend 
(Vas várm.) küldendők. (1344.) 

DIÓSBERÉNY róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet 21 napos határidővel a véglegesen megszervezett 
és jóváhagyott III. sorszámú, magyarnyelvű tanítónői ál-
lásra. Az állás szept. 1-én foglalandó el. Fizetése tör-
vényes. Válaszbélveges kérvénvek: Plébániahivatal, Diós-
berény (Tolna) küldedők. (1345.) 

ERDŐSMECSKE róm. kat. egyházközsége II. számú 
tanítói állásra pályázatot hirdet vonatkozó miniszteri, 
egyházmegyei rendeletek értelmében. Javadalom: 1 búto-
rozott szoba, egy értékegység készpénzilletmény, megfe-
lelő lakáspénz, államsegéllyel. Kötelességek: osztott is-
kolai oktatás, kántort, jogos távollétben, helyettesíteni. 
Férfi- vagy nőtanerőt egyaránt alkalmazunk. Tanítás 
nyelve német. Plébániahivatal, Erdősmecske, Baranya m. 
címre küldendők válaszbélveges kérvények. Határidő 21 
nap. (1346.) 

ÉRSZAKÁCSI (Szilágy megye) református egyház-
községe 21 napi határidővel pályázatot hirdet I. sz. orgo-
nista kántorsággal kapcsolatos férfitanítói és II. sz. nő-
tanítói állására. Helyi .javadalom lakás kerttel és 140— 
140 pengő. Államsegély. Mindkét állás szeptember else-
jére elfoglalandó. Férfitanítónak egyházi jegvzőség, ének-
karvezetés és belmissziói munka esetén 5 khold szántót 
és l'U khold rétet bocsátunk haszonélvezetébe. Pályázati 
kérvények Szolgálati Pragmatika 136. § szerint s tiszti-
orvosi bizonyítvánnyal s férfi részéről katonai helyzete 
igazolásával Református Lelkészi Hivatal, Érszakácsi 
címre küldendők. (1348.) 

ELŐSZÁLLÁS róm. kat. iskolaszéke a nagykarácsony-
szőlőhegyi tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi határ-
idővel. Nők is pályázhatnak. Törvényes fizetés Illetmény-
hivatal útján; szép lakáí, kerttel. Állás szeptemberben 
elfoglalandó. Plébániahivatal, Előszállás, Fejér m. (1349.) 

SZAKONYFALU róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet a II. számú tanítónői állásra. Fizetés, lakbér 
törvényes. Határidő 21 nap. Egészséges, fenyves vidék. 
Kérvények PléBániahivatal, Apátistvánfalva, Vas megye, 
via Szentgotthárd küldendők. (1317.) 

FÁBIÁNHÁZA gör. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állására 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalma 36 hold szántó-
föld, lakás 1 h. kerttel, párbér 45 értékegységben. Kér-
vények iskolaszóki elnök, Fábiánháza címre küldendők. 
(1351.) 
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FONCIÉRE ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ INTÉZET 
Mapittatatt fludapeSteH, 1864-&&1. 

KOZPONTI IRODÁK: BUDAPEST, V., SAS-U. 10-12. 

Az új népiskolai tanterv biztosítási vonatkozású anyagához segédletül a t. Tanitórend tagjai számára 
Biztosítási Segédkönyvet bocsátottunk rendelkezésre. Ennek felhasználására f. évi május hó 15=i határ* 
idővel pályázatot tűztünk ki. A beérkezett nagyszámú pályamű mindegyike értékes útbaigazítást képez 

számunkra, melyekért a pályázóknak e helyen fejezzük ki köszönetünket. 
A bíráló-bizottság a kitűzött pályadíjakat a következőknek ítélte: 

I. dij : SZIKSZAI GÁBOR r. k. tanító és neje, Jászapáti, Szent István u. 427. sz. 
A pályaHíjnyertes és felesége személyére (két személyre) szóló kéthetes nyaralás intézetünk római= 
parti üdülőtelepén és a budapesti fel=, illet\e visszautazásnak tényleges vasúti költségmegtéiítése. 

II. díj : ESŐSSY ENDRÉNÉ tanítónő, Felsőgalla, Mésztelep. 
A pályadíjnyertes saját személyére (egy személyre) szóló kéthetes nyaralás intézetünk római-parti 
üdülő-telepén és a budapesti fel- illetve visszautazásnak tényleges vasúti költségmegtérítése. 

III. díj : NYAKAS JÓZSEF állami tanító, Pécs, Deák-u. 2., I. em. 3. 
A második díjjal azonos. 

IV. díj : HERCZEGH MIHÁLY állami tanító, Zombor, központi iskola. 
A második díjjal azonos. 

V. díj : NEMETH LAJOS tanító, Ivánc, Vasmegye. 
100.— pengő készpénz. 

VI. díj: MARIA PETROSA iskola-nővér. Ács. 
75.— pengő készpénz. 

VII. díj : ZSOLDOS FERENC igazgató-tanító, körzetiisk. felügyelő, Buj, Szabolcsmegye. 
50 pengő készpénz. 

VIII. díj : BAKSY ANDOR áll tan. ké>. int. gyak. isk. tanító, körzeti felügyelő, Pápa, Zimmermann-u 8. 
40 — pengő készpénz. 

IX. díj : SZALAY LAJOS igazgató-tanító, körzeti isk. felügyelő, Fertőszentmiklós. 
30.— pengő készpénz. 

X. díj : Vit. SZÜGYI KÁROLY ev. népisk. igazgató, Rákoskeresztúr, Pesti.u. 115. 
25.— pengő készpénz. 

Az első négy díj nyertesét felkérjük, hogy velünk üdülésük megkezdésének időpontját 8 nappal előbb közölni szíveskedjenek 
A készpénz-jutalmakat a díjnyertesek részére egyidejűleg eljuttatjuk. 

FONCIÉRE ÁLTÁLÉ NOS BIZTOSÍTÓ INTÉZET 

FÜLPÖSDARÓC ref. egyházközsége kántortanítói 
állásra e hirdetmény megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalma 21 értékegység, 
ú. m. 3 kat. h. és. 395 • szántóföld, 8 q búza, 2 öl tűzifa, 
49 P készpéilz, villannyal berendezett modern 3 szobás 
lakás, mellékhelyiségekkel, gyümölcsössel és kerttel, stóla 
és fizetéskiegészítő államsegély. Állomás közel. Köteles-
ség díjlevél szerint. Nők is pályázhatnak. Ez utóbbi eset-
ben a kántori teendők elvégzéséről az egyház gondosko-
dik. Kérvények a fülpösdaróci ref. lelkészi hivatalba kül-
dendők. U. p. Géberjén, Szatmár m. (1352.) 

FEKETEPATAK községi iskolaszéke pályázatot hir-
det a megüresedett tanítói ál'lásra. Fizetése törvény szerint. 
Kötelessége a kijelölt o.-ztályok tanítása. Pályázati határ-
idő 21 nap. A kérvények Fefretepatak, p. Salánk, Ugocea 
vm. küldendők. (1353.) 

GALGVIIÉVÍZ róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett VI. számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés és lakbér törvényes, kötelesség díj levél szerint. 
Határidő 21 nap. Válaszibélyeges kérvények plébániai hi-
vatalhoz küldendők. (1354.) 

BALATONKILITI református iskolaszéke 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet lemondás folytán megüre-
sedett kántortanítói állásra. Javadalom: Természetbeni 
lakás, 14 kat. hold szántóföld, 1 hold kert, 675 kg búza, 
13-64 q rozs, 682 kg tengeri, 250 kg árpa, 24 űrm. tűzifa, 
9 Hl. bor, só-, hús-, faggyúváltsag és ismétlőiskolások ta-
nításáért: 235 P és stóla, 66 értékegységre és 258 P-re 
értékelve, végül megfelelő államsegély. Kötelessége az 
iskola vezetése, belmissziói munkákban való buzgó segéd-
keze®. Pálvázatok református Lelkészi Hivatal címére 
Balatonkiliti küldendők. (1337.) 

GYÖNGYÖSPATA róm. kat, egyházközsége a nyűg-, 
díjazás folytán megüresedett V. sorszámú tanítói és a le-
mondás folytán megüresedett VII. sorszámú tanítónői ál-
lásokra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. A tanítói 
állás javadalma 50% helyi Illetmény és természetbeni la-
kás többi államsegély. A tanítónői helyi javadalom 10>á 

•és lakbér, többi államsegély. (1357.) 

GÖMÖR-LUCSKA református egyház iskolaszéke —• 
miniszteri engedélytől feltételezetten —• nyugdíjazás foly-
tán megüresedett előkönyörgő kántortanítói állásra 42 
napos határidővel pályázatot hirdet. Pályázhatnak nők 
is, de egy év alatt kántori o-klevelet kell szerezniük. Ja-
vadalom: Lakás természetben ; 13 hold földbirtok haszon-
élvezete, . jelenleg 4 évi időtartammal bérbe van adva évi 
7-80 íj búzáért, 7 köböl ro.zs, 8 űrméter tűzifa, 14-28 pengő 
készpénz és a törvényes stóla. Díjlevelen felül 4 firméter 
tűzifa és 3 q búza. Kötelessége: I—VIII. osztályok ta-
nítása, előkönyörgő-kántori teendők és belmissziói segéd-
kezés. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Csete 
Gvula iskolaszéki elnök, Barka, u. p. Dernő, Gömör m. 
(1358.) 

HETE református egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állására a pályázatot meg-
ismétli 21 napi határidővel. Fizetés: 1. Természetbeni 
lakás kerttel. A lakás1 most épült új modern épület. 2. 7 k. 
hold föld haszonélvezete. 3. 23-50 q búza. 4. 11-50 q rozs. 
5. 5 öl fa váltságára az államtól. Értékegység 38. Állam-
segély. Kötelesség: az I—VI. osztály, vezetése minden-
féle belmissziói munkában segédkezés, presb. jegyzőkönyv 
vezetése, lelkész helyettesítése szükség esetén, ha leány-
egyházában van. A pályázati kérvények a következő 
címre küldendők: Ref. Lelkészi Hivatal, Hete, u. p. 
Tarpa, Bereg m. (1359.) 
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HOSSZŰPALYI gör. kat. egyházközség© áthelyezés 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalma: 11 k. h. föld, párbér, stóla, 19 értékegy-
ség. Űj iskola és új tanítói lakás. Debrecen közelében, 
könnyebb iskoláztatási lehetőség bejárással. Határidő: a 
lap megjelenésétől számított 21 nap. Pályázatok gör. kat. 
iskolaszék, Hosezúpályi címre küldendők. (1360.) 

HAJDÚNÁNÁS megyei város róm. kat. iskolaszéke 
lemondással megüresedett tanítói és tanítónői állásra 
magitelki tanyai iskolához 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Javadalmuk: természetbeni lakás 1—1 hold kert-
tel, 90% államisegély, 10% helyi illetmény. Kötelesség 
díjlevél szerint. Pályázatok okmányokkal róm. kat. plébá-
nia, Hajdúnánás küldendők. (1361.) 

IHAROS róm. kat. egyházközsége 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet a megüresedett II. sz. tanítói állásra. 
Fizetése törvényes. Kántoriakban helyettesítés. Nők is 
pályázhatnak. Válaszbélyeges kérvények Plébániahivatal, 
Iharos, Somogy m. küldendők. (1362.) 

KISKÖRE (Heves m.) róm. kat. iskolaszéke elhalá-
lozás foly-tán megüresedett II. sz. tanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalmazás törvényes, 
lakás, kert természetben. Kérvények félszerelve válasz-
bélyeggel Plébánia Hivatal, Kisköre küldendők. (1363.) 

KESZTHELY nagyközség iskolaszéke nyugdíjazás foly-
tán megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Pá-
lyázati határidő a lap mgjelenésétől számított 21 nap. 
Fizetés törvényes. Szabályszerűen felszerelt kérvények, 
nagyszülőkig felmenő származási bizonyítvánnyal, Keszt-
hely, iskolaszék címre küldendők. (1364.) 

KOMLÓSKA gör. kat. egyházközség képviselőtestülete 
kántortanítói és II. számú tanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Kántortanítói állásnál termé-
szetben új három szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, gaz-
dasági melléképületek, 16 hold szántó, rét és gyümölcsös 
kert, 12 hold erdő, párbér, stóla, legelőjog. 25 értékegység. 
II. számú állásnál készpénzben a törvényes .fizetés 15%-a, 
lakbér az egyházközségtől, 85%-os államsegély. Termé-
szetbeni kert. Tanítópárok előnyösen pályázhatnak. Pá-
lyázatok gör. kat. lelkészi hivatal, Komlóska, u. p. Erdő-
horváti címre küldendők. (1365.) 

KÁPTALANTÓTI egyházközsége újonnan szervezett 
III. tanítói állásra 21 napi határidővel tanítónők szá-
mára pályázatot hirdet. Fizetési törvényes. Szívgárda, 
leánykör vezetése kötelező. Kérvények Plébánia, Káp-
talantóti címre küldendők. (1366.) 

LENTIKAPOLNA róm. kat. egyházközsége az újon-
nan szervezett III. számú tanítói állásra pályázatot hir-
det. Helyi javadalom1 10%, a többi államesgély. Határ-
idő 21 nap. Plébániahivatal, Lenti, Zala megye. (1367.) 

LENTIHEGY-GOSZTOLA róm. kat. egyházközsége 
a lemondás folytán megüresedett tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Nők is pályázihatnak. Gyönyörű fekvés! Vas-
úttól Yi óra! Űj épület! A II. állás szervezés alatt. 10% 
helyi javadalom, a többi államsegély. Határidő 21 nap. 
Plébániahivatal, Lent, (Zala vm.) (1368.) 

MESTERSZÁLLÁS (Jász-Szolnok megye) róm. kat. 
kántortanító állásra pályázatot hirdet az iskolaszék. Ja-
vadalma törvényes tanítói egészben az Illetményhivatal-
tól és a stólajövedelem. Mellékesen lehet keresni. Kertes, 
szép természetbeni lakás. Pályázati határidő 21 nap. 
Plébánia. (1369.) 

MIKE róm kat. egyházközsége a jogilag megüresedett 
osztálytanítói áfásra pályázatot hirdet. Helyi járandóság 
a mindenkori tanítói fizetés 20%-a. A többi államsegély. 
Nők is pályázhatnak. Némettudás előny. Egy szobát az 
iskolánál kap. (Mike, Somogy vm.) (1373.) 

MÁTRAMINDSZENT róm. kat. egyházközségi kép-
viselőtestülete a lemondás által megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalom: mo-
dern 3 szobás lakás fürdőszobával, 3 ért. egys. és 772 P 
68 f. A többi államsegély. Pályázati határidő 21 nap. A 
válaszbélyeggel felszerelt pályázatok Plébániahivatal, 
Dorogháza, u. p. Mátramindszent küldendők. (1370.) 

MARKOTABÖDÖGE (Győr közelében) róm. kat. is-
kolaszéke a II. sz. férfitanítói állásra 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalom: 60% helyi hozzájáru-
lás, többi államsegély; egy szoba, bútorhasználattal, fű-
téssel vagy törvényes lakbér. Tanítás nyetve magyar. 
Kérvények Markotaíbödöge, Plébániahivatalhoz külden-
dők. (1371.) 

MEZŐKÖVESD róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett XIII. sorsz. ta-
nítónői állásra. Javadalom 30% helyi, államsegély, lakbér 
vagy természetbeni lakás. Pályázati határdő 21 nap. Kor-
teskedés kizáró ok. Az összes okmányokkal felszerelt kér-
vény (felbélyegzett, megcímzett borítékkal) egyházközségi 
elnök címére küldendő. (1371/a.) 

MAROSVÁSÁRHELY ág. hitv. ev. német népiskolá-
jánál a tanítói állás betöltendő. Jogok és kötelességek, a 
fiatalság nevelését beleértve, a törvényesek. A presbité-
rium kívánságára az orgonajátszás az istentiszteleteken 
kötelező. Jelentkezési határidő 1942. július 15. A szolgá-
latba lépés napja 1942. szept. 1. Az ág. hitv. ev. német 
presbitérium. (1372.) 

NEMESVÁMOS ref. egyházának presbitériuma pályá-
zatot hirdet tényleges katonai szolgálatot teljesítő kántor-
tanítója helyettesítésére. Fizetés: lakás, 4 mtr tűzifa és 
a törvényes. Nők is pályázhatnak. Kötele&ség^IV—VI. és 
az ismétlősök oktatása, kántori teendők végzése. A fel-
szerelt kérvények válaszborítékkal ellátva július 24-ig 
Ref. Lelkipásztori Hivatal, Nemesvámos küldendők. 
(1375.) 

NAGYFÖDÉMES róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett X. tanítói állásra. 
Határidő 21 nap. Fizetés törvényszerű. Kötelessége díj-
levél szerint. A katolikus akcióban és kat. egyesületek 
vezetésében közreműködni tartozik. Kellően felszerelt kér-
vények válaszbélyeges borítékkal a plébániahivatalhoz 
küldendők. Nagyfödémes (Pozsony vm.) (1376.) 

NYIRADONY gör. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra harmadízben hir-
det pályázatot. Javadalom 71 értékegyiség. Kötelessége 
még énekkar és egyesületek vezetése. Katonai szolgálat 
kitöltése, énekkar vezetésre való alkalmassága igazolandó. 
Kántorpróba, költözködés önköltségen. Jelöltek értesíttet-
nek. Határidő 21 nap. Válg,szbélyeges kérvények gör. kat. 
lelkészi hivatalhoz. (1377.) 

NAGYSZEKERES református egyháza a kántortaní-
tói állásra a Néptanítók Lapja április I-i számában meg-
hirdetett pályázatot 21 napra meghosszabbítja Fizetés a 
megválasztás napjától jár. Nők is pályázhatnak. (1378.) 

NOSZVAJ ref. iskolaszéke e lap 2. számában közzé-
tett pályázatot megismétli. (1379.) 

ÓPÁLYI (Szatmár m.) gör. kat. egyházközsége meg-
üresedett kántortanítói állására pályázatot hirdet 1942. 
július 21. határidővel. Javadalom: 38 értékegységben ker-
tes lakás, 17 kat. hold szántó és rét., legelő, párbér, stóla, 
fizetéskiegészítő államsegély. Iskolaszék. (1380.) 

SZESZTA (Abaújban) egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 2 szobás, konyhás 
lakás, 10 értékegység és államsegély. Ideiglenesen taní-
tónőt is megválasztunk. Pálvázati határidő 21 nap. Is-
kolaszék. (1386.) 
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ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
Hegedűk, h a r m o n i u m o k , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzéket díjmentesen küld: 

M O G Y O R Ó S S Y HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R Á K Ó C Z I s U T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

z o n g o r a t e r e m 

VH, Erzsébet-krt 1 5 
Világmárkái zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelmet 
•iszletfitetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

D O R E N BÉLA Alaptva: 1891 

iskolabútor gyára Bpest. VI., Dévényi-út 20-22. 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasból 

Telefon : 200-767 
Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
mentve. 

ÓBÁNYA (Baranya vm.) róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet.. Választás vonatkozó 
egyházhatósági és miniszteri rendeletek szerint. Java-
dalma: 27 értékegység, 20% és 325 P helyi járandóság, 
lakás és államsegély. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kötelessége díjlevél szerint. Németül tudni kell. Nők is 
pályázhatnak. Cím: Plébániahivatal, Püspöknádasd, Ba-
iaiiya vm. (1381.) 

' ŐR TILOS róm. kat. egyházközsége III. számú tanító-
női állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Java-
dalma: Törvényes lakbér és fizetés. Cím: Zákány, Som. 
m., Plébánia. (1382.) 

PUSZTAGYENDÁ róm. kat. iskola kántortanítói ál-
lására 21 napi határidővel pályázatot hirdet az egyház-
község. Pályázhatnak férfi- és nőtanerők, ha kántorság-
hoz értienek. Helyi javadalom 250-— aranykorona, többi 
államsegély. Törvényes lakbér. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Pálvázatok pusztagyendai plébániahivatalhoz kül-
dendők. (1383.) 

SZÁRHEGY (Csík vm.) róm. kat. egyházközség is-
kolaszéke a központi kat. népiskola IV. sz. tanítói állá-
sára pályázatot hirdet július 15-iki határidővel. Javada-
lom1: törvényben előírt tanítói fizetés, amelyből 140 P 
helyi, a többi államsegély, törvényes lakás, illetve lakbér. 
Kötelessége: a kijelölt osztály vezetése, a törvényben 
előírt iskolánkívüli népművelésben és társadalmi, meg 
egyesületi vezetésben való munka. Az állás tanítónői. 
Kézimunkatanítás és szívgárdavezetée kötelező. Szárhe-
gyen van pósta, orvos, gyógyszertár, vasútállomás, han-
gos mozgó. Válaszbélyeggel ellátott kérvény a plébánia 
címére küldendő. (1388.) 

FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmóniiini>kés:íiő mester 

B U D A P E S T 
VII,, Damjanich-utca 38. 

—^ , - Orgonajavítisofc 
O r a o n o k Homlokzati sípok 

HarmónSumok 
j g j q kedvező fizetési feltételekkel. 10 évi jótál. 

lássál* Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

TISZAHOFF róm. kat. egyházközsége 21 napi határ-
idővel katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyet-
tesítésére pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Pályáz-
hatnak férfi- és nőtanerők, ha kántorsághoz értenek. 
Pálvázatok pusztagve.ndai p'ébániahivatalhoz küldendők. 
(1391.) 

SARKADKERESZTUR (Bihar megye) református 
egyházközsége 21 napos határidővel pályázatot hirdet 
megüresedett kántortanítói állására. Fizetés 30 érték-
egység helyi javadalom és államsegély (új lakás és is-
kola). Kötelesség díjlevél szerint. Pályázatok református 
lelkészi hivatal címre küldendők. (1385.) 

TUIZS református leányegyház iskolaszéke pályáza-
tot hirdet az eltávozás folytán megüresedett előkönyörgő 
kántortanítói állásra, 1 tanerőe osztatlan iskolájához. 
Javadalma 38 értékegvségben: 11 kat. hold és 1114 öl 
szántóföld, 2 kat. hold rét, 24 m. fa, 700 öl kert, 19 h l 
termény, nagyrésze búza, kiváló lakás, a többi államse-
gély. Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított 
21 nap. Pályázatok ref. lelkészi hivatal, Ragály címre 
küldendők. (1394.) 

SZEMENYE róm. kat. egyházközsége 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet II. tanítói állásra. Fizetés tör-
vényes. Kántor helyettesítése kötelező. Kérvények: Plé-
bánia, Egervölgy, u. p. Kám küldendők. (1389.) 

TISZALADÁNY ref. iskolaszéke pályázatot hirdet 
II. tanítói állására. Pályázhatnak nők és férfiak. Java-
dalom természetbeni lakás, kert, 544'— pengő készpénz 
IUetményhivatal útján, államsegély. Kötelességek díjlevél 
szerint. Jelenleg I—III. osztályokat kapja. Határidő 21 
nap. Állás azonnal elfoglalható. (1393.) 
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TISZAKARÁD ref. egyházközsége pályázatot hirdet 
V. tanítói állására. Kötelesség: a presbitérium által kije-
lölt osztály tanítása. A belmissziói munkában való részvé-
tel. Javadalom: Törvényes lakbér. Kertváltság. Az egyház 
pénztárából a kezdőíizetés 10%-a. A többi államsegély. 
Reménykedünk, hogy a pénzfizetés júl. 1-től folyósíttatik. 
Pályázati határidő: a megjelenéstől számított 21 nap. 
(1395.) 

SZOMAJOM (fővonal mellett, közel Kaposvárhoz, 
vasút- és autóbuszmegálló helyben) róm. kat. egyházköz-
sége III. férfitanítói állásra háromheti határidővel pályá-
zatot hirdet. Kötelességei: kántoriakban szükség esetén 
segédkezni és helyettesíteni, az ifjúsági egyesületek mun-
kájában résztvenni és a Felsőtagozatban magyar nyelven 
tanítani. Kérvénvek egyházközségi' elnök, Szomajom címre 
küldendők. (1387.) 

SARKÖZŰJIAK róm. kat. iskolaszéke kéttanerős 
iskolájához nyugdíjazás folytán megüresedett kántorta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: természete 
beni háromszobás lakás mellékhelyiségekkel, 24 kát. 
hold föld. melynek adóját haszonélvező fizeti, 8 m. tűzifa 
és megfelelő államsegély. Kötelesség díjlevól szerint. 
Pályázati határidő 21 nap. Az állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Kérvények válaszbélyeggel Plébániahivatal, 
Párközújlak, Szatmár megye küldendők. Vasút, posta, 
autóbuszjárat"helyben. (1384.) 

ZÁVOD róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom: lakás és 65%, a többi á^amsegély. Né-
met nyelv kötelező, kántoriakban helyettesíteni1 kell. Többi 
díjlevél szerint. Kántori képesítéssel rendelkező nők is 
pályázhatnak. Korteskedés kizáró ok. Határidő 21 nap. 
Felszerelt kérvények: Plébániahivatal, Závod, Tolna m., 
u. p. Kisvejke küldendők. (1402.) 

VARADI MIKLÓS 
orgonaépítő. R á k o s p a l o t a 
Damjanicli«ii. 14. (Saját ház.) 

Telefonhívó: 29,44.61. 
Készítek nemeshangú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a Iegmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

LEGNAGYOBB K E R E S Z T É N Y C É G ! 
E O N G O B A E , P I A N I N Ö K 

barmónliunob páratlanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi Jótállás. 

EHALL Tel . : 427—598. 4 
Bp*.t, Andrósay-úl I S . 

Z L E T R E ! 
„AZÚR" magasnyomású SZŐLÓ* 
és G Y Ü M Ö L C S F A P H R M E " 
T E Z Ő 1 Szerkezete s z e r s z á m 

/ n é l k ü l szétszedhető és köny* 
V nyen kimosható! — Folyadék 
^ > űrtartalma : 16 1. Ára : 88-50 P. 

Első részlet: 40 P utánvétlel, 
hátralék 3 havi részletben fizetendő. Kapható : 

K I R Á L Y S Á N D O R gépgyárában 
B U D A P E S T , VI., F E L S Ő E R D Ő S O R 8. SZÁM. 

TISZABURA róm. kat. iskola kántortanítói állására 
21 napi határidővel pályázatot hirdet az egyházközség. 
Pályázhatnak férfi- és nőtanerők, ha kántorsághoz érte-
nek. Helyi javadalom 20%-os, többi államsegély. Lakás 
természetiben. Kötelesség díjlevél szerint. Pályázatok 
pusztagyendai plébániahivatalhoz küldendők. (1392.) 

SZILAGYFÖKERESZTÜR református egyház pres-
bitériuma, kéttanerős iskolájának üresedésben levő II. 
számú tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalma: 
1. Lakás, vagy törvényszerintii lakbér. 2. Készpénzfizetés 
(ebbpl helyi jövedelem évi 140-— pengő, a többi állam-
segély). Kötelességek: a kijelölt osztályok vezetése, egy-
házi és belmissziói munkák végzése. Az állás tanítónővel 
töltetik be. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 
számított 21 nap. Az állás a miniszteri jóváhagyás után 
azonnal elfoglalandó. Pályázatok a Szolgálati Pragmatika 
136. paragrafusa szerint szerelendők fel s mellékelni kell 
tisztiorvosi bizonyítványt, hogv fertőző gümőkorban nem 
szenved. Református Lelkészi Hivatal, Szilágytőkeresztúr, 
Szilágy vm. (1390.) 

TISZAPÜSPÖK róm. kat. népiskola iskolaszéke a III. 
számú tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hir-
det. Törvényes f izess és természetbeni lakás. Kötelessé-
gek díjlevélben. Pályázhatnák férfak és nők. (1396.) 

TŰRKEVE református egydiáza az elhalálozás foly-
tán megüresedett IX. számú tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: fizetés és lakáspénz törvényszerinti. 
Kötelességek: a presbitérium által kijelölendő osztály, 
vagy osztályok tanítása, a nőikézimunka tanításában, bel-
missziói és népművelési munkában, bibliaórák tartásában, 
leánykör vezetésében s énekkarának tanításában lelkész 
utasítása fzerint való részvétel. Mellékletekkel kellően 
felszerelt kérvények a t.úrkevei ref. lelkészi hivatal címére 
adandók be. Visszaküldésre postabélyeg melléklendő. Az 
állást folyó évi szeptember hó 1 én kell elfoglalni. A vá-
lasztás a vallás- és közöktatásügyi miniszter úr jóváha-
gyása folytán válik jogerőssé. A jóváhagyásért egyház 
felelősséget nem vállal. Mindenféle korteskedés, házalás, 
levelezés a pályázatból való kizárást vonja maga után. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. 
Tóth I.ajos ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (1397) 

TISZADOB (Szabolcs vm.) róm. kat. egyházközsége 
kántortanítói állásra részben osztott iskolához pályáza-
tot hirdet. Jó lakás, kert. 10%-os helyi járulék, többi 
államsegély, 9 legelőilletőfég (6 értékegységben) és pár-
bér. Kötelessége díjlevél szerint. Nők is pályázhatnak. 
Határidő 21 nap. Plébánia, Tiszadob. (1398.) 

ÜLLŐ ref. egyháza pályázatot hirdet a nyugdíjazás 
folytán megüresedett III. számú tanítónői állásra. Java-
dalom: törvényes fizetés és természetbeni lakás. Köte-
lességei: kijelölt osztályok tanítása, belmissziói munka. 
Pályázati határidő: megjelenéstől számított 14 nap. Az 
állás szeptember 1-én elefoglalandó. Kellően felszerelt 
kérvénvek válaszbélveggel Református Esperesi Hivatal, 
Üllő (Pest vm.) címére küldendők. (1399.) 

VITKA róm. kat. egyházközsége megüresedett kán-
tortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom 23 érték-
egység, lakás és államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. 
Szabályszerűen felszerelt, válaszbélyeges kérvények róm. 
kat. plébániahivatalnaik, Vitka (Szatmár vm.) kü^endők 
e hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap alatt. Kán-
tori teendőkben jártas nők is pályázhatnak. (1401.) 

IÍERE (Szatmár m.j református egyházközsége 21 
napi határidőre pályázatot hirdet orgonista-kántortanítói 
állásra (nők részére is). Tanítói törvényszerű alapfizetés 
20%-a, külön kántori. Szép lakás. Kötelesség: I—VI. 
osztály vezetése s a szokásos egyházi teendők. Szabály-
szerű pályázatok lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állás 
szept: elején foglalandó el. (1406.) 
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Ma nélkülözhetetlen! 
A külpolitika időszerű kérdéseiről és eseményeiről a 

KU LÜ GYI SZEMLE 
tárgyilagosan és szakszerűen tájékoztat. 

Kiadja a Magyar K ü l ü g y i Társaság 

Szerkeszti dr. D r u c k e r G y ö r g y 

Évi előfizetési díj pengő. Kiadóhivatal: Budapest 

V. Országháza. 

K é r j e n r n u l a t v á n y s z á m o t ! 
ÁGFALVA evangélikus egyházközsége pályázatot hir-

det III. sz. tanítói állásra. Az iskola négytanerős. Tan-
nyelve német. Javadalom: áz egyházközségtől háromr 
szabás lakás kerttel és az alapfizetés 40%-a, a többi 
államsegély. Elsősorban férfitanítók jönnek figyelembe, 
de nők is pályázhatnak. Kántori oklevél kívánatos. Köte-
lességek hivány szerint. Határidő 21 nap. A Tanítóvá-
lasztó Szabályrendelet 21. §-a szerint felszerelt válasz-
bélyeges folyamodványok az evangélikus lelkészi hivatal 
címére küldendők. A községnek az 5 km-re fekvő Sopron-
nal igen jó a vonatösszeköttetése. (1405.) 

BÜK róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítónői állásra, háromheti határidővel, 
pályázatot hirdet. Fizetés: 3 értékegység, 20% és állam-
segély. Pályázatok plébániahivatalhoz küldendők. Bük, 
Sopron m. (1407.) 

CSÖMEND róm. kat. egyházközsége a szept. és nov. 
valamint a febr. 1-i számokban hirdetett pályázatot 7 
napi határidővel megismétli. (1408.) 

DECS-ALFÖLDSZÁLLAS község iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sor-
számú tanítói állásra. Az állás javadalma: törvényszerű, 
államsegélyes. Egy kat. hold kertilletmény. Törvényszerű 
lakbér, vagy az iskolaépületben két kis szobából álló ter-
mészetbeni lakás. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Tályázati határidő a hirdetés mgjelenésétől számított 21 
nap. Nők előnyben. A VKM 111.174/1940. sz. rendeletével 
megengedte, hogy ez az állás protestáns tanerővel töl-
tessék be. Pályázati kérvények: Községi Iskolaszék, Decs 
címre küldendők. (1409.) 

FENYŐFŐ róm. kat. egyházközsége a II. számú taní-
tói, tanítónői állásra háromheti határidővel pályázatot 
hirdet. Helyi javadalom 10%, törvényes lakbér, a többi 
á;!amsegély. Németül tudó'k előnyben. A tanítás nyelve 
magvar. Kérvénvek Plébániahivatal, Sziizs, (Veszprém 
m.) 'küldendők. (1410.) 

GELENCE (Háromszék vm.) róm. kat. kántortanítói 
állására háromheti határidővel pályázatot hirdet az egy-
házközség. Helyi javadalma: 2 hold szántó-kaszáló, A 
hold kert természetbeni lakással, 160 véka rozs, 120 véka 
zab, 50 terüfa, ostepora s megfelelő stóla. Kötelessége: 
egytanerős iskola vezetése, a kántori teendők végzése. 
Kántorpróba július 26. Pályázatok Gelencére a Róm. Kat. 
Plébánia címére küldendők. (1411.) 

GYKRGYÓCSOMAFALVA róm. kat. egyházközsége 
9 'tanerős iskolájához lemondás folytán megüresedett négy 
tanítónői állásra pályázatot hirdet július 15-vel bezárólag. 
Javadalom': 140 P helyi javadalom, törvényes lakáspénz, 
megfelelően kiegészített államsegély. Kérvények Plébánia-
hivatal, Gvergyócsomafalva küldendők. (1412.) 

HAUASZTKEKÉK református egyháza pályázatot 
hirdet I., II. és III. számú tanítói állásaira. Javadalom 
mindhárom állásnál évi' 140 pengő és államsegély, lakás-
pénz mig a lakások felépülnek. Kötelességek kijelölt osz-
tályok vezetése, egyházi és belmissziói munkák végzése. 
Kellően felszerelt pályázatok Református Lelkészi Hiva-
talnak küldendők Harasztkerék, Maros Torda megye a 
hirdetés megjelenésétől 21 napra. Nők is pályázhatnak. 
Aliások 1942. szeptember 1-én elfoglalandók. Presbité-
rium. (1413.) 

JÁSZSZENTANDRÁS róm. kat. iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett külterületi Szent László — felső-
tanyai — I. számú tanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Amennyiben ezen tanítói állásra a szin-
tén külterületi Jézus Szt. Szíve — alsótanyai — I. számú 
állást betöltő tanító lenne beválasztva, úgy ezen állást is 
azonnal betöltjük. Mindkét hirdetett tanítói állás java-
dalma egyenlő: 2 értékegység, azaz 15 métermázsa szén, 
40% helyi javadalom az illetményhivatal útján utalva, 
többi államsegély. Természetbeni lakás. Távolság a köz-
ségtől 3 kilométer. Nők is pályázhatnak. Kötelesség díj-
levél szerint. Okmányokkal kellően felszerelt és bélyeges 
válaszborítékkal ellátott kérvény a jászszentandrási plé-
bánia címére küldendők. (1415.) 
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HOMORODDARÓC (Udvarhely vármegye) ág. hitv. 
ev. német népiskolájánál igazgatótanítói állásra állandó 
jelleggel pályázatot hirdet. Jelentkezési határidő július 
15-én. Szolgálatbalépés 1942. szeptember 1. (1414.) 

KENDI-LÓNA (Kolozs m., dési egyházmegye) ref. 
iskolaszéke pályázatot hirdet 4 osztályú osztatlan elemi 
népisko'ájánál megüresedett tanítói állásra. Javadalom: 
készpénzfizetés az egyháztól évi 140 P, a többi állam-
segély. Orgonista-kántori szolgálatért évi 30 régi véka 
szemes kukorica vagy ennek pénzértéke. Kötelessége az 
I—IV. és esetleg V. és VI. osztályok tanítása, belmisz-
sziói munkákban való segédkezés. Kellően felszerelt pá-
lyázati kérvények f. évi július 15-ig a ref. lelkészi hivatal 
címére küldendők, Kendi-Lóna, u. p. Doboka, Kolozs m. 
(1416.) 

KÖRTVÉLYES ref. egyházközség presbitériuma az 
eltávozás folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet 21 napi határidővel. Fizetése: 2 szobás 
lakás mellékhelyiségekkel, 204S liter rozs, 7-5 hold szántó-
föld és rét. Földek munkálásához 7 eke napszám, réteket 
a hívek lekaszálják, feltakarják, boglyába vagy padba 
rakják. Fapénz 30-17 P. Legeltetési jog és stóla. Földek 
után az adót az egyház fizeti. Mindez ideiglenesen 346-40 
P ben van értékelve, a többi államsegély. Kötelessége a 
kijelölt osztályok tanítása, a kántori teendők végzése. 
Minden vasárnap, mikor le'kész a társegyházba megy, 
istentisztelet végzése, délelőtt prédikációval, délután imá-
val. Lelkészt belmissziói munkájában -segíti, a népműve-
lést vezeti. Az állás azonnal e'foglalandó. Kellően fel-
szerelt. kérvények válaszbélyeg melléklettel a Ref. Lelkészi 
Hivatalhoz, Körtvélyes, posta Szádalmás, Abaúj-Torna 
vm. küldendők. (1417.) 

RINYASZENTKIRÁLY róm. kat. isikolaszéke pályá-
zatot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Fizetése és kötelessége díjlevél szerint. 
Lakás természetiben. Nők is pályázhatnak. Határidő há-
rom hét. Kérvénvek: Plébániahivatal, Görgeteg, Somogy 
m. küldendők. (1428.) 

KORLATHELMEC ref. egyházközsége f. hó 21-től 
július hó l-ig terjedő határidővel pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Javadalom: 1. 4908 kor.-nak megfelelő 
pengőértékben vagy természetben (16 hold szántó, ka; 
száló, legelő együttvéve). 2. Törvényes állami segély. 3. 
Kétszoba-konvhás lakás. Kötelessége: kántori teendők 
végzése, I—VIII. oszt. osztatlan iskola vezetése, énekkar 
vezetés. Kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, Korláthelmec, 
(Ung vm.) címre küldendők. (1420.) 

KÖK ESZI iskolaszéke pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra, melynek ja-
vadalmazása természetbeni lakás, 2 hold föld, 12 q rozs, 
73-73 P készpénz 285-15 P értékben. Államsegély. Köte-
lesség Rendszabályok szerint. Pályázatok 3 hét alatt 
Iskolaszék elnöksége Plébánia, Kőkeszi (Hont m.) kül-
dendők. (1421.) 

KERLftS (Szolnok-Doboka vármegye) ev. német nép-
iskolájánál a tanítói állás állandó jelleggel betöltendő. 
Jogok ée köt-elsségek a törvényesek. Jelentkezési határ-
idő 1942. július 15. Szolgálatbalépés 1942. szeptember 1. 
A presbitérium. (1422.) 

MÓRÁGY (Tolna vm.) református egyházközsége 21 
napos határidővel pályázatot hirdet az átválasztással 
megüresedett II. sz. tanítói állásra. Helyi javadalom: la-
kás vagy lakbér, alapfizetés 60%-a; államsegély. Köte-
lessége: reábízott osztályok vezetése, belmisszió, kántor-
helyettesítés. Tanítási nyelv német. Törvényszerű kérvé-
nyek válaszbélyeggel lelkészi hivatalhoz. (1143.) 

MAGYARUJFALU ref. egyháza (Nagyujfialu, Somogy 
m.) pálvázatot hirdet tanfolyamvezetői állásra. Fizetés 
törvényes. Határidő 3 hét. (1423.) 

KöMLö (Heves megye) róm. kat. kántortanítói állása 
e lap március 1-én megjelent számában közzétett feltéte-
lek szerint újra meghirdettetik 21 napos határidővel. 
Kérvények Plébánia címére küldendők. (1419.) 

MURGA a június 1-i számban megjelent kántortanítói 
pályázat terminusát augusztus l-ig meghosszabbítja. Né-
metül tudó tanítónők is pályázhatnak. Jelentkezések 
tolnakétvi evangélikus lelkészi hivatalhoz küldendők. 

' (1424.) ' 

NAGYCÉTÉNY község egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett III. sz. tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Határidő 21 nap. Fizetés törvény szerint. Köte-
lességek a díjlevél szerint. Az iskola 6 tanerős. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Korteskedés kizáró ok. Válasz-
bélyeggel ellátott, szabályszerűen felszerelt kérvények 
I!óm. Kat. Egvházközség, Nagvcétény (Bars vm.) címre 
küldendők. (1425.) 

PAIvOD (Zala vm.) község iskolaszéke 3 tanerős isko-
lájánál pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
II. sz. osztálytanítói állásra. Pályázati határidő a lap 
megjelenésétől számított 21 nap. Fizetés, lakbér törvé-
nyes. Kötelességei: díjlevél szerint. Villanyvilágítás, 
vasútáFomás helyben. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kántorságban jártas róm. kat. vallású tanerők szabály-
szerűen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvényüket 
Községi Iskolaszék, Pakod, küldjék. (1426.) 

PÁLFISZEG egyházközségének iskolaszéke a lemon-
dás folytán megüresedett tanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. Java-
dalom: 11 értékegység, 10% helyi, a többi államsegély. 
Nők is pályázhatnak. A pályázatok Plébániahivatal, Milej, 
u. p. Nagylengyel, Zala m. küldendők. (1427.) 

RÉTKÖZBERENCS református egyháza pályázatot 
hirdet III. számú tanítónői állásra 21 napi határidővel. 
Lakás: egy szoba, előszoba. Villanyberuházásért fize-
tendő 25 pengő. (1429.) 

SOMOGYBÜKKÖSD róm. kat. egyházközsége a lemon-
dással megüresedett kántortanítói állásra a VKM engedé-
lyétől1 feltételezetten pályázatot hirdet. Javadalma: ter-
mészetbeni jó lakás mellékhelyiségekkel. Fizetése 3.5 érték-
egység és államsegély. Határidő 21 nap. Cím: Plébánia, 
Zákány, Somogy m. (1191.) 

SOMOGYBÜKKÖSD róm. kat. egyházközsége a II. sz. 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. I akbér és törvényes 
fizetés. Határidő 21 nap. Cím: Plébánia, Zákánv, Somogy 
m. (1192.) 

SOLTVADKERTI községi iskolaszék pályázatot hir-
det a bőszércsábori tanyai községi jellegű tanítói állásra. 
Javadalom: törvényszerű lakás mellékhelyiségekkel, 1000 
• - ö l termő szőlő és kert, a kezdőfizetés 90%-a helyi já-
randóság, többi ál'amsegély, minden az Illetaényhivatát 
útján. Határidő 21 nap. Az állás jogerőre emelkedés 
után elfoglalandó. A körzetbeli tankötelsek 66%-a ág. 
h. ev. vallású. Községi Iskolaszék. (1430.) 

SZATMARCSEKE református egyházközsége pályáza-
tot hirdet harmadik, nőtanítói állásra. Fizetés 10% helyi 
javadalom, lakás, a többi államsegély. Kötelességek: reá-
bízott osztályok, most I—II. vegyesosztály és leány-
továbbképző tanítása, belmissziói munkában segédkezés.. 
Állás azonnal elfoglalandó. Pályázai határidő 21 nap. 
Felszerelt kérvények Református Lelkészi Hivatal, Szat-
márcseke, címre küldendők. (1431.) 

ŰJCSANALOS (Miskolc közelében) evangélikus egy-
házközsége e lap 8. számában megjelent hirdetést kántor-
tanítói állásra részben osztott iskolához, törvényes kész-
pénzfizetésre, 21 napi határidővel megismétli. Evangélikus 
Lelkészi Hivatal, Üjcsanálos. (1434.) 
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SZALACS (Bihar m.) róm. kat. egyházközsége 21 na-
pos határidővel pályázatot hirdet a nyugdíjazással meg-
üresedő kántortanítói állásra Kötelessége a díjlevél sze-
rint. Javadalma: 12 k. hold szántó, 12 köbméter tűzifa 
beszállítva 400 P értékben. Kántori 8 hold szántó, ka-
száló, 4 méter tűzifa leszállítva, stóla. Adót haszonélvező 
fizeti. Két szoba, konyha mellékhelyieégekkel, 400 D-öl 
kerttel, kiegészítő államsegély. Kántorpróba július 26-án 
önköltségen. Előny, kinek felesége tanítónői képesítésű. 
Ugyancsak pályázatot hirdet az újonnan szervezett IV. és 
V. sz. állásokra. Fizetése a törvényéé és lakbér. Köteles-
sége a díjlevél szerint. (1432.) 

ŰJCSANÁLOS (Miskolc közelében) község iskolaszéke 
óltarábosi iskolájában az újonnan szervezett II. sz. ren-
des tanítói állásra 21 napi határidővel női tanerő részére 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, melyből 20% helyi 
javadalom éa lakáspénz. Kötelessége a kijelölt osztályok 
tanítása. Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
Községi iskolaszéki elnök, Űjcsanálos, címre küldendők. 
(1433.) 

VÁSÁROSBÉC róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett II. sorszámú tanítói állásra 
21 napos határidővel. Nők is pályázhatnak. Fizetési 10% 
helyi javadalom, lakáspénz, államsegély. Kérvények fel-
bélyegzett válaszborítékkal Plébániahivatal, Németlad 
nímre küldendők (Somogy vm.). (1435.) 

VERMES (Beszterde-Naszód vármegye) ev. német nép-
iskolájánál a tanítói állás állandó jelléggel betöltendő. 
Jogok és kötelességek a törvényesek. Jelentkezési határ-
idő 1942. július 15. Szolgálatbalépéa 1942. szeptember 1. 
A presbitérium. (1436.) , 

ZÁKÁNY róm. kat. egyházközsége a VKM engedélyé-
től feltételezetten pályázatot hirdet a II. számú tanítói 
állásra. Javadalma: lakás természetben, fizetés törvényes. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Határidő 21 nap. Cím: Plé-
bánia, Zákány, Somogy m. (1190.) 

ZÉTÉNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett II. számú férfitanítói ál-
lásra. Fizetés törvényszerű és lakbér. Pályázati határidő 
21 nap. Válaszbélyeges kérvények községi iskolaszék, 
Zétény, u. p. Boly, Zemplén m., küldendők. (1437.) 

AJAK (Szabolcs vm.) református egyházközsége, e lap 
11-ik számában, református kántortanítói állásra meghir-
detett pályázatát, július 21-ig meghosszabbítja, (1440.) 

ZEMPLÉNAGÁRD gör. kat. egyházközsége 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet lemondás folytán megürese-
dett II. számútanítói állásra. Fizetés törvényes. Cím. Gk. 
Lelkészi Hivatal. Zemplénagárd. (1438.) 

ALMÁSKER ESZTŰR róm. kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett egytanerős iskolához kántortanítói állásra. Ja-
vadalmazása természetbeni szép 3 szobás lakás, 16 ka-
taszteri hold föld, kert, 24 ürméter hasábfa 27 értékegy-
ségben. Kötelessége díjlevél szerint. A katolikus akció 
munkájában tartozik résztvenni. Tanítás nyelve magyar, 
a némt nyelv tudása azonban kántoriak miatt szükséges. 
Válaszbélyeggel felszerelt pályázatok Plébánia, Mozsgó 
(Somogy m.), küldendők. (1441.) 

ABONY róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a belterületi, teljesen osztott róm. kat. népiskolánál át-
választás folytán megüresedett XVIII. sz. férfitanító ál-
lásra. Törvényes fizetés, természetbeni lakás. Kötelessé-
gek díjlevél szerint. Szükség esetén köteles a kántort he-
lyettesíteni. Mellékjövedelemre lehetőség, polg. isk. hely-
ben, középiskolák naponként megközelíthetők. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. A róm. kat. képviselőtestü-
letnek címzett kérvény Plébániahivatal. Abony, címre kül-
dendő. (1442.) 

BÉKÉSSÁMSON róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det I. sorszámú kántortanítói állásra. Javadalma: Egy-
házközségtől 2 szobás lakás mellékhelyiségekkel, kezdő-
tanítói fizetés 50%-a, 20 értékegység. A többi állam-
segély. Kántori fizetés külön megegyezés szerint. II. sor-
számú tanítói (tanítónői) állásra. Fizetése: Egyházköz-
ségtől kezdőtanítói fizetés 20%-a. A többi államsegély. 
Határidő 21 nap. Iskolaszék. (1443.) 

CÉKE róm. kat. iskolaszéke lemondás folytán megüre-
sedett II. számú tanítói állásra 21 napi határidővel pá 
lyázatot hirdet. Javadalma: természetbeni szép lakás és 
törvényes fizetés. Kérvények Róm. kat. plébániahivatal, 
Céke. Zemplén vm., címre küldendők. (1444) 

CSÁKÁNYHÁZA róm. kat. egyházközsége 21 napos 
határidővel a tényleges katonai szolgálatra bevonult II. 
számú osztálytanító helyettesítésére pályázatot hirdet. 
Tanítónők is pályázhatnak. Fizetés törvényes és termé-
szetbeni lakás. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kérvények róm. kat. Plébániahivatal, Fülekpüspöki, u. p. 
Fülek, küldendők. (1446.) 

A világhírű Koh-I-Noor rajzirónok 
= Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben -
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CÉKE róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet IV. számú tanítói állásra. Javadalma tör-
vényes. Nő'k is pályázhatnak. Kérvények Róm. kat. plébá-
nia, Céke, Zemplén vm., címre küldendők. (1445.) 

DITRÓI 9 tanerős róm. kat. népiskola iskolaszéke le-
mondás folytán megüresedett III. tanítói, vagy tanítónői 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 
90%-os államsegély, 10%-os helyi járulék, törvényes lak-
bér. Pályázatok: Rém. kat. Iskolaszék, Ditró, Csík vm. 
(1447.) 

FEKED róm. kat. egyházközsége kóttanerős iskolájá-
hoz tanítónői állásra 21 napi határidővel pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes; lakás — egy bútorozott szoba •—-
és *tüzifa természetben. Kérvények a plébániahivatalhoz 
küldendők. Egyházközség, Feked, Baranya vm. (1448.) 

JÁNOSHALMA róm. kat. iskolaszékét helyettesítő is-
kolagondnoksága törvényes 21 napos határidővel pályá-
zatot hirdet 1. a beltéri fiúiskolánál lemondás folytán 
megüresedett VI. sorszámú férfitanítói állásra, valamint 
2. a szintén lemondás folytán megüresedett jánosihalma-
hergyevicai kültéri osztatlan egytanerős tanítói állásra. 
A Vl. számú tanítói állás jövedelme: 65% helyi javada-
lom, többi államsegély. Törvényes lakáspénz. Kötelesség 
díjlevél szerint. Amennyiben ezen állásra már régebben 
valamely kültéri iskolánál működő tanerő választatnék 
meg, úgy annak állása kerül nyomban választás útján 
betöltésre. A 13. sorszámú jánoshalma-hergyevicai tanítói 
állás helyi javadalma: 20% helyi javadalom, töblbi ál-
lamsegély. Természetbeni lakás mellékhelyiségekkel, igen 
termékeny kerttel. Az állásra nők is pályázhatnak. Kel-
lően felszerelt s válaszbélyeggel ellátott kérvények espe-
resi hivatal címére, Jánoshalma, küldendők. Jánoshalma. 
1942. június 25. Szabó István apát, esperes-plébános. 
(1449.) 

IPOLYFÖDÉMES róm. kat. egyházközsége kéttanerős 
iskolájánál a lemondás folytán megüresedett I. számú 
kántortanítói és a II. számú tanítói állásra pályázatot 
hirdet. I. számú kántortanítói állás javadalma: Termé-
szetbeni lakás (2 szoba, 1 konyha, kamra és kert). 
3Yi kat. hold szántó, 12 mm búza; 8 q rozs; 34 erdei 
méter tűzifa, bor- munkaváltság és stóla. A helyi jöve-
delem ideiglenesen 765 pengő 22 fillérben van megálla-
pítva és kiegészítő államsegély. Kötelességei díjlevél sze-
rint. Kántorpróba nem kötelező. II. számú tanítói állás 
helyi javadalmazása: Természetbeni lakás (2 szoba, 
1 konyha 57 pengő 14 fillér megértékeléssel), 171 pengő 
43 fillér készpénzjárandóság a politikai községtől és 
2 pengő 85 fillér kertváltság az ideiglenes díjlevél alapján 
és államsegély. Tanítóházaspárnak nagyon megfelelő. 
Kellően felszerelt pályázatok a róm. kat. plébániahiva-
talnak, Ipolyfödémes (Hont m., u. p. , Ipolynagyfalu), 
nyújtandók be. Pályázati határidő a hirdetés megjelené-
sétől számított 21 nap. (1450.) 

KOMÁDI evangélikus egyházközsége pályázatot hirdet 
megüresedett, kántortanítói állásra. Fizetés 80% állam-
tól, 20% egyházközségtől, kántori teendőkért havi 20 P 
és törvényes lakbér. Pályázati határidő 21 nap. Evangé-
likus iskolaszék, Kornádi. (1451.) 

MAGYARBERKESZ ref. egyháza pályázatot hirdet 
egytanerős tanítói állására. Javadalom: természetbeni 
lakás; az egyháztól évi 140 P és az államsegély. Pályá-
zati határidő három hét. Kérvénvek Kovács László espe-
reshez (Dés), küldendők. (1452.) 

MONÓI református népiskola kántortanítói állásája 
pályázatot hirdet. Lakás kerttel, 140 P, államsegély. Kán-
tóriáért 6 hold föld. Pályázhatnak tanítónők is. A pályá-
zat a hirdetés megjelenésétől 15 nap, Szilágysomlyó espe-
resi hivatalhoz adandó be, Szilágy váripegye. Presbité-
rium. (1453.) 

NÁDUDVAR ref. egyháza e lap 11. számában közzé-
tett pályázatot július 21-i határidővel megismételi. Kér-
vény Szolg. Pragm. 136. §-a szerint szerelendő, orvosi bi-
zonyítvány melléklendő. (1455.) 

NÓGRÁDVERŐCE református egyháza pályázatot 
hirdet a kántortanítói állásra. Csak kántori oklevéllel 
bíró férfitanítók pályázhatnak. Javadalom': 3 szobás lakás 
mellékhelyiségekkel, udvarral és kerttel. 10%, évi 318 P 
20 fillér készpénz az egyháztól ós 19 értékegység ( = 3 
hold 113 D-öl szántó = 3 é. e., 35 pozsonyi mérő rozs = 
9 é. e., munkaváltság = 1 é. e., tüziía — 6 é. e.) és állam-
segély. Kötelessége I—IV. osztály tanítása, kántori teen-
dők végzése, énekkarvezetés, lelkész törvényszerű helyet-
tesítése, egyházi gyűlések jegyzőkönyvének vezetése, adó-
kivetés ós beszedésben segédkezés., belmissziói tevékeny-
ség. A kellően felszerelt és válaszbélyeges borítékkal is 
ellátott kérvények e hirdetés megjelenésétől számított 
21 nap alatt a nógrádverőcei ref. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Meghívásra kántorpróba önköltségen kötelező. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. (1456.) 

PIÍŐNAYFALVA község iskolaszéke pályázatot hirdet 
az újonnan szervezett harkapusztai II. számú pusztai köz-
ségi iskolai tanítói állásra. Javadalom: Törvényes fizetés 
és lakbér. Határidő a megjelenéstől számított 21 nap. 
Válaszbélyeges kérvények: Prónayfalva, községi iskola-
szék címére küldendők. Az állás szeptember 1-én fogla-
landó el. (1457.) 

VÁRDOMB egyházközsége lemondás folytán megüre-
sedett tanítónői állásra pályázatot hirdet 21 napi határ-
idővel. Iskola osztatlan, tannyelv magyar, 11.000/1935. 
M. E. sz. rendelet szerint német nyelv tanítandó. Törvé-
nyes fizetés és lakáspénz az Illetményhivatal által utalva. 
Ko.rteskedés kizáró ok. Válaszbélyeges kérvények Várdomb, 
plébániahivatalhoz küldendők. (1463.) 

SOMOGYTUR róm. kat. egjdiázközsége az újonnan 
szervezett II. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Nők 
is pályázhatnak. Fizetés: törvényszerű lakáspénz, 20% 
helyi hozzájárulás s kiegészítő államsegély. Kötelesség 
díjlevél szerint. Határidő e hirdetés megjelenése utáni 21. 
nap. A pálvázatok Plébánia, Látrány (Somogy m.), kül-
dendők. (1459.) 

_ SZENTGYÖRGYVÖLGY (Zala vm.) róm. kat. egy-
házközsége kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Javadalom: lakás kerttel, 10K kat. hold 
szántó és 1 kat. hold rét, 7 mérő rozs 16 értékegységben, 
10% készpénz, államsegély illetményhivataltól. A földek 
bérbe vannak adva. Kellően felszerelt kérvények a plé-
bániahivatal címére. (1460.) 

UDVARI (Tolna m.) róm'. kat. egyházközsége 21 na-
pos határidővel pályázatot hirdet kántortanítói álláara. 
Fizetés: 12 kat. hold föld, 25 q rozs, lakás, 8 m. fa 42 
értékegységben értékelve, a többi államsegély. Tanítás 
nyelve magyar, évente 4 szentmise német. Pályázatok a 
miszlai plébániára küldendők. (1461.) 

VÁCSZENTLÁSZLó község isko'aszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett negyedik tanítói 
állásra. Javadalom a községtől 30%-os fizetés és lakbér, 
a többi államsegély. Pályázni lehet a lap megjelenésétől 
számított 3 hét alatt. Válaszbélyteges kérvények Községi 
Iskolaszék, Vácszentlászló, címre küldendők. (1462.) 

SÁMSONHÁZA evangé'ikus egyház iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortaní-
tói állásra. Javadalom: 3 szobás lakás, 57 értékegységet 
képviselő természetbeni járandóság és államsegély. Kán-
torizáláshoz a tót nyelv tudása kívánatos. A szükséges 
okmányokkal felszerelt kérvények 21 napon belül a sám-
sonházai (Nógrád m.) ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
(1465.) 
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RAKACA gk. iskolaszéke kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom: 63 értékegység, 40 q búza, föld-
bérlet, 2 hold szántó, 1 hold rét, 250 P terménymegváltás, 
15 köböl gabona párbér, az úrbéres erdőből fajárandóság, 
stóla 200 P. Kérvények: Rakaca, Borsod m. (1458.) 

VÁRDOMB egyházközsége kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet 21 napi határidővel, osztatlan német-ma-
gyar vegyestagozatú iskolára. Javadalma 78 értékegység. 
Kántorpróbára értesítünk. Korteskedós kizáró ok. Költ-
séget nem térítünk. Válaszbélves kérvények Várdomb, plé-
bániahivatalhoz küldendők. (1464.) 

KÖRTVÉLYES ref. egyházközség presbitériuma az 
üresedésben levő II. tanítói (tanítónői) állásra pályázatot 
hirdet 21 napi határidővel. Fizetése az egyház pénztárá-
ból ideiglenesen 174-29 P és a törvényes lakbér, a többi 
államsegély. Kötelessége a kijelölt osztályok tanítása, to-
vábbá a leánykör vezetése. Kellően felszerelt kérvények 
a Ref. Lelkészi Hivatalhoz, Körtvélyes, posta Szádalmás, 
Abaújtorna vm., küldendők. (1418.) 

H I R D E T É S E K 
Eirdetéaekért a izerkesitAgég sem vállal felel&uégei 

Jeligéi leveleket csak megfelelő portó mellékelél* 
esetéi továbbíthat a kiadóhivatal. 

ELADÓ KÉT REMEKHANGŰ használt harmónium. 
Az egyik 2 sípsoros (16' és 8') fúvórendszerű, 10 regisz-
terrel, a másik 2Vs sípsoros, eredeti amerikai 12 regisz-
teres. Érdeklődést „Csak kollegáknak" jeligére a kiadó-
hivatalba kérek: 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra). 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákózci-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

CSERÉLNÉK egyetemi városból, 18 tanerős iskolá-
tól lehetőleg dunántúli, vagy felvidéki II. lakbérosztályú 
helyre. „Dunántúli" jeligére a kiadóba kérem a válaszo-
kat.'(1439.) 

Egy- és kétmanuálos pedálos ORGONAHARMÓNIUM 
raktáron van. Használt orgonát vagy harmóniumot fize-
tésként beveszek. Fittler Sándor, Budapest, Damjanich-
utca 38. (1155.) 

HARMÓNIUMOK egy és több hangsorral és koffer-
harmónium raktáron. Kérjen árjegyzéket. Szüle harmó-
niumos, Cegléd. (763.) 

MÉHLEGELÖT tarlóvirágot, napraforgót keresek. 
Ajánlatot vándorláskor honorálom. Szőke, Csáky-liget, 
Királyhágó tíz. (1274.) 

NÉPMÜVELÉSNÉL NÉLKÜLÖZHETETLEN! 1. Mese-
délutánok — Bábjáték. Ára: 1 pengő. 2. Száll az ének 
szájról-szájra. (Magyar nótaest és tanfolyam vezér-
könyve.) Ára: 1 pengő. 3. 20 időszerű népművelési elő-
adásgyüjtemény. Ára: 1-50 pengő. Ezek az útmutatást, 
gyakorlati tanácsot tartalmazó füzetek erő és idő meg-
takarítására és sikerre segítenek.' Viteldíj füzetenkint 
15 fillér. Csekkszámlaszám: 28.257. Megrendelhető a 
szerzőnél: Tamás József, népm. titkár, Kaposvár, Fő-u. 
23. (1016.) 

ORGONAHARMÓNIUM, amerikai, hat és fél síp-
soros, 20 regiszteres, 2 térdregiszteres. Templomnak is 
nagyon'megfelelő, sürgősen eladó. Budapest, VIII., Vas-
utca 10. (1403.) 

CSERÉLNÉK Sashalomról 16 tanerős állami iskolától 
II. lakbérosztályú városba. „Mielőbb" jeligére. 1404.) 

CSIK MEGYE természeti szépségében gazdag neve-
zetes fürdőhelyről többtanerős áll. népiskolától (villany, 
autóbusz, ásványvizek) tanítónő cserélnék Dunántúlra 
többtanerős állami népiskolához. Jelige: Hazavágyom. 
(1275.) 

VÁC KÖZVETLEN KÖZELÉBŐL, kéttanerős iskolá-
tól cserélne református kántortanító hasonlóval. Modern 
új lakás, 44 értékegység helyi javadalom. 400 P mellékes. 
Református kántortanító, Kosd. (1276.) 

ALLAMI evangélikus tanítópár cserélne alföldi hét-
tanerős iskolától Dunántúl északi felére. (1278.) 

CSERÉLNÉK Nyírségből Dunántúlra államitól álla-
mihoz családi okból „Egy havi fizetés" jeligére. (1277.) 

CSERÉLNÉK újdiósgyőri tíztanerős államitól közvet-
len Pestkörnyékére. Cím: Reitznerné, Űjdiósgyőr, iskola. 
(1279.) 

CSERÉLNE németül tudó állami tanítónő 10.000 
lakosú, íővasútvonal mellett fekvő bácskai nagyközség-
ből, osztott iskolától Budapest közelébe, részben osztott-
hoz is. Jelige: „Azonnal". (1280.) 

15 regiszteres templomi HARMÓNIUM, rendkívüli 
erőshangú, leipzigi gyártmány, a legnagyobb templom-
ban is megfelelő, 650 pengőért eladó. Budapest, VIII., 
Staffenberger-utca 16. fezt. 4. Farkasné. (1286.) 

CSERÉLNÉK családi okból Letenye (járási székhely) 
államitól, Dunántúlra (Délvidékre, magyar iskolához), 
bármely államival. Cím: Pálinkás József. (1334.) 

HAZITANÁItNAK gimnazistákhoz vidékre, vagy 
tanítónak elmennék. „Kiváló eredménvű bizonyítványok-
kal" kiadóba. (1285.) 

CúcttíkJfá/z/zék a 

JCányM&űhátoJz 

TMOAOAosl 
Részletes tájékoztatással készséggel szolgál a 

Já. M» SgycteífU NyúJncLa 
KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. 
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Évtizedek óta 
iözismert legjobb H A R M Ó N I U M O K orgonahangeal 

ház«, iskolák•, dalárdák s különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g 

HÖRL N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8. 
A budai M a r g i t • h í d f ö t ö l a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - S ü r g ö n y e i m : „H ARMO NHÖRL" - Telefon: 151-652 

A Magy. Kir. Vallás= és Közoktatásügyi 
Miniszter Űr megbízásából az Országos 
Közoktatási Tanács kiadja a 

NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁRA 
című kézikönyvsorozatot. 
E kötetekről lapunk vezércikkében és a 647. oldalon 
is közöl tájékoztatást. 

A tanítói és tanári kézikönyvtárak számára nélkülöz« 
hetetlen művek közül már megrendelhetők az alábbi 

Hazánk Ára: P 3.50 
Magyar államélet ÁRA: P 2.20 
Közoktatásügyi igazgatás és 

iskolafelügyelet Ara: P 1.60 
Népiskolai ipari és kereske-

delmi ismeretek Ara: P 3.50 
Kereskedelmi üzemi gyakor-

latok Ára: P 5.— 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM.KÖRÚT 6. SZ. 

kötetek : 

A Nemzetismeret 
tárgycsoportból: 

A Nemzetszolgálat 
tárgycsoportból: 

A Népiskola 
könyvei közül: 

A Gazdasági középiskolák 
könyvei közül: 

K Ő 7 I S M E R T 
KITÜNOHANGÚ 
REMEKKIVITELU HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona* és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázár.u. 13 (Operánál) Telefon : 111—490 
PEDALOS HARMONIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — TÁSKAHAR-
MÖNIDMOK. VILLAMOS FUJTATÓBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVITASOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I U M K É S Z I T Ö S Z A K C É G 

41.102. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. Vil i . , Múzeum=körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



HETVENÖTÖDIK ÉV, 14. SZÁM. BUDAPEST, 1942. JÚLIUS 15. 

SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z B R K B S Z T Ö S É G : Budapest, V., Klebelsberg-u. 17. (Magyar kirilyi 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel 133-371 — 126-818. 

V - I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest , 
VI I I . , Múzeum-kőrút 6. szám. (Gólyavár.) Te le fon : 146-145-

K É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

C L Ö F I Z E T Ő S egész évre 9-60 P, negyedévre 3-40 P. Egyes szám 
^ ára ; o fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
830—4—106/1930 VII I . d . sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dij az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
A A 10 f i t t , magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P. V. oldal 50 P. 
' / . oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki-
adóhivatal elmére előre fizetendők. 

SZINYEI M E R S E J E N Ő 
M. KIR. V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y ! M I N I S Z T E R 
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0ALAHÁNYSZOR a kultuszminiszteri székben őrségváltás van, ezt a 
magyar társadalom mindig fokozott érdeklődéssel, nagy figyelemmel kíséri. 
S ez természetes, mert hiszen mindnyájan tudjuk, érezzük, hogy a kultusz-
tárca a magyar jövendő őrsége s aki ezen az őrségen áll, az szabja meg, 

az irányítja a nemzet szellemi életének, művelődésének útját , irányát. Ennek vonal-
vezetésében pedig törés nem lehet, mert minden kis hiba a magyar jövő építését 
zavarná, veszélyeztetné. Ezen az őrhelyen az ölök magyar lelkiismeretnek kell állnia, 
mely a legmélységesebb felelősségérzettel eltelve, féltő gonddal ápolja a sajátos nemzet-
fenntartó nemes tradíciókat s ezekhez kapcsolódva viszi előre a nemzet szellemi életét, 
szolgálja izmosodását, erősödését. 

A magyar tanítóság a legnagyobb örömmel fogadta azt a hírt, hogy Kormányzó 
Urunk erre az őrhelyre Szinyei Merse Jenőt állította. Harmincezer magyar tanító szíve 
dobbant meg erre a hírre, mert mindannyian tudjuk, hogy a Szinyei Merse név ősi 
hagyományokon alapuló magyar kultúrát s a magyar kultúra munkásainak, a tanítók-
nak, tanároknak, papoknak szeretetét, megbecsülését jelenti. Ezek érdekében már több 
mint száz év előtt felszólalt s*a maga hatáskörében hathatósan intézkedett ú j miniszterünk 
egyik őse. S a nemzeti kultúra s ennek munkásai iránt való szeretet végigvonul a 
Szinyei Mersék egész nemzedékén. Ez az ősöktől örökölt nemes érzés indította ú j 
miniszterünket arra, hogy fiatal korában, pályája kezdetén a kultuszminisztérium köte-
lékébe lépjen. I t t a halhatatlan emlékű, nagy Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter 
közvetlen hatása csak mélyítette az i f jú Szinyei Merse Jenő lelkében a magyar kultúra 

• és annak munkásai iránti szeretetet, a közoktatás ügyei iránt vájó fogékonyságot, lel-
kesedést, tennivágyást, munkakedvet. S mindez nem lankadt akkor sem, mikor a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium kötelékéből a politikai pályára lépett. Mindenütt és 
mindig az elsők között állt ott, ahol a nemzeti közoktatás érdekében dolgozni, tenni, 
cselekedni kellett. Ennek az odaadó ragaszkodásnak volt egyik jele az, hogy az ország-
gyűlés képviselőházában négy ízben előadója volt a vallás- és közoktatásügyi tárca 
költségvetésének. Az ezekhez fűzött beszédeiből, fejtegetéseiből a mélységes meglátás, 
a magyar közoktatásügynek végtelen szeretete, a törvényhozó hivatása és a felelősség-
érzet szelleme mindig meggyőző erővel sugárzott ki. 

Szinyei Merse Jenőt közvetlen, rokonszenves, vonzó egyéniségével párosult nagy 
tudása, széles látókörben mozgó magyar gondolkozása már igen fiatalon közéletünk 
kimagasló egyéniségeinek sorába emejte. 1926-tól kezdve a hatvani választókerület 

' polgársága, nagy szótöbbséggel, többször egyhangúan küldte be a törvényhozás házába. 
Az iránta való tiszteletnek, kiváló tehetségének, értékes munkásságának elismeréséül 
a Nemzeti Egység Pár t ja az ügyvezető alelnöki tisztségre emelte. Négy ízben válasz-
tották meg a képviselőház alelnökévé, amellyel a képviselőház valamennyi párt jának 
tisztelete és megbecsülése jutott kifejezésre. Magyarország Kormányzója 1941 májusá-
ban, a közélet terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a_ m- kir. titkos tanácsosi cím-
mel tüntette ki. 

Mikor a magyar tanítói kar hódolatteljes tisztelettel köszönti ú j miniszterét, 
egyben jóleső érzéssel és hálás szívvel köszöni azokat az elismerő és buzdító szavakat, 
melyeket a magyar tanítóról^ annak nemzetnevelő munkájáról, hivatalának elfoglalása 
alkalmából mondott. Mindannyian érezzük, hogy ez nem egyszerű formaság, hanem 
meggyőződésből fakadó, szívbőljövő üzenet volt számunkra attól, aki a nemzeti műve-
lődés őrhelyéről ezentúl munkásságunkat vezeti, irányítja. Mi magyar tanítók bizo-
nyosak vagyunk abban, hogy ú j miniszterünk nemcsak a szemével, hanem a szívével 
is látni fog. Tudjuk, hogy nagy és súlyos az a feladat, amit ebben a nehéz időkben 
magára vállalt, de mi gondolatban és érzésben máris összeforrtunk vele s így minden 
erőnkből azon leszünk, hogy a magunk munkahelyén teljes erőnkből teljesítsük köte-
lességünket. 

Mi, a magyar falvak, tanyák, városok tanítói érezzük, tudjuk, hogy ú j minisz-
terünk elődeinek nyomdokában,, a tradíciók szellemétől ihletve vezeti majd hazánk 
művelődésének útját a szebb, a boldogabb jövő felé. Kérjük a Mindenhatót, hogy 
segítse Őt nehéz feladatának végzésében. 
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A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
tisztviselői kara július hó 6-án délben üdvözölte 
Szinyei Merse Jenőt, a hivatalába lépő ú j kul-
tuszminisztert. Üdvözlésére összegyűlt a minisz-
tériúm tisztviselői kara, az egyetemek rekto-
rai, a múzeumok és fősikolák vezetői, valamint 
a Budapesten székelő tankerületi főigazgatók. 

A tisztviselői kar nevében Stolpa József ál-
lamti tkár mondott üdvözlőbeszédet. Hangsú-
lyozta, hogy a tisztviselői karnak és a közokta-
tásügy munkásainak nagy öröm olyan fér f iú t 
üdvözölni a kultuszminiszteri székben, akit a 
minisztériumhoz szoros szálak fűznek. 

Az államtitkár nagy tetszéssel fogadott iid-
vözlííbeszédére Szinyei Merse Jenő kultusz-
miniszter a következő beszédben válaszolt: 

Tisztelt Uraim! 
Kedves Barátaim és Munkatársaim! 
Mélyen meghatva és megrendülten állok itt, 

szemtöl-szemben Veletek, amikor a Főméltó-
ságú Kormányzó Űr legmagasabb elhatáro-
zásából és a miniszterelnök úr őexcellenciája 
bizalmából a megnagyobbodott ország vallás- és 
közoktatásügyi minisztereként először jelenek 
meg előttetek, hogy a magyar kultúra és a ma-
gyar lélek ügyeinek felelős vezetését nagynevű 
elődömtől, Hóman Bálinttól átvegyem és üdvöz-
lésteket fogadjam. Mélyen meghatva és meg-
indulva, mert ugyanazon a helyen, ugyanannát 
az íróasztalnál állok most, mint miniszter, ahol 
utoljára, 16 év előtt a nagy magyar kultuszmi-
niszter és a jövőbe látó nagy magyar állam-
férfi, boldogemlékű gróf Klebelsberg Iíunó mel-
lett a személyi titkári teendőket végeztem- Sze-
retett és nagyrabecsült volt miniszterem, aki 
engem baráti jóindulatával tisztelt meg, bizta-
tott annakidején arra, hogy a politikai élet út-
jára lépjek- Nemes emlékét hálás kegyelettel 
őrzöm. 

De meghatva és megindultan állok itt előtte 
tek, mert engem ezzel az épülettel, ezzel a mi-
nisztériummal, miként arra Stolpa József állam-
titkár úr, kedves barátom üdvözlő szavaiban 
már utalt, elszakíthatatlan kapcsolatok fűznek 
össze- Ezeket a kapcsolatokat az a másfél évti-
zed teremtette meg, amelyet annakidején e falak 
között eltöltöttem- Nem szakadt meg ez a kap-
csolat akkor sem, amikor 16 évvel ezelőtt ettől 
a háztól búcsút véve, első ízben vállaltam kép-
viselői mandátumot. Úgy érzem tehát maga-
mat, mint aki hosszú útról ismét hazatért a 
régi barátok és ismerősök közé. 

Az a 16 esztendő, amit e falaktól távol töltöt-
tem, reám nézve nem volt haszon nélkül. Mint 
országgyűlési képviselőnek bőven volt módom 
és alkalmam az emberekkel való közvetlen 
érintkezés révén a váló életet, a bajokat és pa-
naszokat megismerni és tapasztalni, hogy író-

asztal és való élet között sokszor mily nagy a 
távolság. De 16 esztendős politikai pályafutásom 
alatt nagy hasznát vettem azoknak az ismere-
teknek, amelyeket a minisztériumban töltött 
szolgálatom alatt szereztem és amely ismeretek 
elsajátításában első tanítómestereim, egy Ma-
dách Emánuel, egy Schindler Aladár és egy 
Flandorffer Pál voltak. Hálás köszönettel gon-
dolok mindig rájuk vissza. Az itt szerzett isme-
reteket iparkodtam megőrizni és továbbfejlesz-
teni és ebben nagy segítségemre volt, hogy néhai 
Klebelsberg Kunó, néhai Teleki Pál és közvet-
len elődöm, Hóman Bálint volt miniszterek bi-
zalmából számos törvényjavaslatnak és 4 éven 
át a tárca költségvetésének voltam parlamenti 
előadója. 

E tények és körülmények azok, amelyekből 
merítettem az erőt és bátorságot, hogy gondos 
lelkiismeretvizsgálat után és bízva a minden-
ható Isten segítő kezében, elvállaljam e megtisz-
telő, de nehéz és felelősségteljes megbízást. Mert 
ebben a minisztériumban valóban nehéz és fele-
lősségteljes munka folyik, amely szigorú köte-
lességet ró egyaránt mindannyiunkra, a legfia-
talabb alkalmazottól a felelős vezetőkig. 

Kötelességeink és felelősségünk mértéke és 
súlya óriási, ha számbavesszük, hogy a tárca 
keretébe tartozó nagy feladatok, tehát a nemzet-
nevelés, a vallásügyekben való kormányzati 
illetékesség és a magyar kultúra irányítása a 
legszorosabb kapcsolatban és összefüggésben 
van a magyarság megerősítésével, a nemzet er-
kölcsi, szellemi értékeinek gyarapításával, a 
magyar jövendővel. A nemzet életerejét az i f j ú 
nemzedék erkölcsi, szellemi és testi ereje, ellen-
állóképessége biztosítja- Gyermekeink, fiaink és 
leányaink vannak hivatva arra, Isten rendelte-
tése szerint, hogy örökünkbe lépjenek. 

A nemzeti élet folytonosságát biztosító millió 
magyar lélek számára szolgáltatja a közoktatás-
ügy a tudás, a tanulás, a jellemnevelés egész 
életre szóló javait. E millió magyar lélek for-
málója, nevelője, tanítója, oktatója elsősorban a 
magyar tanítói és tanári rend. Az ő vállaikon 
nyugszik a népiskolától kezdve a legfelsőbb tu-
dományos képzésig a nemzetnevelés legsúlyo-
sabb feladata. 

Ezzel elválaszthatatlanul összefügg az a csak-
nem emberfeletti feladat, amit a lelkészkedő 
papság végez a lelkipásztorkodás szinte végnél-
küli területén. 

A nemzet hálája, köszönete és megbecsülése 
kísérje mind őket, mind a tanítói és tanári ren-
det hivatásuk teljesítésének nehéz útján. 

A tudományoknak és művészeteknek a ma-
gyar kultúra területén betöltött jelentőségét .és 
szerepét ezúttal külön méltatni, úgy vélem, fe-
lesleges. 
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Nagy elődeim maradandó értékeket alkottak, 
nagy értékeket őriztek és mentettek át az örök 
nemzet számára. Ezeknek az értékeknek további 
gondos megőrzését ott, ahol szükséges, még gaz-
dagabb tartalommal kitöltését legelsőrangú köte-
lességemnek fogom ismerni. Tartózkodni fogok 
a mindenáron való újítástól. Mert bármennyi 
erőt és energiát érzek magamban, azért, hogy 
bizonyos újítások és alkotások az én nevemhez 
fűződjenek, nem vagyok hajlandó újítani. Ter-
mészetesen az élet nem ismer megállást és min-
dig újabb és újabb feladatok elé állít bennün-
ket- E feladatok megoldásánál a rendkívüli, há-
borús viszonyok engedte mértékben és a jobbol-
dali keresztény magyar világnézet szellemében, 
de a nemes magyar hagyományoknak tisztelet-
ben tartásával fogok eljárni. Történelmi múlt-
tal bíró nemzetek életében a mult értékeinek 
megbecsülése és tisztelete kötelesség- De nem-
csak kötelesség, hanem oly erőforrás a további 
feladatok megoldásánál, amelyből mindig bőven 
meríthetünk- Éppen ezért a nemes magyar ha-
gyományok helyes útmutatásait a legmesszebb-
menően kívánom megtartani és másokkal is 
megtartatni. 

Hálásan köszönöm Stolpa államtitkár úrnak, 
kedves barátomnak meleg üdvözlő és jóleső sza-
vait. Ismerem a tisztviselősorsot, magam is az 
voltam, tehát tisztában vagyok óhajaikkal és 
vágyaikkal, örömükkel és bánatukkal. Mint 
négygyermekes apa különösen méltányolni tu-
dom a nagycsaládú tisztviselő helyzetét. Éppen 
ezért mindig szeretettel és megértéssel fogom 
mind a minisztérium központjában, mind pedig 
a tárcához tartozó intézményeknél levő tiszvisc-
lők és egyéb közszolgálati alkalmazottak ügyeit 
figyelemmel kísérni. 

Viszont kérlek Benneteket, akik között szá-
mos régi barátot és volt kollégát örömmel lá-
tok, értsétek meg a történelmi idők súlyos szavát. 
Háborúban vagyunk. Honvédeink életüket ál-
dozzák a hazáért és a boldogabb magyar jöven-
dőért. Mi sem természetesebb tehát, hogy ne-
künk itt a belső fronton minden tudásunk és 
erőnk megfeszítésével, a normális kötelességtel-
jesítésen felül kell iparkodnunk ellátni a reánk 
bízott súlyos teendőket. Törekedjetek arra, hogy 
a kutusztárca adminisztrációja legyen a legjobb 
és leggyorsabb- Nevelésügyi minisztérium is 
vagyunk és jó nevelőnek az élet minden vonat-
kozásában jó példával kell elöljárnia. Ne té-
vesszétek szemelöl azt sem, hogy nem az embe-
rek vannak a földi intézményekért, hanem az 
intézmények az emberek boldogulásáért. Őszinte 
ember vagyok és mástól is őszinteséget várok. 
Sohasem fogom ezért tehát rossz néven venni, 
ha valaki véleményét őszintén megmondja. 

Még egyet tartok szükségesnek külön is a lel-
ketekre kötni: a visszatért területek ügyeinek 
megértő és gyors intézését. A szó legszorosabb 
értelmében soronkivüli intézkedést kívánok meg 
ezekben- Érezzék a sok megpróbáltatás és szen-
vedés után visszatért véreink szeretetünket és 
örömünket nemcsak szavakban, hanem tettek-
ben is-

Ezekkel a gondolatokkal fogjunk hozzá mun-
kánkhoz és kérjük az Úristen bőséges áldását a 
magyar kultúrára és a magyar kultúra mun-
kásaira. 

Szinyei Merse Jenőt hosszasan ünnepelték 
a kultuszminisztérium tisztviselői. Az ünnep-
lés után az ú j miniszter szobájában egyenként 
fogadta a tisztviselőket s mindegyikhez volt 
néhány barátságos szava. 

S Z I N Y E I M E R S E J E N Ő P Á L Y Á J A 

Dr. Szinyei Merse Jenő 1888-ban született 
Budapesten. Római katolikus, nős, császári és 
királyi kamarás, m. kir. titkos tanácsos, a szu-
verén Máltai Lovagrend tiszteletbeli lovagja-

A középiskolát és az egyetemet is Budapes-
ten végezte és 1911-ben avatták doktorrá. Utána 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium szol-
gálatba lépett mint fogalmazógyakornok és fo-
kozatos előlépés után 1919-ben miniszteri t i tkár 
lett. 1922-ben a minisztérium elnöki osztályába 
került, ahol a személyi ügyeknek, majd a mi-
nisztérium költségvetésének is előadója volt. 
1925-ben gróf Klebelsberg Kunó miniszter tit-
kára lett és még ebben az évben megkapta a 
miniszterti osztálytanácsosi címet, 1926-ban pe-
dig miniszteri osztálytanácsosi címének meg-
hagyásával kinevezték közalapítványi igazgató-
nak. 

Önkéntesi évét még békében a volt 5. számú 
honvéd huszárezredben szolgálta le és a világ-
háború kitörésével mint tartalékos zászlós vo-
nult be s az orosz és az olasz harctéren közel 

négyévi harctéri szolgálatot teljesített. Hadi-
kitüntetései: az ezüst és a bronz katonai érdem-
érem a katonai érdemkereszt szalagján a kar-
dokkal és a német II . osztályú vaskereszt. Mint 
tartalékos főhadnagy szerelt le. 

Elsőízben 1926-ban választotta meg a hatvani 
választókerület Budaliázy Miklóssal szemben 
egységespárti programmal nagy szótöbbséggel 
s 1931-ben, majd 1934-ben is egyhangú mandá-
tummal küldötte újból az országgyűlésbe. 1939-
ben a választókerület bizalma ismét Szinyei 
Merse Jenő mellett nyilatkozott meg. 

Másfél évtizedes politikai szereplése és par-
lamenti munkája előrevetette, hogy Szinyei 
Merse Jenőre még igen magas közéleti állások 
betöltése vár. Parlamenti beszédeivel kerülte 
az olcsó politikai sikereket, hanem mindig ala-
pos felkészültséggel, mély gondolatokkal ú j tar-
talmat kívánt adni a képviselőházi vitának. 
Rendszerint a kultúrpolitikai vonatkozású tör-
vényjavaslatokhoz szólt hozzá, s maga is aktív 
szerepet vitt számos fontos törvényjavaslat 
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megalkotásában, mint az illető javaslatok par-
lamenti előadója. Négy éven keresztül elő-
adója volt a kultusztárca költségvetésének és 
az ő emelkedet szellemű, magasszínvonalú 
vitaindító előadó beszéde adta meg a kultusz-
tárca költségvetési vitájának alaphangját. A 
nem állami tanszemélyzet és a községi tisztvi-
selők hatalmas táborának bizonyára élénken 
emlékezetében él még Szinyei Merse Jenő egyik 
interpellációja a Pénzintézeti Központ által 
nyújtandó kölcsön ügyében, amelynek eredmé-
nye az volt, hogy a kölcsönakciót kiterjesztet-
ték. 

A kormánypártban élvezett tekintélyének 
következménye volt, hogy 1936-ban a Nemzeti 
Egység P á r t j a belső szervezeti átalakítása so-
rán a pár t ügyvezető alelnökévé választották 
és ebben a minőségben vezette a kormánypárt 
adminisztrációját 1938. december 7-ig, amikor a 
képviselőház alelnöke lett. 

A képviselőház alelnöki székében feltétlen 
pártatlansággal, féltőn őrködve a Ház méltó-
ságán, vezette a képviselőház tanácskozását. 
Osztatlanul élvezte a Ház minden oldalának 
tiszteletét és megbecsülését, amely kifejezésre 
jutott abban is, hogy négy ízben választották 
meg ú j ra a» képviselőház alelnökévé. 

HÓ3IA1S BÁIOT BŰtStZÁSA A KÜLTÜSZ-
mKIíSZTÉBIIIM TIIZTYISELÖI KARÁTÓL 

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a 
miniszterelnök előterjesztésére dr. Hóman Bá-
lint m. kir. titkos tanácsos, vallás- és közok-
tatásügyi minisztert állásától saját kérelmére 
felmentette. A Kormányzó Ür Őfőméltósága 
Hóman Bálint miniszterhez intézett kéziratá-
ban sajnálat tal vette tudomásul közel egy év-
tizeden át betöltött miniszteri tisztéről való le-
mondását Megemlékezve értékes munkásságá-
ról, a történettudomány fejlesztése, a vallás-
és közoktatásügy, valamint nevelésügy átszer-
vezése és újjáalakítása terén kifejtett kiváló 
érdemeiről, neki a magyar érdemrend szent-
koronával ékesített nagykeresztjét adományozta. 

Hóman Bálint június hó 5-én délben benső-
séges ünnepség keretében búcsúzott el a kul-
tuszminisztérium tisztviselői karától. A minisz-
térium tisztviselőkara nevében Fáy István ál-
lamtitkár mondott meleghangú búcsúbeszédet, 
melyben Hóman Bálint elévülhetetlen érdemeit 
méltatta. 

Fáy Is tván államtitkár búcsúbeszédére Hó-
man Bálint meghatódva válaszolt. Megköszönte 
a minisztérium tisztviselő-gárdájának értékes 
munkáját , amellyel tíz éven keresztül támo-
gatta miniszteri működését; Többek között a 
következőket mondotta: 

— Fogadjátok meg utolsó tanácsképen, hogy 
az állami hivatal nem bérmunka, nem hivatali 
állás, hanem szolgálat. Ez a szó „közszolgálat" 
fejezi ki leghívebben a mi kötelességünket. Egyéni 
érdekünket félre téve kell a közt szolgálni. Nem 
vagyunk bérmunkások, hivatalnokok, mi tiszt-
viselők vagyunk és közszolgálatot teljesítünk, 
tisztet pedig csak hűséggel, becsülettel és áldo-
zattal lehet viselni és kell hozzá türelem is, 
mert az ember nem mindig érzi, hogy a fel-
jebbvalói megbecsülik. Mint öreg miniszter és 
nagyon régi hivatalnok, mondhatom^ hogy na-
gyon sok pozíció van, ahol az embernek első-
sorban hűségre van szüksége. Köztetek is van-
nak kiváló tehetségű, nagymunkabírású férfiak, 
akik azonban gyakorlati feladatot nem tudnak 

teljesíteni. A kiválasztásnál az a fő, hogy min-
dig lelkiismeretünk szerint ítéljünk. Ez volt 
az alapelvem. Lehet és tudom is, hogy egyes 
esetekben tévedtem, de tiszta lelkiismerettel 
felelhetek mindazért, amit tettem. 

Arra kérte a távozó kultuszminiszter a tiszt-
viselőket, hogy a nemzeti ügy szolgálatában 
mindig a legjobb lelkiismeretük szerint becsü-
lettel, hűséggel lássák el a közszolgálatot, saját 
véleményüket még akkor is megvallva, ha az a 
főnökével ellentétes. 

Hóman Bálint az ünnepség során egyen-
ként és melegen búcsúzott a tisztviselőktől. 

A magyar tanítói kar sajnálat ta l értesül ar-
ról, hogy Hóman Bálint, a magyar kultúrának 
tíz esztendő óta legfőbb őre, visszavonul a ma-
gyar művelődés hivatalos irányításától. Hóman 
Bálint személyében annakidején szakember 
jelentkezett a magyar közélet előterében. Ha-
marosan sikerült bebizonyítania, hogy az el-
mélyült, komoly és értékes tudományos munka 
nem távolí t ja el az embert a gyakorlat i élettől, 
sőt megfelelő adottságok esetén még alkalma-
sabbá teszi arra, hogy hozzáértéssel vezesse a 
kultúrpolit ikát. 

A távozó kultuszminiszter több kormánynak 
volt markáns és jelentős egyénisége, aki min-
den idejét tárcája ügyeinek szentelte. A tudós 
áldozatot hozott, amikor szerepet cserélt a poli-
tikussal. De ha Hóman Bálint ny. kultusz 
miniszter visszatekint az elmúlt esztendőkre, 
joggal érezheti: nem telt el ez az évtized hiába, 
az áldoza'tot érdemes volt meghoznia. Minisz-
teri működése kultúrpolit ikánk ú j korszakát je-
lenti, amelynek határköveit a kultúralkotások 
egész sora jelzi. Azzal, hogy mind a kultúr-
politika, mind a közoktatás terén maradandót 
alkotott, méltán sorakozik a nagy magyar kul-
tuszminiszterek közé. 

Kívánjuk, hogy Hóman Bál int a jól meg-
érdemelt nyugalmat friss erőben használhassa 
fel kitartó, tudós munkára, bölcs és termékeny 
szemlélődésre. 
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SZILY KiLMÁlí BŰCStZTATÁSA 

Dr. Szily Ká lmán m. kir. titkos tanácsos, 
ál lamtitkár, a József Nádor Műszaki és Gazda-
ságtudományi egyetem ny. r. tanára, aki 1980 
óta á l lamti tkár i hatáskörben intézte a vallás- és 
közoktatásügyi minisztér iumban a tudományos 
és felsőoktatási ügyeket és miniszteri biztosi 
minőségben vezette a visszacsatolt területek 
felsőoktatásának szervezési munkála ta i t , Hóman 
Bálint minisztertől minisztériumi szolgálata 
alól való felmentését kérte. Hóman Bálint kul-
tuszminiszter teljesítette az ál lamti tkár kérését 
és őt minisztériumi megbízatása alól legmele-
gebb köszönetének és elismerésének kifejezése 
mellett felmentette. Dr. Sztly Ká lmán 12 évre 
terjedő minisztériumi munkássága alatt nagy 
tudásával és ügyszeretetével rendkívül értékes 
szolgálatot tett a magyar felsőoktatásügynek. 
Most újból elfoglalta katedrájá t . 

A Kormányzó Űr Őfőméltósága Szily Kál-
mán ál lamti tkárnak a tudományos és felsőokta-
tás ügyek igazgatása és a visszacsatolt terüle-
tek felsőoktatásának megszervezése terén kifej-
tett rendkívül értékes és eredményes munkás-
ságáért teljes elismerését fejezte ki. 

Szily Ká lmán ál lamti tkár júl ius hó 5-én 
Hóman Bálinttal együtt búcsúzott a kultuszmi-
nisztérium tisztviselői karától, melynek nevében 
Stolpa József á l lamti tkár mondott meleghangú 
beszédet. 

A beszédre Szily Kálmán, a távozó államtit-
kár meghatot tan válaszolt s a többek között a 
következőket mondotta: 

— 12 év . . . mily hosszú idő! Mi minden meg-
változott ezalatt! Amikor én 1930 őszén boldog-
emlékű gróf Klcbelsberg Kunó kívánságára a 
minisztérium szolgálatába léptem, Európában, 
a megcsonkított Magyarországon béke volt; de 
milyen béke! Európában a genfi népszövetség 
békéje, Magyarországon Tr ianon békéje, amely-
ben Kassáról, Kolozsvárról csak álmodni le-
hetett. x 

Az én miniszteriális szolgálatomnak mind a 
kezdetén, mind a végén hatalmas egyéniség volt 
a kultuszminiszter. 

Amikor jöttem, gróf Klebelsberg Kunó; az 
ő érdemeit már lemérte a történelem. Szerintem 
az ő egyik legnagyobb érdeme az volt, hogy a 
tr ianoni nyomorúságban vergődő, elfásult, re-
ményvesztet t és kishitűvé vál t magyarságga l 
meg tudta értetni, hogy a nemzetnek elsőrendű 
életszükséglete és Magyarország feltámadásá-
nak nélkülözhetetlen előfeltétele a magyar mű-
velődés színvonalának emelése. Valójában őneki 
lehet köszönni, hogy a tr ianoni bilincsek lehul-
lása u tán előállott megnagyobbodott Magya r : 
országiiak is volt elég „kiművelt emberfője". 

Amikor távozom Hóman Bál int volt ai mi-
niszter. Az ő érdemeiről, az ő közel évtizedes 
miniszteri működésének korszakos jelentőségé-
ről nagyszerű jellemzést adott az imént Fáy 
Is tván barátom. 

A búcsúzó államtitkárt az egybegyűlt tiszt-
viselői kar melegen ünnepelte-

A ÜZIIÍYEI MEBSE-€SALÍD TÖRTÉNETI 
NAGY ALAKJAI 

MAGYARORSZÁGTÓL elszakí 
tott Sáros vármegye nevének hal-
l a t á ra f á jda lmas érzés szorí t ja 
össze a m a g y a r lelket: a zborói 

vár száz hársára , Eperjesre , a legkurucabb vá-
rosra, B á r t f á r a , a büszke cívisek p á t r i á j á r a 
gondol, akik római ősöktől származta t ták ma-
gukat és tógában j á r t ak fel a gyönyörű város-
házára, a Péchyek, Ghillányok, Szirmayak, 
Szinyei Mersék, Berzeviczyek, Bánók, Kecze-
rek, Dobayak s a többi főúr i és középnemesi 
családok kastélyainak, e lárvul t kúr iá inak hű-
vös termeit, széles folyosóit j á r j a be képzelete, 
s azoknak a gyönyörűséges enyhe t á j aknak 
képe villan fel egy p i l lana t ra benne, amiket a 
sárosi t á j legnagyobb poétája, Szinyei-Merse 
Pá l örökített meg ha lha ta t lan ecsetjével. Ez a 
föld a legősibb magyar örökségek közül való, 
i t t közelítette meg a honfoglaló magya r ság a 
leghamarabb a Gondviselés kirendelte ká rpá t i 
ha t á r t s m a g y a r föld volt ez minden bizony-
nyal már a X. és XI . század váltásán, Szent 
Is tván korában. Összefüggő m a g y a r telepterü-

let nyomult be mélyen a sárosi medencébe s 
ezeknek emlékét „nemcsak a helynevek őrizték 
meg, amennyiben i t t még a tót helyneveknek 
többsége is vi lágosan a magyarból származik, 
hanem a községek ha tá rában előforduló dűlő-
nevek között is lépten-nyomon m a g y a r eredetű 
neveket találunk". (Kniezsa: Magyarország né-
pei a XI . században.) A nomadizáló kabarok 
má t r aa l j i ősszállásukról á l l a t j a ika t legeltetve 
haladtak fel a Hernád völgyén, amelyet ők 
nevezhettek el ősi magya r nevén Harnádnak 
és egyre északabbra nyomulva értek a sárosi 
medencébe, a magyar ság egyik legrégibb szál-
lásterületére, s ezért Sárosnak ősi nemzetsége 
is van : a Tekele-nemzetség. 

Karácsonyi J ános egy oklevélbeli adat alap-
ján Heves vármegyében á l lap í t j a meg a Mer-
sék ősét. A mondottak a lap ján ennek valószínű-
sége megvan, bár a török eredetű Merse sze-
mélynév Vas megyében is adott fa lunevet az 
egyik ősi településnek. Valószínű tehát, hogy 
a Mersék őse is a megszálló m á t r a a l j i magya-
rok között volt. Az első, aki már a történelmi 
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okmány világosságában emelkedik ki közülük, 
Benedek comes, Samának a fia, IV. Bélának a 
vitéze, akit az új jáépítő király 1258-ban Lipcse 
várában megajándékoz egy Ugrough nevű 
földdel, amelyről egy tudósunk úgy véli, hogy 
a trencsénmegyei Ugróccal azonos. Ennek a 
Benedek comesnek két fia volt: Miklós és 
Merse, kemény vitézek, ott vannak a bulgáriai 
hadjára tban s a Corona melletti csatában Mik-
lós elesik, Merse halálos sebet kap. Az érdem 
nem marad megjutalmazat lan: IV. Béla 1262-
ben kiállított donációs levelében nekiadja a 
félszázaddal előbb hűtlenségbe esett Bánk bán 
földjét, Zwinyefalva birtokát, amelyhez Újfalu, 
a mostani Szinyeújfalu és Jernye tartozik. 
A Branyiszkó-szoros fölött őrködik az 1172 mé-
ter magas Visoka-Hola, ennek tövében ered a 
Nagy-Szvinka, a Branyiszkó északi részéből 
indul ú t j á r a a Kis-Szvinka. A jámbor etimolo-
gizáló módszer, amely néphagyományon is ala-
pul, abból származtat ja e nevet, hogy a két 
patak pa r t j á t kísérő erdőkben sűrű vaddisznó-
kondák garázdálkodtak. Tündéri zug itt a Bra-
nyiszkó tövében ez a háromszög, amelyet a 
Szvinka-patakok ölelnek közre. Az egyik költői 
lelkületű Szinyei-asszony, Jekelfalussy Valéria, 
így festi lé a t á j a t Arany Jánoshoz í r t leve-
lében, amelyben a költőt szíves vendégszere-
tettel h ívja a Szinyeközre: „A vidék egyik leg-
szebb és legvadregényesebb bércén, sűrű feny-
vesek alat t iilök, egyedül csak két legkisebb 
fiam körültem a pillangók és virágokkal enye-
legve, előttem Rákóczi várának, Sárosnak rom-
jai, a leáldozó napnak fénysugarától aranyozva 
s a mult időket a képzelet madárszárnyai sze-
meim előtt lebegtetve, alat ta széles ezüstszala-
got képez a vidék legnagyobb folyója, a Tarca. 
Szebbnél-szebb erdőkoszorúzta bércek, arany-
kalásszal hullámzó mezők, tarka falvak, egy-
két kis város váltakoznak közel és távolba 
ködlő párázatokhan. A lég oly könnyű és fű-
szeres körültem, s minden léptemre gyönyörű 
virágok, itt-ott egy gyönyörű forrás, mohlepte 
sziklákból felbugyogva, azon utánozhatatlan 
csevegéssel, mely hívogatólag száll felénk és 
számtalan szépsége a természetnek, annyi ezer 
áldásai a Gondviselésnek!" 

Erről a paradicsomi földről lett Merse co-
mes Merse de Zwinye és á két név azóta kap-
csolódik egybe. 

Merse comes fia, I I . Benedek, a tyái hagyo-
mányához híven hű alat tvalója a t ragikus 
sorsú I I I . Endrének és vitéz kardjával segít 
'megvédeni az Árpádok örökségét. Ott küzd az 
elsők közt Bécs ostromában s a külvárost a 
rohamozó magyar daliák az ő vezetése alatt 
foglalják el. A bátor ostromlók betörnek a fel-
legvárba is és itt sebesül meg súlyosan Bene-
dek vitéz. Hősiességének jutalma a ka já ta i bir-
tok, amely a háromszög csücskében, a két Szvi-
nya összefolyásában van. 

így növekszik a családi birtok s a XIV. szá-
zad húszas éveiben már jóformán az egész 
Szinyeköz a család tulajdonában van. A Mer-
sék huszonkót falut uralnak s a családi birtokok 
központja a szinyei vár, amelynek belsejében 

a családi kultuszban mindig központi helyet be-
töltő Boldogságos Szűz tiszteletére templomot 
emelnek, melynek tornya -egyik legszebb kö-
zépkori sárosi műemlékünk. Palat iuma, udvar-
háza egyik politikai központja a sárosi nemes-
ségnek. Veszély idején a vár menedékhelye 22 
falu jobbágynépének. Mert vad idők következ-
nek most, husziták és lengyel hadak j á r j ák 
Sárost s a vár is megroskad a kapott sebekbe-
János úr, Mátyás királynak nagy kegyben álló 
embere, a husziták ellen vívott felszabadító 
háború egyik hőse, engedélyt kap királyától, 
hogy a lengyelek által lerombolt várá t új já-
építhesse. Befolyásuk, hatalmuk egyre nő és 
II. Ulászlótól 1493-ban pallosjogot kapnak. 

A család a XVII . század küszöbén három 
ágra oszlik. A jernyei ágat István alapí t ja meg, 
kinek felesége, Ibrányi Zsófia a magyar nagy-
asszonyok egyik legkiemelkedőbb alakja. A Szi-
nyei-asszonyok éppenúgy, mint korszakuk többi 
magyar nagyasszonya, hűséges segítőtársai 
uruknak, akik hadat járnak, a megye dolgát 
intézik, az asszonyok pedig odahaza a gazda-
ság gondját viselik. Erélyes és keresztyéni eré-
nyekben bővelkedő asszony Ibrányi Zsófia, aki 
nemcsak a meglevő birtok gondját viseli, ha-
nem ú j vagyont is szerez. Humanista művelt-
ségét muta t ja , hogy nagy gonddal rendezi a 
családi levéltárat. Jobbágyai testi, lelki, szel-
lemi szükségleteinek lelkes ápolója. Igazi kul-
túrtörténeti becsű az a megegyezés, amit a csa-
lád többi birtokos tagjával köt 1618. július 17-én, 
amikor már a Kárpátoktól nyugat ra fekvő föl-
det elönti a vallási villongás szenvedélye és 
borzalmas összecsapásban robban ki. A Szinyei-
család tagja i között kötött barátságos egyez-
mény egységes fellépést kíván teremteni a köz-
birtokosok részéről a jobbágyság irányában. 
A Szinyei-családnak a lelki és szellemi szük-
ségletek iránt tanúsított nagy fogékonyságát 
mindennél szebben muta t ja ki ez a kultúrhistó-
riai becsű okmány, amely a templomok és is-
kolák, a lelkészek és tanítók ügyének gondozá-
sát állítja a Szinyei-földesurak teendőinek köz-
pontjába. Ugyanez a szellem árad a Szinyei-
család levéltárának sok-sok okmányából és ez 
Írat ja báró Berzeviczy Vincével sógorához, Szi-
nyei Lászlóhoz 1822-ben ezeket a sorokat: „Fo-
gadd köszönetemet azért, hogy a lelkész és ta-
nító érdemeit jutalmaztad, mert te mint ember 
és mint magyar hazafi igazán lelkeden viseled 
jobbágyaidnak lelki és szellemi javát". (1822. 
október 8-án, Darócról kelt levél ) A Szinyei-
család tagja i évszázadokon át hűséges gondo-
zói voltak a Gondviselés által r á juk bízott szel-
lemi, kul turál is értékeknek. 

A papoknak és tanítóknak fizetése pontosan 
ki jár jon — állapít ja meg az egyezséges levél —. 
hogy így az isteni félelem és szolgálat jó mód-
jával megtartassák. A lélek veszedelme a ká-
romkodás (a Katolikus Akció révén ez az örök-
letes magyar vétek ma is központi problémája 
erkölcsi életünknek!). A káromkodás ki i r tására 
az egyezmény 1—1 forintnyi pénzbüntetést szab 
és hogy ezt szabályossá tegye, beszedését a bí-
róra bízza, akit a bírság fele illet meg, másik 
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fele a templomé, mintegy engesztelő áldozatul 
a megbántott istenségnek. (Kétszáz év múlva 
egy másik Szinyei-asszony, Jekelfalussy Valé-
r ia kezdeményez társadalmi akciót a káromko-
dás elburjánzása ellen.) 

Az egyezmény rendelkezik még a hatalmas-
kodás, vérontás, verekedés, de még az iszákos-
kodás ellen is, amely sok erkölcsi bajnak szülő-
anyja . Valóságos modern eszközzel, a prohibi-
ció egy fa jáva l küzd az iszákosság ellen, va-
sár- és ünnepnapokra megti l t ja a korcsmák 
nyi tvatar tásá t és a szeszes ital árusítását . De 
a népbajok ellen ezt csak negatív orvosságnak 
tar t ja , mint pozitív harci eszközt a templomi 
szószéket és az iskolát ál l í t ja oda a földesurak 
közösségének. 

Amint említettük, Szinyei Merse Istvántól 
és Ibrányi Zsófiától származott a család úgy-
nevezett jernyei ága, amely azonban a XVII I . 
század végén kihalt. Miklós alapította a szi-
nyei ágat, amely még a múlt század végén ki-
mutatható és szóbeszéd szerint az elszakított 
ősi földön ennek az ágnak ma is vannak élet-
ben lévő tagjai . A család fejlődése és további 
története szempontjából legfontosabb a harma-
dik, legfiatalabb ág, amelyet Kristóf alapított. 
Az ágalapító Istvánnak, Miklósnak és Kristóf-
nak volt egy fivérük, aki a magyar politikai 
és kultúrtörténetben is nagyjelentőségű egyé-
niség: Szinyei Merse György ez, a Hradzsin 
udvari életébe került szepesi magyar úr, aki 
egy ideig II . Rudolf kedvelt bizalmi embere 
és nagy szerepet visz ebben a késő-renaissance 
udvartartásban, amelyben hemzsegnek a tudó-
sok és áltudósok, szenteskedők és kalandorok. 
Szinyei György nagytehetségű, igen művelt 
ember, akinek könyvgyűjteménye az akkori 
átlagos kultúrember szellemi alkatát messzi 
meghaladó műveltségről tanúskodik. György a 
magyar kérdés alapos ismerője, ugyanazt a po-
litikai i rányt vallja, amelyet később sokkal na-
gyobb hatással Pázmány Péter képvisel: az er-
délyi fejedelemség különállását fontosnak 
t a r t j a a magyar alkotmányosság biztosítására 
és ezért szeretné Rudolfot Bocskayval meg-
békíteni. A századforduló éveiben nagy hatás-
sal is van Rudolfra, s a császári kegy rásugár-
zik az éleseszű és nagyműveltségű magyar fő-
úr ra : a lateráni szent palota gróf ja , aranysar-
kantyús vitéz és a királyi magyar kancellária 
pecsétjének őre. Érdemeinek jutalmául II . Ru-
dolf ú j donációt adott neki és családjának és 
ez az okmány azért érdekes, mert ennek alap-
ján került be a család köztudatába az a fikció, 
amely a Merséket egy francia hűbérúri csa-
láddal hozza rokonságba és Sáros megye ne-
mesi társadalmának franciáskodó haj lamában 
olyan táplálékot nyer, hogy még a mult szá-
zadban is éltek Szinyeiek, akik komolyan hit-
ték a francia eredet valóságát. (Az egyik Szi-
nyei-Mcrsének gyászjelentése az elhúnytat 
Mercy dArgenteau grófnőnek mondja.) A Ru-
dolf-féle oklevél Márk bará t krónikájának 24. 
fejezete alapján ál lapít ja meg a francia erede-
tet, amely szerint „Merse és Gregor nemzetsége 

Vilmos vérségéből származik, akit Corvesnek 
neveztek". 

A Kristóf-alapította legfiatalabb, szinyeúj-
falusi ág a XVII I . századtól két főágban ter-
jeszkedik: az idősebbik Zsigmondtól, a fiatalab-
bik Kristóf tói ered. A fiatalabb ágon találjuk 
a XVIII . század végén Szinyei Lászlót. Egyik 
fia, Szinyei Ferenc, a napoleoni harcok kiváló 
magyar hőse, a császári zászlók alatt küzdő 
magyar katonák egyik legszebb és legderekabb 
tisztje, kedvelt társaságbeli ember, aki békés 
időkben szívesen látott vendég József főherceg 
nádor udvarában, ott van a Margitszigeten ren 
dezett mulatság palotást lejtő délceg má&yar 
katonái között, de a harcmezőn is éppen úgy 
megállja a helyét. Az asperni győzelmes csata 
egyik ragyogó magyar fegyverténye fűződik a 
nevéhez. A franciák egyik hevesen tüzelő ágyú-
telepét kellett megrohamozni és a hadvezetés 
önkéntes vállalkozókat keresett erre a fel-
adatra. Szinyei-Merse Ferenc odaállott sárosi 
katonái elé és „Utánam, fiúk!" kiáltással neki-
vezette őket a golyóbisokat okádó ütegnek. 
A roham sikerült, az ágyrítelepet elfoglalták 
és Szinyei Ferencet a csatatéren léptették elő 
századosnak. Ez a nagyszerű magyar katona 
gyáva orgyilkosságnak esett áldozatul. Egy 
alkalommal a korcsmában garázdálkodó Beau-
lieu-ezredbeli katonákat fenyített meg, ezek 
Klosterneuburg egyik utcáján meglesték és 
orozva lelőtték. A haldokló hős emberi voltát 
is megmutat ta : haldokolva kegyelmet kért 
gyilkosainak. De háború volt, példát kellett 
s tatuálni és Szinyei ezredének katonái ra-
jongva szeretett kapi tányukért elkeseredetten 
követeltek bosszút, az orgyilkosokat kivégezték. 

Ennek a hős magyar katonának egyik öccse 
volt Szinyei József, akinek emléke, mint va-
lami mesebeli óriásé, még ma is él a Szinye-
közben, de az anyák nem gyermeket riogatnak 
a „veliky pan"-nal, mert Szinyei József jósá-
gos lelkű, aranyos humorú ember volt. Megyé-
jének i f júsága rajongásig szerette, körülötte 
csoportosalt, amolyan egyesületesdit játszó ba-
rát i kört alkotott. Szinyei József, vagy ahogy 
családja és baráta i becézték az óriást: Pepi r 
lelke volt ennek a körnek. Szellemes verseiben 
számtalan érdekes és derűs epizódját örökítette 
meg Sáros megye mult századeleji életének, 
úgyhogy hagyatékának, amelyet e sorok írója 
most dolgoz fel, kultúrtörténeti becse van. 
A családi klenódiumok között hosszú ideig őriz-
ték Pepi óriási csizmáit, amelyekben egy em-
beröltő multán Szinyei-Merse Pál és testvérei 
bújósdit játszottak és hatalmas székét, amely 
átmenet volt a karosszék és az ágy között. Sán-
dor cár sárosmegyei látogatása alkalmával ő 
vezette a megyei lovas tisztelgő küldöttséget a 
cár elé, de lova az óriási teher súlya alatt két 
lábra roskadt. Szinyei József nem jött zavarba, 
hanem villogó szablyájával tisztelgett és a cár, 
aki úgy hitte, hogy ez betanított jelenet volt, 
tapsolt az ügyes lovasnak. 

A harmadik fiútestvér Szinyei Merse László 
sárosi alispán és pozsonyi követ. Ő származ-
tatta tovább az ifjabbik szinyeújfalusi ágat a 
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mai napig. Kitűnő jogász, mélyen vallásos, 
hazafias érzületű ember, sok vonás emlékeztet 
benne a patriarchalis római kor páter familias-
ára. Ennek jelképe volt a nádvessző is, amelyet 
családja halála után is mint az atyai tekintély 
és hatalom szimbólumát kegyelettel őrizett. 
Két diétán képviselte megyéjét, 1825-ben és 
1832-ben. Konzervatív gondolkodású és érzületű 
ember volt, akit sokszor ejtett aggodalomba a 
reformnemzedék fiatalos hevessége és lendülete 
és amint feleségéhez, Szent-Ivány Annához írt 
dietai leveleiben olvassuk, sok álmatlan éjsza-
kát töltött pozsonyi szállásán, szorongó szívvel 
gondolkodva a haza sorsán. Mint megyéjének 
több éven át vezetője, szintén a klasszikus ha-
gyományokat képviselte az alispáni székben, 
féltek tőle, de igazságosnak tartották és szeret-
ték is. Emlékezetes a kolera-lázadás alkalmá-
val tanúsított erélyes magatartása, amelyről 
Pulszky Ferenc is részletesen beszámol emlék-
irataiban. Az egyik lázító vezért elrettentő pél-
dául ítélet nélkül felköttette, amiért ad audien-
dum vei bum citálták a nádorhoz, s a nádor a 
hivatalos kihallgatáson megfedte, de utána a 
négyszemközti megbeszélésen helyeselte eljá-
rását. Felesége is a kolerának esett áldozatul 
és ez kedélyállapotát annyira megrendítette, 
hogy nemsokára leköszönt az alispáni méltó-
ságról. De a közélettől való visszavonulása nem 
volt végleges. Amikor a váltótörvényszéket 
megszervezték, ő lett annak elnöke, s gyakran 
ruházzák fel kormánybiztosi teendőkkel is. A 
negyvennyolcas időkben konzervatív hajlamai-
nak megfelelően nagyobb szerepet nem visz, 
de igaz magyar érzése mégis szemet szúr a ha-
talom birtokosainak és az állandó gyanúsítga-
tások, amelyeket mint Sáros vármegye forra-
dalmi alispánja, Máriássy Ágoston és egy már-
tírhalált szenvedett tábornok, gróf Dessewffy 
Arisztid apósának kellett elszenvednie, siettet-
ték halálát. 

Szinyei Lászlónak hat gyermeke volt: két 
fia és négy leánya- (A legidősebb gyermek, 
László, születésétől fogva süketnéma. Hosszú, 
béketűrő életet élt a jernyei kastélyban, min-
denki szerette, s rokonainak jósága, meg a ker-
tészet foglalatosságai színezték meg öregségbe 
hajló korát.) Négy szép leánya mind férjhez 
ment, tragikus sors várt a legfiatalabbra, a 
szépséges Emmára, akit ágyúdörgés, fegyver-
zaj napjaiban vezetett oltárhoz Sáros megye 
körülrajongott kedvence, Dessewffy Aurél gróf 
s alig egyhónapi házasság után ragadták ki 
boldogságából, hogy Aradon mártírhalált szen-
vedjen. Nővére, Amália, Berzeviczy Tivadar-
hoz ment nőül és ennek a párnak volt a gyer-
meke Berzeviczy Albert, a nagy magyar kul-
túrpolitikus. 

Az i f jabb ágat Szinyei Merse Félix vitto 
tovább. A mult század derekán, az abszolutiz-
mus sötét napjaiban, azután a kiegyezés első 
éveiben Sáros megye társadalmának kiemel-
kedő vezető egyénisége, akit értelembeli és jel-
lembeli tulajdonságai megyéje egyik legna-
gyobb fiává tették. Kitűnő eredménnyel végzi 
jogi tanulmányait a keleti Felvidék szellemi 
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központjában, Kassán, az élet iskoláját olyan 
kiváló egyéniség mellett kezdheti meg, mint 
Dókus Ernő, Zemplén megye alispánja. A köz-
életbe lépése kudarccal kezdődik, egy szolga-
bíró választáson ellenjelöltje diadalmaskodik, 
amire visszavonul jernyei bii tokára és gazdál-
kodik. Kitűnő gazda, mint valamennyi Szinyei 
s jellemző a gazdálkodó életről való eszményi 
felfogására, hogy számvivő könyvébe a klasz-
szikus szavait í r j a jeligének: „Nihil pulchrius 
et homini liberó dignius quam oeconomica". 
(Nincs szebb és a szabad emberhez méltóbb, 
mint a gazdálkodás.) De azért szerepet vállal, 
amikor a köz szolgálata hívja, az 1839. évi dié-
tán Kisszeben városát képviseli és ekkor kerül 
Széchenyi István nagy politikai egyéniségének 
hatása alá. A meggondoltan, fontolva haladás 
híve. Jernyei kastélya központja a jobb ma-
gyar életet építeni kívánó sárosi értelmiség-
nek. Bölcs tanácsát mindig figyelemmel hall-
gatják. megfogadják, de maga szerepet nem 
vállal. Mintha a Gondviselés a r ra szánta vclna, 
hogy akkor vegye megyéjének sorsát a kezébe, 
amikor a végzet hatalma a magyarságot a 
legtöbbet ígérő, legképzettebb, vezetésre legal-
kalmasabb rétegétől, a reformnemzedék tag-
jaitól fosztotta meg. Amikor Üjházy László 
Amerikában éli a hontalanok keserű életét, ak-
kor hárul Szinyei Merse Félixre a nagy fel-
adat: fenntar tani a hitet, a bizalmat, a lelket a 
sárosi magyar társadalomban. 

Ebben a munkájában hűséges társa felesége, 
korának kétségtelenül legérdekesebb és legér-
tékesebb asszonya: Jekelfalussy Valéria. A 
magyar irodalom, a magyar dal, magyar érzés 
fenntartásában azt a szerepet játssza, mint 
Damjanich özvegye és Bay Ilona. A szabad-
ságharcban is szerepet vállalt: 1849-ben a sá-
rosmegyei hadikórháznak szervezője és fel-
ügyelője volt, s csak a sebesültekkel együtt 
távozott a kiürített Eperjesről a muszkák elől, 
akik váltig kutatták, mert parancsuk volt, hogy 
a lelkes magyar asszonyt meg kell korbá-
csolniok. Az elnyomatás éveiben otthona a ma-
gyar szellem és érzés temploma, ide jár min-
denki, aki vigasztalódni akar. I t t adják kéz-
ről-kézre "Üjházy Lászlónak, s a többi bujdo-
sónak leveleit, itt zeng a magyar dal az úrnő 
szájából, i t t gyűjtenek előfizetőket minden ma-
gyar könyvre, magyar folyóiratra, itt születik 
meg a sárosmegyei jótékony nőegyesület esz-
méje. Berzeviczy Albert „Régi emlékek" című 
szépséges könyvében örök emléket állít a sá-
rosi nagyasszonyok egyik legkiválóbbikának, 
akiről ebben az esztendőben külön azért is meg 
kell emlékeznünk, mert hatvan évvel ezelőtt 
halt meg. 

Szinyei Merse Félix szent meggyőződéssel 
hirdette barátainak, hogy a jóvátételnek meg 
kell történnie s amikor az 1860. októberi dip-
loma nyomán a régi megyerendszert helyreál-
lították, a megye bizalma feléje fordult és őt 
választotta meg első alispánjává. A provizó-
rium beálltával leköszönt, de neve Sáros megye 
politikai közvéleményének kiformálódásában 
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politikai programmot jelentett. 1865-ben újból 
alispánná választották meg és ekkor négy éven 
át kormányozta megyéjét, mígnem 1869-ben 
súlyosbodó betegsége visszalépésre' kényszerí-
tette. Berzeviezy Albert jellemzi alispáni mű-
ködését a legtalálóbban: „Sáros megye törté-
netében hosszú időt kell áttekinteni, hogy ta-
láljunk közéleti szereplőt, akit annyi tekin-
téllyel annyi népszerűséget tudott egyesíteni 
s mindkettőt oly igazán kiérdemelte. Ideális 
a lakja volt ő annak a régi, letűnt magyar élet-
nek, amelyben az alispán — kormányzott, nem 
szolgált. Nem szolgált embert, nem is ilyen, 
vagy olyan rendszert, hanem szolgált be-
csületes meggyőződésből és hazafias lelki-
ismerete parancsára. ,,Amikor visszalépett az 
alispánságtól, tanácsát továbbra sem nélkü-
lözhették. 1871-ben mégegyszer közszolgála-
tot vállalt, nem térhetve ki a legfelsőbb 
helyről i rányában megnyilvánult bizalom-
nak. Egyike volt a nyolc első főispánnak 
s ha a vele együtt kinevezettek egyikét, 
másikát érte is kri t ika a saj tó és a politikai 
élet részéről, az ő kinevezésével kapcsolatban 
csak azt mondhatták, hogy „úgy politikai, mint 
adminisztratív téren kitűnő ember." 1875-ben 
bekövetkezett haláláig volt a megye nagyte-
kintélyű főispánja-

Nyolc gyermeke közül Pál a művészettörté-
netben biztosított örök nevet magának és a 
Szinyei nemzetségnek. Életét művészetének je-
lentőségét minden művelt magyar ember any-
nyira ismeri, hegy emlékezetét e helyütt nem 
kell részletesebben felidéznünk. A legfiatalab-
bik gyermekük, István, a Gondviselés jóságá-
ból életben van, az idén tölti be születésének 
80 éves fordulóját. Aty ja nyomdokába lépett, 
a vármegyei szolgálatban emelkedett fokról-
fokra s a ty ja örökségét vállalta Sáros megye 
alispáni, majd főispáni székében. A magyar-
ság terjesztésében, megerősítésében végtelen 
sokat, tett, a népnevelést Sárosban terjesztő 
egyesület és a Széchenyi Kör működését az ő 
hathatós támogatása fejlesztette a sárosi ma-
gyarság maradandó hatású kultúrtényezőjévé-
A királyi kegy is észrevette nagyérdemű mun-
kásságát és az egyetlen volt a főispáni karban, 
akit a király titkos tanácsosi címmel tünte-
tett ki. 

Az idősebbik szinyeújfalusi ágban a 18. szá-
zad végén Szinyei József a lakja tűnik elénk. 
Megyéjének egyik legkitűnőbb gazdája, nem-
csak gyakorlati, hanem elméleti téren is. Két 
közgazdasági tárgyú munkája maradt fenn. Az 
egyikben a tokaji bortermelés és kereskede-
lem föllendítése céljából meglepően helytálló 
érvekkel száll síkra egy Duna-Tisza közti csa-
torna építése mellett, ezen a téren tehát úttörő 
jelentőségű a munkássága. Tevékeny résztvett 
megyéjének reformjavaslatokat előkészítő mun-
kájában is, amelyek az országgyűlés reform-
munkálataival kapcsolatban indultak meg a 

megyékben. Fia, Mihály, a sárosmegyei libe-
rális ellenzék egyik vezetője, klasszikus tiszta-
ságú latinítása annyira kiemelkedik Sáros 
megye közgyűlési termében, hogy Pulszky kü-
lönösen fontosnak t a r t j a ezt kiemelni, mert ez 
nagy érdem oly korban, amelynek latinságát 
a felvidéki szellemi élet egyik nagy vezető 
egyénisége, Dessewffy József gróf, abajdócnak 
mondja. Mint a liberális ellenzék vezére, szá-
mos újítást indítványoz és ha j t keresztül a me-
gyei közgyűléseken. Nagyon sok érdeme van 
— Kossuth Pesti Hír lapja szerint — az eper-
jesi börtönügy megjavításában és az ő kezde-
ményezésére indul meg az ú j börtön építésére 
irányuló akció. Szintúgy harcot folytat a Sá-
rosban különösen pusztító népbetegség, az ak-
koriban Kossuth vezércikkének alapján pá-
linkamirigynek nevezett iszákosság ellen és a 
nép tudatlanságának, elmaradottságának le-
küzdésére klasszikus veretű beszédeiben minél 
több és jobb iskolát sürget. 

Ez a Szinyei Mihály dédatyja Szinyei Merse 
Jenőnek, Magyarország jelenlegi vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterének. Anyai ágon is olyan 
családi kapcsolatai vannak, amelyek mélysége-
sen a felvidéki, a sárosi kifinomult kultúra 
ta lajában gyökereznek. Anyai dédatyja az a 
Berzeviezy Vince báró, aki a kassai magyar 
állandó színészetet megalapí t ja s az ő vezetése 
alat t álló magyar színészet 1828—1833 között 
Kassának szerzi meg a magyar színjátszásban 
a hegemóniát. A Berzeviczy-család bárói ágá-
nak utolsó fér f i sar ja volt báró Berzeviezy 
Vince. Felesége a nagyműveltségű, végtelen 
jóságú, nemes lelkületű Szinyei Merse Anna, 
húga, Szinyei Lászlónak, a sárosi alispánnak 
és követnek. Egyetlen leányukat, Berzeviezy 
Máriát 1835-ben Szmrecsányi Jenő vette el. 
A legtiszteltebb, legköriilrajongottabb sárosi 
család volt a daróci kúriát lakó Szmrecsányi-
pár, Isten bőséges áldása szállott példaadó éle-
tükre és aranylakodalmukat 16 gyermeknek és 
már számos unokának szerető körében ünnepel-
hették. A 16 gyermek közül a férf iak mind a 
magyar közélet díszeivé váltak, főpapok, ma-
gasrangú közigazgatási tisztviselők és bírák-
Szmrecsányi Pál váradi püspök, Lajos pedig 
egri érsek lett. Isten jóságából a 16 gyermek 
közül még ketten vannak életben, a tizenegye-
dik gyermek: Lajos, az egri érsek, aki 1851-
ben született és a tizenötödik gyermek, Teréz, 
aki 1858-ban született. Szinyei Józsefné, Szmre-
csányi Teréz testi épségben és szellemi frisse-
ségben érhette meg azt az örömöt, hogy f ia: 
Szinyei Merse Jenő Magyarország kultusz-
minisztere lett. 

Ö az első a Szinyei-családban, aki miniszteri 
tárcát tölt be. De valamennyi Szinyei a köznek 
szolgált, ki a harctéren, ki a vármegyeházán, 
ki festőpalettával kezében, vagy íróasztala mel-
lett és minden Szinyei az áldott, ősi földön. 
Ennek a nagykultúrájú családnak minden ne-
mes hagyománya csendült ki a kultuszminisz-
ternek azon szavaiból, amikkel hivatalát át-
vette- Amikor a tanítói, nevelői munka nagy 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 1942 : 14. SZÁM. 6 7 7 

jelentőségéről és a tanítói rend, hivatás meg-
becsüléséről szólott, úgy éreztük, hogy az ős-
anyának, Ibrányi Zsófiának és a két dédatyá-
nak: Szinyei Merse Mihálynak és báró Berze-
viczy Vincének szellemi örökségét hirdette 

volna meg messzire elhangzó szavakkal, olyan 
időben, amikor annyira szükség van a mult 
nemes hagyományainak, örök magyar értékei-
nek a jövőbe való átmentésére. 

y. n. 

AZ ISKOLA ÉS A MAGYAR MÉPMIIYÉSZET 
írta : RÉGENI Á R O N (Árkos) 

HUSZONEGYÉVI elnyomatásnak 
ideje alatt Erdély magyar eszmé-
nyének ébrentartója a templom 
és az iskola volt. A templom sza-

badabban mozoghatott. Az új, irredentának 
mondott iskolatípusnál a r ra kellett töreked-
nünk, hogy az iskola kötelességét magyar nem-
zeti szempontból úgy teljesítse, hogy célkitű-
zése, céljainak elérését előmozdító eszközeinek 
kiválogatása s az elért eredmények ne legye-
nek az iskola esetleges megölői. I t t kapcsoltuk 
bele ilyirányú munkamenetünkbe a népiskolai 
tanterv két Hamupipőkéjét, mint magyar fa j i 
öntudatunk fenntar tó já t : a rajzot és a kézi-
munkát. 

Ez a két tantárgy ma is, mint kolonc lóg 
igen sok iskola tanmenetében. Pedig jelentő-
sége nemzetnevelési szempontból mindkettőnek 
szinte felmérhetetlen, mert a népművészet: fa-
junk lelkiségének kifejezője. Érzésvilágának, 
szellemiségének legszebb virága, mindaz, ami 
székely bennünk, körülöttünk: tarka bokrétába 
kötve. A népművészet: a májusvégi napfény 
által bearanyozott, vadvirágtól pompázó, Isten 
kezétől símított mező, rét ragyogó képe. Nép-
művészet: a ruha, a ház, a kerítés, a kis- és 
nagykapu, a szekér, a járom, házunk berende-
zése, a benne található bútorok, a díszítésre 
szolgáló apróságok, virágos kertünk, templo 
munk, tornyunk és templomkertünk, ahol az 
ősi kopjafák jelzik az ősök örök nyugvóhelyét. 
De népművészet a székely lélekből fakadó nép-
dal, karácsonyi bethlehemes játék, húsvéti kö-
szöntő, írott tojás és lakodalmi szokások is. 

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy a 
Székelyföld legszebb részének, az erdőkoszo-
rúzta háromszéki gyünyörű medencének nép-
művészete, ez a szín és formapompás kép el-
tűnt. Megsemmisítette a város: az olcsó, mű-
vészi szempontból értéktelen vásári portéka-
Csodálatos, megmagyarázhatat lan tünet ez. Ha 
a mi szűkebb hazánk magyarlakta vidékeit 
nyitott szemmel já r juk , mindenütt megtalál-
juk a népművészetnek többé-kevésbbé fejlett 
formáit, s nálunk csak romjai, csak múzeális 
példányai vannak meg. Kalotaszeg büszke nép-
viseletére, írásos, varrot tas kézimunkáira, fara-
gott dísztárgyaira; Torockó pompás ünnepi 
ruháira, szíronyos bundáira, festett bútoraira; 
Udvarhely megye monumentálisan ható fara-
gott, festett galambbúgos kapuira, zsinóros 
férf iharisnyáira, szokmányaira; Csík a néfP 
viselet mellett, szőnyegeire, faépítményeire; 
Erdővidék kopjafá i ra ; addig i t t az ősi székely 

székekben a galambbúgos kapuk tűzre kerültek, 
a festett ládák gabonatartó szuszékok lettek, 
a szürke zsinóros harisnya, egykor katonai 
egyenruha, ráncos szárú csizma nem divatos 
holmi, de a szőttes rokolya s mellényke sem az. 
Községeinkben csak itt-ott bukkanunk egy-egy, 
a mult században készült s bakklábbal időt-
állóbbá tett, mesterkötéssel szerkesztett kapu-
zábéra, művészkézzel faragot t s fűrészelt ízlé-
ses tornácos házra, malomberendezésre, kana-
péra, tálasra s a székely temetőkerteket olyan 
székelyesen jellegzetessé tevő kopjafákra . A 
székely ízléses építkezés gyönyörű példánya a 
káinoki unitárius egyházközség fatornya, mely-
nek kötőszerkezete oly mesteri, hogy évszáza-
dok óta ál l ja ingó köpenyegével s égbetörő 
kalapjával a vad Nemere mindig szilaj ostro-
mát. Székely művésze se fűrészt, se vasszeget 
nem használt a konstrukcióinál. Ugyancsak itt 
csodálatosan szép a csipkefínomsággal füré-
szelt s mesterien színezett szószékkorona. És 
sikerült megmenteni a megsemmisüléstől a 
több mint 300 éves mennyezetfestést a renová-
lás alkalmával. Jellemző megemlíteni, hogy az 
egyházközség hívei itt is stakkaturos mennye 
zetet akartak s csak nagy rábeszéléssel sikerült 
megnyerni a lelkeket az ősi népművészi érték 
átmentésére s ma büszkén tekintenek a mult 
mestermű vére. 

Ezen előzmények után nézzük: mik történ-
tek s történnek a népművészet kiművelése te-
rén szűkebb hazánk földjén? 

A román megszállás idején a székely fa j i 
öntudat i t t is, ott is megpezsdült. Az a csodá-
latos kozmopolitizmus, mely főleg a ruházko-
dás terén a nők lelkét megülte, a béke boldog 
éveiben felületén örvendetes rést kapott s a szé-
kely házi szőttes egyszerű, de éppen ezért klasz-
szikus mintázatával s színeivel fel-feltűnik 
templomainkban, az utcán s társadalmi meg-
mozdulásainkon. A jól indult úttörésben raj-
tunk kívül álló okok miatt sajnálni való szünet 
állott be- Fonal nem áll rendelkezésre, kendert 
és lent nem termelünk oly mennyiségben, hogy 
a hiányzó pamutot pótolni tudjuk. Áz elkövet-
kező nyár muta t j a meg: akar-e a csökönyös-
séggel vádolt székely az önellátás gazdaságos 
ú t já ra lépni? A fenti sikert az egyházak által 
vezetett nőegyleteinknek köszönhetjük. Azok 
törték át a kozmopolita öltözködés jégkérgét s 
állították vissza a székely szőttest a r ra a pia-
desztálra, amelyről — ugyancsak a nők 
könnyelműen letaszították. 
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Sokkal nehezebb kérdés s alig-alig látunk 
valami csekély megmozdulást a férfiruházko-
dás terén. Hiába mutat jó példát néhány in-
telektüelünk: a szürke zsinórozott harisnyát a 
férfiak nem akar ják visszafogadni. Talán a 
Mária Terézia korában felállított határőrség 
megszervezése módjának, a mádéfalvi veszede-
lemnek s az ezekhez kapcsolódó embertelen ül-
dözéseknek őseinkbe beidegződött fájó emléke 
ú ju l föl az utódok lelkében, amikor tudat alatt 
így félrehúzódnak az ősi katonai egyenruhától, 
azzal a lakonikus magyarázattal : „Nem kényel-
mes!" I t t is a társadalmi megmozdulást kell 
segítségül hívjuk. Énekkaraink, leventeegye-
sületeink egyenruhája legyen a szürke ha-
risnya székel yesen zsinórozva. í gy népszerű-
sítve, divatossá téve hiszem, hogy ismét általá-
nos viseletté válik. És ez a viselet festői lesz. 

A magyaros kézimunka népszerűsítése, a 
munkára nevelés és begyakorlás terén az el-
nyomatás nehéz, de éppen azért nevelő értékű 
éveiben a felekezeti iskolák mellett ismét nő-
szövetségeink szereztek érdemeket. Iskoláink 
évvégi záróünnepélyeik alkalmával mindig 
megrendezték a magyaros kézimunkatanítás 
terén elért eredményeket, gyakran művészi ér-
tékeket felmutató kiállításaikat. Ilyen kiállí-
tást egyházkörönként a nőszövetségek is ren-
deztek. Legújabban a mult év őszén szeptem-
ber első napja iban Szepsiszentgyörgyön, a 
mezőgazdasági kiállítás keretében foglalt el 
jelentős helyet a kézimunka. A fa fa ragás azon-
ban itt csak jelentéktelen anyagot tudott be-
mutatni . Tanulság: a fúró-faragó székely me-
gyéinkben a multté s csak elvétve fordul ma 
elő. Kiváló szerepe volt a közelmúltban a pro-
pagálás terén a Brassóban székelt Ágisz kiállí-
tásainak, karácsonyi vásáraival, állandó üzlet-
helyiségével; de az a kor nem volt kedvező a 
magyar kézimunka értékesítésére nézve. 

Nagyon sokat tett Bethlen grófnő, Erdély 
népművészete ébrentartása érdekében, aki nem-
csak belföldi kiállításokat rendezett, de kül-
földi kapcsolatai révén, szép sikerrel értékesí-
tette is azokat. 

A trianoni békeszerződés összeomlása óta 
csak rövid idő telt el- Mégis tapasztaljuk, hogy 
kormányzatunknak nem utolsó gondja a nép-
művészet fellendítésének hanyagolt kérdése. 
A szociális missziónak legelső célkitűzése a dol-
gozni akarók és tudók támogatása úgy erkölcsi, 
mint anyagi téren. Felnőttek részére faragó- és 
varrótanfolyamokat rendez. A készített nép-
művészeti termékeket átveszi és értékesíti s az 
a r ra rászoruló népi iparművészeket műhely-
berendezési és anyagbeszerzési kölcsönsegít-
ségben részesíti, amelyet a segélytkérő készí-
tett termeivényeivei törleszthet le. Eléggé fel 
nem becsülhető a népművelési bizottságok cél-
kitűzése a népművészet tudatosítása, terjesz-
tése és fellendítése érdekében. H a a megkezdett 
úton tovább haladhatunk, a siker el nem ma-
radhat. 

A népművészet szoros kapcsolatot ta r t fenn 
az iskolával is. 

„Iskolánk a nép iskolája. Kívánatos, hogy 
taní tványaink megismerjék értékes magyar 
népművészetünket hamisítatlan alakjában. Mu-
tassuk be a magyaros díszítés legelterjedtebb 
formáit, hogy azokat felhasználhassák tervez-
getéseiknél. Gazdagítsuk taní tványaink fejlődő 
formakincsét magyar elemekkel, hogy ezáltal 
is f a j i értékeket erősítsünk", — mondja tanter-
vünk a ra jz taní tás célkitűzésében. Mikor eze-
ket a sorokat olvasom, mintha az elnyomatás 
erdélyi magyar iskolájának egyik munka-
programmpont ja vetődnék előmbe a hál' Isten-
nek már . letűnt küzdelmes korszakból. 

A rajztudás, amint lát juk, a népművészet 
egyik alapfeltétele. Növendékeink forma- és 
szépérzékét, vonalvezetési készségét a rajztaní-
tás derekas részével: a kizárólagosan természet 
utáni rajztanítással nem érhet jük el s nem 
szolgálhatjuk a tanítás magyar célkitűzését-
Ha rajztaní tásunk csak a természet utáni rajz-
zal, festéssel, vagy éppen csak vonalvezetést 
biztosító gyakorlatokkal elégednék meg, koz-
mopolita művészeket nevelhetne talán, de nem 
szolgálná a népiskola magyarosan magasztos 
célját: „a népműveltség alapelveinek elsajátí-
tását". 

Magyar díszítőanyag a vonalvezetési gya-
korlatból: a sújtások, a zsinórozás, a természet 
utáni rajzból egy kopjafa, egy faragot t tornác-
oszlop, tornácelő, kapufél fa; másolási gyakor-
latot pedig csakis a magyar formakincsből vá-
logassunk ki. De „a népi elemek határozott for-
mái nem tűrnek alkuvást", mondja tantervünk 
s ezek csakis kifogástalan mintarajzokról ké-
szülhetnek. 

A magyar motívumok már a II. osztálytól 
kezdve, jól megválogatva ott szerepeljenek tan-
menetünkben s a díszítő tervezések keretében 
első helyen használjuk fel, mert csak így szol 
gá lha t ja az iskola igazán népművészetünk ki-
alakulásának ügyét. Azonban, hogy az ízlés és 
szépérzék nemesedjék, növendékeinknek „a népi 
elemek kapcsán kész, kiváló megoldásokat mu-
tassunk be. Nagy gonddal és szigorú bírálattal 
válogassuk össze a szemléltetésre szánt népies 
díszítőelemeket". Ezek legyenek szépen terve-
zett és hímzett, varr t , festett vagy faragot t nö-
vendékmunkák, a tanító által e célra készített 
szemléltető rajzok, festések, a község területén 
fellelhető népművészeti megoldások. S teremt-
sünk iskolánkban egy szertárt, ahol egyebek 
mellett a ra jz taní tás céljait szolgáló síkidornú 
testeket, edényformákat stb. gyüj tsük egybe-
Az edényformák jellegzetesek, magyar díszítő-
elemekkel színezettek legyenek, de legyenek 
feketék és terrakotta-égetésűek is. Ha a köz-
ségben esetleg ügyes fazekas van, a tanító tet-
szése szerinti edényformákat készíttethet s ha 
színérzéke is van, olajfestékkel rakhat rá juk 
céljainak teljesen megfelelő magyar díszítést. 

Az iskola tanítói könyvtárában legyen ott 
Malonyai D. „A magyar nép művészete" címfi 
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műve, mely kiváló segédeszköz magyar lelke 
sugallta munkájában; ú tmuta tás t és anyagot 
kaphat céljai eléréséhez „A székely nemzeti 
múzeum évkönyve" című hatalmas munkában 
is. Szép és értékes a „Magyar nép" régebbi szá-
maiban megjelent sorozat a magyar forma-
kincsből, melyet tudomásom szerint Tóth Jst-
ván kolozsvári ra jz tanár közölt. Nagyon érté-
kesek Györgyi Kálmán ra jz tanár nagyméretű 
falitáblái, melyek nemcsak a formákat adják, 
de a magyaros színpompára is művészi útmu-
tatást nyúj tanak, színérzéket nevelnek. Kár, 
hogy drága. 

Az iskolai kézimunkatanítás célja éppen 
úgy, mint a háziipar, vagy műipar célja a 
rajztudáson alapuló esztétikai érzék által su-
gallt gondolatoknak anyagon történő megvaló-
sulása, életrehívása. A rajzot a kézimunkától 
— legyen az a kézimunka akár női, akár fiú-
kézimunka, — elválasztani nem lehet. Egymás 
kiegészítői, támogatói. Ha az iskolai kézi-
munkatanítás a tanterv által kijelölt úton ha-
lad, ha a kézimunka és ra jz között a szükséges 
harmóniát megteremti, az igazi népművészet 
& lappilléreit r ak ja le, s olyan melegágyat épít 
meg, ahonnan a szociális misszió, a népműve-
lési mozgalom, vagy az esetleges önművelés a 
továbbfejleszthető palántákat kellő számban 
kapja s használhatja fel célkitűzései érdekében. 

A női kézimunka tanításának ú t j a kitapo-
sottabb, eszközei egyszerűbbek s teljes kivirá-
goztatása, ha a helyi Tanterv kérdése megoldó-
dik s ha az anyagbeszerzés mai nehézségei 
megszűnnek, tisztán a tanítói akaraterőtől 
függ-

Több munkakészséget, akarást, rátermettsé-
get és anyagi áldozatot kíván a népművészeti 
szempontból felmérhetetlen értéket jelentő fiú-
kézimunkatanítás. Ennek szerszámai nem olyan 
egyszerűek, a szerszámok kezelése, használha-
tósága nem olyan könnyű s beszerzése nem 
olyan olcsó, mint a női kézimunka eszközeié. 
A tanítást irányító egyénnek is több rátermett-
séggel, mesteri készséggel s ráadásul több 
felhasználható idővel kell rendelkeznie. A rá-
termettség ott szunnyad majdnem minden szé-
kely lélekben. A készséget meg kell ad ja a ta-
nítóképzés, az önművelés és a feltétlenül ren-
dezendő tanfolyam. A szociális misszió, a nép-
művelési bizottság, vagy még inkább a tanügyi 
kormányzat halaszthatatlan kötelessége kell 
legyen, hogy itt a székely földön tanítók ré-
szére népművészeti tanfolyamot rendezzen, te-
kintve, hogy a népművészeti eszme igazi to-
vábbi terjesztői a nép között hivatott propa-
gálói a pedagógiai érzékkel, neveltséggel és tu-
dással megáldott tanítók lehetnek. 

Ami a felhasználható időt illeti, a teljesen 
osztott iskolák felsőosztályainak heti négy rajz-
és kézimunkaórája elég, de ha igazi sikert aka-
runk elérni, a részben osztott iskolák heti két 
ó rá ja kevés. 

Azonban, hogy fiúkézimunkát taníthassunk 
úgy, hogy a művészeti nevelés követelményei-

nek megfelelő sikert ér jünk el, székelyföldi is-
koláinkat kellő felszereléssel kell ellátnunk. 
Tisztán bicskával munkánk kevés értékű játé-
kos foglalkozás. 

A bécsi döntés óta szabadon mozoghatunk. 
A közoktatásügyi minisztérium nem gáncsot 
vet, de hónunk alá nyúl s ha a ránkszakadt ú j 
világégés reményeink szerint alszik el, a hat-
hatós támogatást a kormánytól is biztosan 
megkapjuk s iskoláink, amelyek ma még több-
nyire kifosztottan vár ják a felszerelést, meg-
kapják azt-

De keressük a helyi tanterv megteremtésé-
nek lehetőségeit is. Van székely fa j iságunk 
múl t jának egy monumentálisan hatalmas gyűj-
teménye: a mindnyájunk által ismert, értékelt 
Székely Nemzeti Múzeum. Népművészeti szem-
pontból megbecsülhetetlen érték benne: a nép-
rajzi osztály. Ennek komoly és alapos áttanul-
mányozása fog uta t mutatni a háromszéki nép-
művészet ú j életrehívására s az eddigi kezde-
ményezések továbbfejlesztésére, megerősítésére. 

Háromszék vármegye tanítóinak minél 
előbbi szent kötelessége, hogy a Székely Nem-
zeti Múzeum népművészeti anyagát fel tárja, le-
rajzoltassa, a célnak megfelelő megoldásokat 
közzétegye. 

Meg kell mentse a megmenthető népművé-
szeti szépet falun is. Lehet ez női kézimunka, 
népies faragás, ács-, asztalosmunka terméke 
stb- Mindnyájunknak van több-kevesebb rajz-
tudása s ha ilyen tá rgyakat találunk, legalább 
vázlatosan rajzol juk le, ha festett színezését je-
gyezzük le. De jegyezzük le méreteit, anyagát, 
tálalási helyét és idejét is. Ha kisebb a tárgy 
és veszendő s tulajdonosát rábí rhat juk, szerez-
zük meg iskolánk múzeuma számára. Csak így 
tudunk a kezdetben felsorolt okok miatt a tan-
terv kívánalmainak eleget tenni, amely azt 
mondja: „a tanterv a felső tagozatban minde-
nüt t az illető vidék háziiparát helyezi előtérbe. 
A fiúkézimunka során a kivitel nehézségeit 
véve tekintetbe, csak példákat sorol fel és az 
osztálytanítóra bízza a helyi viszonyok és 
adottságok számbavételével a tanítás anyagá-
nak és munkamenetének megállapítását. ' 

A népműveltség és iskola tágkörű fogalmá-
ban tehát ott van a népművészet is. E nélkül 
népünk igazi magyar élete, műveltsége sem 
teljes, hanem félszegen hiányos, azért karoljuk 
fel a népművészetnek nemzetfenntartó ügyét-

i / a meg is bánod egyszer, hogy nem beszél-
tél, százszor megbánod, hogy nem hallgattál. 
(Tolsztoj.) 

Eszes emberhez épp oly nem méltó, hogy kí-
vánja a halált, minthogy féljen tőle. (Arabs 
mondás.) 
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AZ IFJtTEZETŐK KIVÁLOGATÁSÁNAK 
LÉLEKTANI SZEMPONTJAI' 

írta: Dr. TÓTH B. ZOLTÁN 

Az 1939 : II . t.-c. által újjászervezett levente-
intézmény történelmünkben kétségkívül a leg-
jelentősebb olyan megmozdulás, amely a ma-
gyar i f júság egységes szervezetbe való tömö-
rítésére irányult. A törvényes rendelkezések 
erejénél fogva, közel másfélmillió 12—23 éves 
i f jú sorakozott fel a mozgalom zászlaja alá. 
A leventeintézmény ezzel a ténnyel nemcsak a 
katonai életre előkészítő jellege miatt vált ha-
tásos honvédelmi tényezővé, hanem nemzet-
nevelő és népművelő jellegénél fogva is. Tár-
sadalmi, felekezeti és származási különbség 
nélkül hívja magához a puszták és falvak fiait, 
a városok kényelemhez szokott és puha izom-
zatú if júságát. 

Mint minden tömegmozgalom — így a le-
venteintézmény is — csak akkor számíthat az 
általa képviselt célkitűzések, eszmék és gondo-
latok maradéktalan megvalósítására, ha kellő 
számú és képzett vezetői testülettel rendelke-
zik. Az alsóvezetés eredményessége ugyanis az 
if júság közvetlen nevelését végző oktatók er-
kölcsi-szellemi felkészültségén, a lelki motívu-
mokon alapuló meggyőződés minőségén múlik. 
Kezdeti lendületét, a néplélekre gyakorolt át-
ütőerejét, jellem- és egyéniségformáló hatásait 
csak alkalmas vezetők ta r tha t ják meg, illetve 
ezek képesek azt a legmagasabb mértékig fo-
kozni. A leventemczgalom központi problémá-
jának éppen a vezetéssel és a vezető személyé-
vel összefüggő kérdéseket tekintjük. Ez a fel-
ismerés indított arra , hogy a vezetéssel kap-
csolatos társadalmi, nevelési, lélektani és mód-
szertani kérdésekre egy vázlatos kifejtését 
megkíséreljem. 

# 

A VEZETŐ TÁRGYI TEVÉKENYSÉGE. 
15—20 éves if jakhoz kérdést intéztünk a r ra vonat-
kozólag, hogy milyen feladatok végrehajtását 
óhajtják a-jó ifjúsági vezetőtől. A válaszok az 
i f jak életkora szerint igen eltérőek voltak. A 
15—16 éveseknél a megítélés főbb szempontjai: 
igazságosság, fegyelmezőképesség, jó atléta, tor-
nász legyen; pontosság, népszerűség; a csoport 
kívánságait teljesítő stb. A 17—20 éveseknél 

1 A Ferenc József Tudományegyetem Lélektani Inté-
zetében 1942. május 1-én elhangzott előadás vázlata. 

főként a lelki tulajdonságok nyomulnak elő-
térbe: szervezőképesség, önállóság, eredetiség 
(ötletgazdagság), az alárendeltek ismerete, a 
csoport tagja i iránt tanúsított segítő beállító-
dás, fejlett szociális érzék, megalkuvást nem 
tűrő kiállás a csoportért, önzetlenség stb. 

A vezető ad ja az utasításokat, végrehajt ja 
a felülről kapott rendelkezéseket, parancsol, 
büntet, bemutat s ahol szükségét látja, segítő-
leg avatkozik be. Ösztönöz, javaslatokkal áll 
elő, szórakoztatja az if jakat , rendet csinál, vi-
tás eseteket intéz el, a közösség érdekeiért 
síkra száll. Röviden: a társadalom és a közös-
ség Íratlan törvényeit igyekszik betölteni.2 

II. A VEZETŐ BEÁLLÍTÓDÁSA A VEZE-
TETTEKKEL SZEMBEN. A nevelői hatás 
eredményessége szoros összefüggésbe hozható 
a vezetőnek a csapat tagjaihoz való viszonyá-
val. Ezek a kapcsolatok igen sokfélék lehet-
nek. Milyenségük egyben alkalmas a r ra is, 
hogy a vezetők között típusos különbségeket 
állapítsunk meg. Friedricli3 idevonatkozó vizs-
gálatai szerint a vezetőknek a vezetettekhez 
való viszonya szerint négy típus figyelhető 
meg: a) az abszolút kényúr, aki embertársai 
lelki igényeivel nem sokat törődve, halad a 
maga altal kitűzött, többnyire önző céljai felé-
Zsarnokoskodása ellen végül is az elnyomott 
tömeg fellázad éselsepri útjából; b) a diktátor 
legalább azt a látszatot igyekszik alattvalói-
ban kelteni, hogy az érdekükben cselekszik, 
így szeietné a fokozódó és ellene irányuló tö-
megszenvedélyt feltartóztatni. Sorsa többnyire 
az előzőjével azonos; c) a vezetők harmadik 
csoportjához az a típus tartozik, amely már 
tudatára ébredt annak, hogy vezetés közben 
a lélektani törvények kijátszása megbosszulja 
magát. Ha tehát az alárendeltektől munkatel-
jesítményük legmagasabb fokát aka r ja kicsi-
karni, úgy a lelki élet sajátságaira is tekintet-
tel kell lennie; d) az igazi vezető, aki társai 
iránti segítő beállítódást önmagában hordja, 
mert számára ez természetes és belső mélysé-
gekből fakadó. A vezetői hatás forrásai sze-
rint, más szerzők is haj lanak a fentihez ha-
scnló vezetőtípusok kidolgozására. Említésre-
méltó rendszerezést nyúj t Winkler—Hermaden\ 
aki a szerint, hogy a vezetői hatás a sajá t sze-
mélyiség kibontakozására irányul, a felnö-
vekvő, fejlődő lény iránti szeretetből tápláiko-
zik-e, vagy az eszmék elterjesztését tűzi kileg-

2 W. Brommauer: Spielgruppe und Führerschaft. Zeit-
schrift f. ang. Psyeh. 78. Bd. 

3 Winkler—Hermaden: Psvchologie des Jugendfiihrere. 
Jena, 1927. 

4 A. Carrard: Zur Psvchologie der Führung. -
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főbb céljául, megkülönböztet: kénvúr (Her-
scher), nevelő (Erzieher) és apostol (Apostel) 
típusokat. 

Kérdezhetjük most már, melyik legyen az 
említettek közül a nevelői gyakorlat által meg-
valósításra érdemes vezetőeszmény. Melyik tí-
pus az, amelyik a többivel szemben előnyben 
részesítendő1? Talán a vezetői tisztséget csupán 
a maga bálványozására, embertársait pedig 
csak mintegy eszközül a saját céljai szolgála-
tára felhasználó (közösségellenes) i f jú? Vagy 
inkább a reális élettől elszakadt, eszmei síkon 
mozgó, az átlagember számára elérhetetlen 
ideák magasságai felé lendülő fanatikus, vagy 
apostol? Esetleg az ábrándok után futó, képze-
letében élő álmodozó, aki a tények valóságával 
és az elhatározásokat tettekké érlelő cselekvé-
sekkel idegenül áll szemben? 

A mozgalom által is hirdetett nemzeti cél-
kitűzéseink szolgálatához, a való élet talajá-
ban gyökerező, társai fejlesztését és tökélete-
sedését munkáló, fajszerető, a nemzet sorskér-
dései felől tájékozott, a mult hagyományain a 
jövőt építő nevelői beállítódású vezető kialakí-
tására kell törekednünk. Ne a szentimentális 
hangulatemberek vezessék nemzeti létünk jövő 
zálogát, hanem reális gondolkodású, a problé-
mák tiszta látásához szoktatott és azok felis-
merése nyomában tettekre vágyó ifjúság. Az 
értékes jellemtulajdonságok (elvhűség, kiállás 
a közösségért stb.) és a sajátosan vezetői tulaj-
donságok (szervezőképesség, sugalmazó erő 
stb.) együttes szerveződése, biztosíthatják csak 
a vezető személyéből kiáradó pszichés hatások 
nevelőértékét. Legyen példakép, tekintély, kö-
vetésre érdemes minta. Tudjon eszméket köz-
vetíteni élőszóval és a tettek eieje által egy-
aránt. Fegyelmet, rendet, mintaszerű viselke-
dést csak az követelhet alattvalóitól, aki szá-
mára ezek a fogalmak életformát jelentenek, 
nem pedig csak a foglalkozások idejére magára 
erőltetett viselkedést. A vezető lélekjelenléte, 
elhatározóképessége, bonyolult helyzetek közti 
gyors és biztos eligazodása, ha a fent leírt tu-
lajdonságokkal együtt fordulnak is elő, a sze-
mélyi érték alapját képező erkölcsi érzék fo-
gyatékossága esetében értéktelenek. 

III . I F J Ü VEZESSEN IFJÜT! Amíg az 
i f júság életének minden vonatkozását a felnőt-
tek az i f j ú számára idegen eszmevilága há-
lózta be, az i f júságnak azok a tulajdonságai 
nem érvényesülhettek, amelyeket pedig éppen 
e fejlődési kor legbecsesebb megnyilvánulásai-
nak tekinthetünk (pl. a szabadság utáni foko-
zott vágy, lendület, eredetiség stb.), A külföldi 
államok i f júsági mozgalmai meggyőzően bizo-
nyították be, hogy az i f j ú a saját csoportjához 
tartozó i f júval szemben olyan esetekben is 
eredményesen lépett fel, amelyekben már a 
felnőtt nevelői közbenjárása sikertelen maradt. 
E felismerést nyomon követte aztán hamaro-
san a gyakorlatba való átültetés kísérlete. 
Egyre szélesebb tért hódított az ú j pedagógiai 
elv: „Ifjú vezessen ifjút!", amelynek megvaló-
sítását az i f júságnak ez irányban tanúsított 
határozott igénye is egyre jobban sürgette. 

Mi sem természetesebb, hogy lelkükben ro-
konélményeket hordozó egyének egymáshoz 
közelebb állanak. Az i f j ú lelki világának sajá-
tos problémáit, a világhoz, önmagához és a 
személyfeletti értékekhez való közvetlen kap-
csolatait alig ismeiheti jobban valaki, mint 
egy másik, hasonló lelki szerkezetű i f jú . Az 
említetteken kívül a fenti elv érvényesítésének 
szükségességét az i f júságnak az a sajátságos 
természete is támogatja, hogy az elvont esz-
mékért (hazaszeretet, önfeláldozás stb.), akkor 
lelkesedik igazán, ha ezek nem a maguk nehe-
zen megragadható fogalmi elvontságukban köz-
vetíttetnek, hanem személyhez kötve, szinte 
teste töltve jelennek meg. 

Az „ I f jú vezessen if jút!" elv azonban össz-
hangba hozható a felnőtteknek az i f j ak veze-
tésére irányuló igényével is- Az a felnőtt 
ugyanis, aki megőrzi lelki rugalmasságát, meg-
marad fiatalos lelkületűnek és nem veszti el 
kapcsolatait az i f júság gondolat- és érzésvilá-
gával, — teimészetesen eredménnyel végezheti 
nevelő tevékenységét. 

Az i f j ú által vezetett csapat viselkedését 
jellemzik: a) a vezetettek titkos, vagy nyilt el-
lenállására csak r i tkán kerülhet sor különösen 
akkor, ha a csapat többsége elismerte vezető-
jének!) b) a vezető „jó-szelleme" közvetlenül 
érvényesülhet, mivel ugyanazon a szakaszon 
belül együttélő i f j ak egymás iránt lelkileg 
„nyitottabbá" válnak. A jó és rossz hatások 
befogadása iránti fogékonyság növekszik. Az 
egyének sugalmazhatósága ezáltal fokozódik. 
Ezzel magyarázható, hogy c) az egészséges és 
egységes csapatszellem alkalmas vezető kivá-
lasztásával biztosítottnak tekinthető. 

Az ifjúvezetőnek a csapatban élvezett hely-
zeti energiáját a felnőtteknek sem a nagyobb 
pedagógiai-lélektani felkészültsége, sem pedig 
gazdagabb élettapasztalaton nyugvó „rutin^-ja 
nem ellensúlyozhatják. A fiúk zárt világa a 
maga eredeti és leplezetlen valóságában csak 
nagyon kevés nevelő számára Válik hozzáfér-
hetővé. Az i f júság felnőttekkel szemben tanú-
sított elutasító, zárkózott, gyakran kettős vi-
selkedésének feloldása a legtöbb nevelő szá-
mára megoldhatatlan feladat marad. 

A felsoroltakon kívül számos egyéb ked-
vező körülmény is sürgeti a leventemozgalom 
ifjúvezetők kiválogatására irányuló törekvé-
sének minél átfogóbb és az egész i f júságra ki-
terjedő realizálását. Ilyenek: a fiatalos lendü-
let, előítéletektől mentes cselekvési készség, az 
ifjúnak a csapat tagjai előtt való vitathatatlan 
tekintélye, töretlen idealizmus és cselekvéseit 
bénító zűrzavaros tanoktól mentes beállító-
dása. 

IV. AZ IFJŰVEZETŐK KIVÁLOGATÁSA-
A. vezetők kiválogatására irányuló megbízható 
eredmények kidolgozása közben főleg két aka-
dályozó körülménnyel kell minden kutatónak 
számot vetnie: 1. A lelki élet már említett 
rendkívül bcnyclult természetével, amely nem 
tűr semmi általánosítást célzó törekvést. Sajá-
tosan egyéni és az egyéni lelki életen belül is 
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annyira ' sokoldalú megnyilvánulásokat talá-
lunk, hogy ezek helyes és tévedésektől mentes 
értelmezése, ma még csak mint elérendő és 
megvalósításra váró cél lebeghet előttünk. 2. 
Módszertani nehézségek, amelyek a lelki élet 
kutatásánál alkalmazott vizsgálati eljárások 
fogyatékosságából származnak. Ilyenek: a) 
a kísérletvezető által létesített mesterséges 
helyzetek; b) a vizsgálatok csupán a lélek 
egyes elszigetelt részjelenségeinek a felkuta-
tását szorgalmazták (figyelem, emlékezet stb.); 
c) a vizsgaszituáció által előidézett kellemetlen 
érzések (szorongás, félelem stb.), amelyek gá-
tolták az egyént szabad szellemi megnyilvánu-
lásai közben; d) az egyént, mint önmagában 
létező individumot, nem pedig mint a közösségi 
élettel függvény szerű összefüggésben álló sze-
mélyiséget vizsgálták. 

A vázolt módszertani fogyatékosságok ki-
küszöbölhetők, ha: 1. a vizsgálatok természetes, 
életközei helyzetekben folynak le (nem pedig 
laboratóriumban, fehérköpenyes asszisztenciá-
val); 2- a különféle vizsgálati eljárásokat úgy 
válogatjuk össze, hogy alkalmat nyúj tsanak a 
személyiség sokoldalú megfigyelésére; 3. a vizs-
gálati személy, mint a közösség tagja is mér-
legre tétetik. 

Ezeknek a követelményeknek a megvalósí-
tására nem elégséges egyetlen eljárás. Valósá-
gos vizsgálati rendszer kidolgozása szükséges. 
Ezáltal a hibaforrások csökkennek, a kapott 
eredmények az egyén sokoldalú megfigyelése 
folytán ellenőrizhetők, megbízhatóságuk pedig 
fokozódik. 

A levente-ifjúvezetők kiválogatását szol-
gáló vizsgálati rendszer az alábbi részvizsgá-
latokból épülhet fel: a) az egyén tartós meg-
figyelése (pl. munka közben, ú j helyzetekben, 
a csoportban; járása, mozgása, beszéde, arc-
játéka stb.); b) Kérdőív alkalmazása, amely az 
i f júnak az emberekhez, a tárgyi világhoz és az 
értékekhez való beállítódását hivatott kiku-
tatni. A kérdéseket úgy szerkesszük meg cs 
olyan elrendezésbe adjuk a vizsgálati személy-
nek, hogy azok szövedékében és ellenőrzőrend-
szerében a legélesebb eszű vizsgálati személy 
se tudjon eligazodni. A kísérletvezető megté-
vesztését célzó esetleges kísérleteknek így ele-
jét vághatjuk; c) Lélektani kísérletek és pró-
bák (tesztek) az egyes lelki képességek fejlett-
ségi fokának a megállapítására (figyelem, ér-
telmesség, fáradékonyság, kitartás stb.); d) 
A vezetőpróba: a kísérleti személy a valóság-
nak teljesen megfelelő feladatokat kap (pl. sza-
kaszparancsnok, tornászcsapatparancsnok stb.). 

Egy ilyen vizsgálat szakszerű lefolytatása 
és kiértékelése körülbelül két napon át tart . 
Eredményei alapján azonban az egyénnek a 
mozgalomban elfoglalt helyét talán egész éle-
tére meghatározhatja. Természetesen az eset-
leges tévedések fenntartásával. Ezek alapján 
bízhatunk majd r á a csapatban, képességeivel 
arányban álló vezetőszerepeket. E közben ter-
mészetesen gondolnunk kell a r ra is, hogy az 
i f jú lelki élete folytonosan fejlődésben van és 
egyes, ma még talán fejletlen lelki tulajdon-

ságok, idővel szépen kibontakozhatnak és meg-
erősödhetnek. A merev és véglegesnek szánt 
ítéletektől éppen azért tartózkodjunk. Ahol va-
lami korábbi ítéletünkkel ellentétes megnyilat-
kozást figyelünk meg, legyünk készek arra, 
hogy véleményünket az ú j tényállásnak meg-
felelően módosítsuk. 

V. A VEZETÉS KÉRDÉSE ÉS TANÍTÓ-
KÉPZÉSÜNK. A leventeoktatói kar gerincét, 
— elismerten — a tanítóság alkotja. Nemcsak 
hivatása és pedagógiai felkészültsége miatt te-
kinthető a mozgalom kovászának, hanem azért 
is, mert a tanyák, falvak és városok if júságá-
val ő t a r t j a fenn a legtartósabb és legszoro-
sabb kapcsolatokat. Szükséges tehát, hogy már 
az iskolai évek idején előkészíttessenek a ta-
nítói hivatással párhuzamosan sajátos levente-
oktatói feladataikra is. Ezek a feladatok 3 cso-
portra oszthatók: 1. A katonai előképzés anya-
gául szolgáló elméleti és gyakorlati ismeretek 
elsajátítása, ami a leventefoglalkozások idején 
történik; 2. Az ismeretek közvetítésének mód-
szerei és lélektani előfeltételei (lélektani-mód-
szertani-didaktikai alapvetés); Tanítóképzőink 
ebben a tekintetben is megfelelő készséggel és 
szellemi fegyverzettel bocsátották ki f iatal ta-
nítóikat; 3. Nagy hiányosságok tapasztalhatók 
azonban a leventeélet társadalmi, és sajátosan 
a mozgalommal összefüggő feladatokra való 
előkészítés terén! Melyek ezek a feladatok? a) 
a leventeotthonok korszerű és magyar nemzeti 
célkitűzéseink megvalósítását szorgalmazó ve-
zetésének a végrehajtása. Leventcotthonainkat 
a magyar falu szellemi életének valóságos 
„kiserődjeivé" (Saád Ferenc) fejlesszük ki. 
Ma a leventeotthonokban folyó munka, — ke-
vés kivétellel — alig éri el az iskolai önképző-
körök átlagos színvonalát. Már pedig ennyivel 
nem elégedhetünk meg. Jóval többet várunk 
tőlük. így mindenekelőtt: magyar világnézetre 
nevelést, hagyománymentést, az i f júság olva-
sási és művalődési kedvének fokozását; a kö-
zösségi és testületi szellem erősítését; a még 
ma is uralkodó átkos 'kaszt.szel lem nemzeti ösz-
szefogásunkat gyengítő megszüntetését és he-
lyébe egy pozitív közösségi érzés kifejleszté-
sét; irodalmi és művészi értékű előadások út-
ján a rendkívül alacsonyan álló közízlés fej-
lesztése; a falu fiatalságát pedig korcsmai 
dulakodás helyett a sportpályákon, leventeott-
honokban folyó nemes vetélkedéshez szoktassa! 
b) Tanítsa meg az iskola a leendő tanítót és 
ieventeoktatót azokra a ma már nélkülözhetet-
len lélektani eljárásokra, amelyek segítségével 
kiválogathatja a falu tehetséges és népi szem-
pontból értékes fiait, akik tehetségüknél fogva 
méltók arra, hogy majdan a falu vezetői le-
gyenek. A rendelkezések értelmében a levente-
parancsnok által az egyes leventékről vezetett 
Fejlődési törzslap csak akkor emelkedhet az 
egyén sorsát és a katonai szervezetben elfog-
lalt helyét meghatározó tényezővé, ha azt a 
lélektan és karakterológiai kérdésekben jára-
tos egyén tölti ki. c) A tanító-leventeoktatónak 
szociológiai ismeretekre is szüksége van. Fa-
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luja társadalmi, gazdasági, kulturális viszo-
nyainak minden tekintetben ő kell, hogy le-
gyen a legjobb ismerője. A csoportjához tar-
tozó leventék megítélése, nevelése is lényege-
sen könnyebb, ha ismeri az i f jút , annak családi 
körülményeit, anyagi állapotát stb. Tehát: 
folytasson környezettanulmányokat! 

Ennyi követelmény hallatára, sokan talán 
hitetlenül rázzák a fejüket. Pedig csak egy tö-

redékét soroltuk fel azoknak a feladatoknak, 
amelyek a tanítóra kinn falun várnak. A falu 
megsokasodott honvédelmi, társadalmi és mű-
velődési problémái csak akkor remélhetik si-
keres és nemzeti érdekből kívánatos megoldá-
sukat, ha tanítóképzésünk is megfelelő rugal-
massággal alkalmazkodni képes a kor felfoko-
zott igényeihez és hivatása magaslatán álló ta-
nítónemzedéket bocsát ki falai közül. 

HOOI AHÍ SEGÍTHETTEK A FÖLDRAJZ 
TAHÍTÁSÁXAK IIIA\YAI\? 

írta : G Á T H I - G R A F E R N Ő 

FÖLDRAJZ tanításának hiányai-
ról a Néptanítók Lapja 1942. 
évi 7. számában rendkívül érde-
kes cikket olvashattunk Drozdy 

Gyula főszerkesztő tollából. Megállapításait bi-
zonyára érdeklődéssel olvasták kartársaim is, 
hisz a földrajz tanításának kérdése niinden 
magyar tanítót kell, hogy érdekeljen. 

Amikor a cikkhez hozzászólok, nem nagy-
hangú megállapításokat akarok tenni, a cikk 
megállapításait sincs szándékom ismételgetni, 
tovább boncolgatni, mindössze néhány szerény 
észrevételnek akarok hangot adni, abban a 
hiszemben, hogy azzal segítek. 

Peisze a kérdés nem olyan egyszerű, hogy 
néhány ötlettel a földrajz tanításának minden 
hiányán azonnal segíthetünk. De lia egy lépés-
sel jutunk is előbbre, az is valami, az is köze-
lebb visz bennünket a kérdés megoldásához. Ez 
indított arra, hegy néhány gondolattal meg-
toldjam a földrajztanítás hiányairól írt kitűnő 
cikkben foglaltakat. 

A cél világos: a haza megismertetése és 
megszerettetése. A probléma a „hogyan ?"-nál 
kezdődik. S e tekintetben igazat kell adni 
Drozdy Gyulának, aki nagyszerűen kifej t i fen-
tebb említett cikkében, hogy megismertetni 
igazán jól csak olyan valamit tudunk, amit 
magunk is jól ismerünk. Az eredményes föld-
rajztaní tás egyik főté te le tehát kétségtelenül 
az, hogy a tanító ismerje hazáját. Persze ne 
csak úgy, ahogy az elemi, vagy középiskolás 
földrajzkönyvben írva van. 

A megismerés legtermészetesebb és legcélra-
vezetőbb módja a személyes tapasztalat. Az 
utazásról, a tanítók országjárásáról azonban 
megállapította már Drozdy cikke is, hogy ma, 
a világháború kellős közepén, nem időszerű. 
Nem lehetünk azonban annyira kényelmesek, 
hogy megelégedjünk annak megállapításával, 
hogy az utazással zsákutcába jutottunk. Meg 
kell keresni a kiutat. Van ilyen? Véleményem 
szerint van. 

Ha a közvetlen tapasztalat, a személyes 
megismerés számunkra nem adatott meg, a 
következő módot kell megragadni: mások ta-
pasztalatait átvenni. De hol vesszük az ehhez 
szükséges könyveket? — kérdezheti most bárki 

joggal, hisz — itt megint igazat kell adnunk 
Drozdy cikkének — ezirányú irodalmunk való-
ban igen hiányos. 

És mégis. Épp itt van az, amivel kapcsolat-
ban én a kivezető utat látom. Ha nincs meg-
felelő irodalmunk, meg kell teremteni. Persze 
itt megint felmerül a hogyanf kérdése. E r r e 
is tudok felelni. Hogyan csináljuk? Kaláka 
alapon! Meggyőződéssel vallom, hogy egy kis 
összefogással éppen a tanítók tudnának segí-
teni legkönnyebben irodalmunk e hiányain ét 
ezzel önmagukon is. 

Nézzük csak kicsit közelebbről a kérdést! 
Hála a Mindenhatónak, igen sok tanító van, 

aki a tanítói munka mellett a tollat is for-
gatja. Talán minden járásban akad egy-két 
tollforgató tanító, aki ismeri fa lu ja távolabbi 
környékét is és tudna arról, színesen, érdeke-
sen és mások számára is élvezetesen, főkép 
pedig tanulságosan írni. Nem nehéz feladat, ha 
van hozzá jó meglátás és ügyes toll. Nem kel-
lene most már több, mint egy felsőbb irányí-
tás, a dolognak hathatós megszervezése és 
máris készülhetne egy-egy tájegységről egy 
tanítók által és a tanítóknak í r t egyszerű 
segédkönyv. 

Persze nem azt kellene újból összegyűjteni, 
ami már úgyis bent van a tankönyvekben, 
vagy az idegenforgalmi tájékoztatókban. A sze-
mélyes élmény hatása alatt született, könnyed, 
riportszerű írásokra gondolok, amelyekből ki-
csendülne egy-egy táj hangulata, jellege is. 
Olyan írásokra yan szükség, amely elénk vará-
zsolná azt a tájat , úgy, ahogy mi látnánk 
akkor, ha mi járhat tunk volna ott. A jó tanító 
szemével és szívével kellene tehát bejárni egy-
egy kis vidéket annak a tanítónak, akit erre 
a munkára felkérnének. Persze nem vonaton, 
hanem kerékpáron, vagy gyalog, hogy minél 
közelebbről megismerkedhessen az illető vidék 
földjével, terményeivel, lakóival, hangulatával, 
nevezetességeivel és nem nevezetességeivel. 
Mert nem a nevezetes nagy dolgokból, hanem 
a kis, egyszerű megfigyelésekből, képekből ra j -
zolódik ki igazán egy-egy t á j földrajzi képe. 
És ezt kellene a kartársak elé varázsolni ezek-
ben a kis füzetekben. 
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Lesznek, akik mindezt így olvasva szépnek 
találják, de a gyakorlatban kivihetetlennek. 
Pedig nem az. A vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium jóváhagyása és legfőbb irányítása 
mellett az egyes taufelügyelőségeknek kellene 
kijelölni az iskolafelügyelők javaslata, illetve 
önkéntes jelentkezés alapján azokat a tanító-
kat, akik alkalmasak e munkára. Jó, jó, tudom, 
hogy a tanító túl van halmozva munkával, 
ilyesmire kényszeríteni nem lehet. De nem is 
kell, mert ezt a munkát nem is végezheti el 
más, csak aki szívvel és lelkesedéssel és önkén-
tesen csinálja. Már pedig hiszem, hogy akadna 
vagy száz ilyen tanító a nagy magyar tanító-
családban. 

A kérdés anyTagi része sem okozna különö-
sebb nehézségeket. Az utazásra kiküldött ta-
nítók költségeit mindenesetre az államnak, 
illetve a kultuszkormánynak kellene viselni. 
De ez nem jelentős összeg, hisz a munkára fel-
kért és vállalkozó tanítók bizonyára megérte-
nék a nagy célt és nem nyerészkedni akarná-
nak, hanem megelégednének szerény tisztelet-
díjjal, ami esetleg lehetne a teljes könyvsoro-
zat tiszteletpéldánya is, a tényleges költsége-
ken kívül. 

A könyvsorozat kiadására bizonyára akadna 
kiadó, hisz ez üzletnek sem volna rossz, mi-
után kötelezővé lehetne tenni a beszerzést min-
den iskola részére. Ezzel máris biztosítva 
volna az anyagi rész, nem beszélve arról, hogy 
a könyveket igen sok tanító is megvenné saját 
könyvtára részére. Persze lényeges feltétel 
volna, hogy e könyvek olcsók legyenek. 

Hogy mennyire hiányzik ilyen tájleírásos 
földrajzkönyv, azt muta t ja az a tény is, hogy 
a Nemzetnevelők Könyvtárában is több köte-
tet terveztek a hiányok pótlására- A Nemzet-
ismeret csoportban tervbevették a „Kárpát-
medence földrajza", „Hazánk", „Hazánk népei 
és nyelvük", „Magyar város — magyar falu" 
című köteteket, amelyek címeik után ítélve 
idevágnak. Nem ismerem e kötetek tartalmát, 
de bizonyosra veszem, hogy e kitűnő könyvek 
nem lesznek azonosak azzal, amelyet fentebb 
ajánlottam. 

Az eszmét felvetettem. Lehet, hogy nem is 
új, de újból hangot kellett neki adni. A Népta-
nítók Lapja bizonyára helyet is ad hozzá, hogy 
kar társaim a felvetett kérdéshez hozzászólja-
nak. Egy ember senki, de ha sokan kérjük és 
kívánjuk, a kultuszkormány is bizonyára elő-
segíti törekvéseinket. Hisz gondoljuk csak meg, 
milyen jó lenne, ha téli estéken az alföldi, 
vagy dunántúli tanító Erdély- havasai közt 
utazhatna legalább lélekben — egy hangula-
tosan, színesen és élvezetesen megírt kis füze-
tecske nyomán. Vagy ugyanaz az erdélyi, vagy 
délvidéki tanító Dunántúl egyes vidékeit vará-
zsolhatná lelki szemei elé egy-egy ilyen fü-
zetből. 

így — addig is, míg személyesen el nem 
••utazhat a tanító a r ra a vidékre — mégis csak 

megismerné hazáját tanítótársa szemén, meg-
figyelésein keresztül. De ez a megismerés egy-
ben megszeretést is jelent, hisz ha feltárulnak 

a magyar föld szépségei, lehetetlen azt meg 
nem szeretni. Ilyen könyvek olvasása nyomán 
kétségtelenül eredményesebb lenne a tanító 
földrajztanítása és bizonyos, hogyha a tanító 
lelkesedéssel, színesen és érdekesen tud be-
szélni egy-egy tájról, azt jobban megszereti a 
gyermek is. 

Szabadjon azonban i t t még valamit meg-
említeni. A szemléltetés kérdését. Nem mondok 
úja t — mert hiszen ez abban a cikkben is 
benne volt, amire hivatkoztam —, ha ar ra ké-
rem kartársaimat, gyűjtsenek minél több föld-
rajzi szemléltető-képet. Sokaknak van bizo-
nyára gazdag levelezőlapgyüjteménye. Ezek 
felhasználásáról azonban egy gyakorlati taná-
csot talán sokan elfogadnának-

A visszatért muraközi vidéken működöm, 
ahol a gyermekeknek bizony édes-kevés fogal-
muk volt Magyarország földrajzáról. Kétszere-
sen szép feladat tehát megismertetni és meg-
szerettetni hazánkat. Kezdetben bizony tér-
képünk sem volt. A helyzeten úgy kívántam 
segíteni, hogy készítettem egy — mondhatni — 
fénykép-térképet. Magyarország minden vidé-
kéről rengeteg összegyűjtött művészi fény-
képem volt- Iskolám egyik tantermének hátsó 
falára 3 X 6 méteres méretben felrajzoltam 
Magyarország határait , valamint főbb folyóit. 
Az egyes városok helyére ezután felerősítet-
tem az illető városok képét, vagy egy-egy jel-
legzetes tájképet, népviseleti képet, a környé-
ken jellegzetes állatok képét stb. A képeket 
hátul kartonszegéllyel láttam el és erős rajz-
szeg segítségével erősítettem fel, de úgy, hogy 
a rajzszeg -feje a kép és a kartonszegély közé 
került, tehát nem látszik. A képek e mellett 
cserélhetők is, így a térképet változatossá is 
tudom tenni. Mondanom sem kell, hogy a gye-
rekek milyen szívesen és örömmel nézegetik a 
nagyalakú, művészi képeket és így önkéntele-
nül megtanulják, hol van az a város, milyen 
a r ra a táj, mely nevezetes épület, szobor stb-
van az illető városban. A képek gyűjtésénél 
természetesen kartársaim is segítségemre vol-
tak- A visszatérés alkalmával a képeslapok 
mindegyike közölt művészi szép képeket a 
visszatért városokról, vidékekről; az idegen-
forgalmi tájékoztatók, fürdőismertetők, város-
kalauzok is mind közölnek jó és szép szemlél-
tető-képeket, amelyek a földrajztanítás során 
mind felhasználhatók, — a tantestület, de ma-
guk a gyerekek is tehát könnyen összegyüjt-
hetnek az iskolának egy ilyen fénykép-térképet-

Kiilönösen a visszatért vidékeken van nagy 
jelentősége az ilyen képtérképnek, mert ez 
bizonyos vonatkozásban többet mutat a gyer-
meknek a rendes térkép piros pontjánál, vagy 
barna hegyfoltjánál. Merem állítani, hogy 
ilyen képes térkép mellett a gyermek szíveseb-
ben és könnyebben tanulja a földrajzt és talán 
jobban meg is ismeri és így jobban meg is 
szereti hazáját. 

Ha ilyen képek mellett a tanító kezében 
volna a fentebb ajánlott útleírásszerű, könnyed 
hangon, riportszerű élvezetességgel megírt 
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írott tájkép, amelyből magyarázat helyett a 
gyermekek előtt az iskolában is fel lehetne 
olvastatni egy-egy részletet, bizonyára igazibb 
földrajztanítás alakulna ki, mintha csak a 
leckefelmondás, a térképen való tájékozódás és 
az adatfelsorolás mellett maradunk. A gyer-
mek lelkében más képet tudunk alkottatni a 

hazáról, nemzeti öntudatát is jobban fejleszt-
hetjük, ha így tanítunk. Közelebb jutunk tehát 
a célhoz és ez az eredmény megéri azt a kis 
fáradságot, amivel a képek összegyűjtése és 
az útleírások olvasgatása jár. Hisz a jól vég-
zett munka öröme önmagában is felér a leg-
szebb dicsérettel. 

Kitüntetések és előléptetések 
a kultuszminisztériumban. 

A Kormányzó Ür 0 főméltósága dr. Szily 
Kálmán vallás- és közoktatásügyi államtitkár-
nak a tudományos és felsőoktatási ügyek igaz-
gatása, valamint a visszacsatolt területek felső-
oktatásának megszervezése terén miniszteri 
biztosi minőségben kifejtett rendkívül értékes 
és eredményes munkásságáért teljes elismeré-
sét fejezte ki. 

Ugyancsak teljes elismerését fejezte ki a 
Kormányzó dr. Stolpa József kultuszállamtit-
kárnak a vallás- és közoktatásügyi igazgatás 
terén kifejtett rendkívül értékes és eredményes 
munkásságáért. 

A Kormányzó Ür Őfőméltósága a vallás- «és 
közoktatásügyi igazgatás terén kifejtett érté-
kes és eredményes munkásságukért Velics La-
jos államtitkári címmel felruházott vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumi miniszteri osz-
tályfőnöknek a Magyar Érdemrend középke-
resztjéhez a csillagot, dr. Pusztai János val-
lás- és közoktatásügyi minisztériumi minisz-
teri tanácsosnak a Magyar Érdemrend kö-

zépkeresztjét , Zábrák Dénes vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumi miniszteri osztály-
tanácsosnak és dr. Farkas László minisz-
ter* tanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumi mi-
niszteri t i tkárnak a Magyar Érdemrend tiszti 
keresztjét, végül dr. Keöves András vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumi miniszteri tit-
kárnak a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét 
adományozta. 

A Kormányzó Űr Őfőméltósága megengedte, 
hogy a visszacsatolt területek közoktatásügyi 
igazgatásának megszervezése terén kifejtett 
rendkívül értékes és eredményes munkásságu-
kért dr. Kósa Kálmán miniszteri osztályfőnök-
nek új.bóli elismerését, dr. Molnár Andor mi-
niszteri tanácsosnak és dr. Révy Kornél 
miniszteri t i tkárnak elismerését tudtul adják. 

A Kormányzó Ür Őfőméltósága Balassa 
Brúnó vallás- és közoktatásügyi minisztériumi 
miniszteri osztályfőnöknek a Magyar Érdem-
rend középkeresztjét, Szalay Béla miniszteri 
osztálytanácsosnak a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjét adományozta. 

A Kormányzó Űr őfőméltósága dr. Dam-
janovich Lajos és dr. lovag Ybl Ervin minisz-
teri tanácsosoknak miniszteri osztályfőnöki cí-
met és jelleget, dr. vitéz Terbócz Miklós minisz-
teri tanácsosnak a miniszteri osztályfőnöki cí-
met, dr. Viczián Béla miniszteri segédtitkárnak 
pedig a miniszteri t i tkári címet és jelleget ado-
mányozta. 

A Kormányzó Ür őfőméltósága, dr. Bassola 
Zoltán miniszteri osztálytanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott miniszteri t i tkárt és Kont-
ratovics Irén őrdarmai g. katolikus tb. főes-
perest miniszteri osztálytanácsossá nevezte ki. 

A királyi közalapítványi fogalmazási tiszt-
•viselők egyesített létszámában: Bendik Gyula 
közalapítványi erdőtanácsosnak a közalapítvá-
nyi főerdőtanácsosi címet és jelleget adomá-
nyozta; a minisztérium számvevőségének tiszti 
létszámában: dr. Barcza István és Borbély 
József miniszteri számvevőségi II . osztályú fő-
tanácsosoknak az I. osztályú főtanácsosi címet 
adományozta; a minisztérium segédhivatalának 
tiszti létszámában Szilágyi László miniszteri 
irodafőtisztnek a miniszteri segédhivatali igaz-
gatói címet és jelleget, Mátay Pá l miniszteri 
irodatisztnek a miniszteri irodafőtiszti jelle-
get adományozta. 

Ugyancsak megengedte a Kormányzó, hogy 
a közszolgálat terén szerzett érdemeikért a kul-
tuszminiszter előterjesztésére dr. Lenkei Dezső 
miniszteri számvevőségi igazgatónak, dr. 
Csipka László miniszteri t i tkárnak, Vanyek 
József miniszteri számvevőségi főtanácsosnak, 
Papp József miniszteri segédhivatali igazgató-
nak és Sáska Lajka I. oszt. irodafőtisztnek el-
ismerését tudtul adják. 

Kinevezések a tanügyi igazgatás 
létszámában. 

A Kormányzó Űr őfőméltósága Bihary Ist-
ván tanügyi tanácsost tanügyi főtanácsossá az 
V. fizetési osztályba, dr. Medve István és Hul-
lin Antal tanügyi t i tkárokat tanügyi tanácso-
sokká a VI. fizetési osztályba kinevezte, dr. Ke-
leti Gyula és dr. Sziklay Ferenc tanügyi taná-
csosoknak a tanügyi főtanácsosi címet és jelle-
get, Pánezél Ferenc és dr. Vanek Géza tanügyi 
t i tkároknak a tanügyi tanácsosi jelleget, dr. 
vitéz Pethő Endre tanügyi t i tkárnak a tan-
ügyi tanácsosi címet és jelleget, dr. Kézdy 
Béla tanügyi t i tkárnak a tanügyi tanácsosi jel-
leget, Lukáesy István és Bitai Sándor tanügyi 
előadónak a VII. fizetési osztály jellegét, 
dr. Flojhár Tivadar és dr. Nagy Jenő tanügyi 
fogalmazónak a tanügyi segédtitkári címet ado-
mányozta. A beosztott tanszemélyzet létszámá-
ban: Marezinkó Andor állami gimnáziumi igaz-
gató, szakelőadónak a tanügyi főtanácsosi cí-
met, Meskó István berendelt állami ipari kö-
zépiskolai tanárnak a tanügyi tanácsosi címet 
adományozta. A külső kezelési szak létszámá-
ban: Lengyel Margit irodatisztnek az irodafő-
tiszti címet és jelleget adományozta. 



7 3 4 1942 : 15. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Az Eötvös-alap közgyűlése. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja jú-

lius 2-án tar tot ta 67. rendes évi közgyűlését a 
Tanítók Háza dísztermében. A közgyűlést 
megelőzően Farhas Gyula elnökletével az Or-
szágos Osztóbizottság 14 főiskolai hallgatónak 
150—150, 30 középiskolai tanulónak 100—100 P 
jutalmat, 9 tagnak és 14 árvának 80—80 P 
segélyt szavazott meg. A Tanítók Ferenc Jó-
zsef Házába 142, a Péterfy Sándor Leányott-
honba 38, a keszthelyi Rákos István Fiúinter-
nátusba pedig 35 tanítógyermeket vettek fel 
kedvezményes helyekre. 

A közgyűlésen Húros Antal elnök vázolta 
az Eötvös-alapnak rendkívüli teljesítményeit s 
bejelentette, hogy az Eötvös-alap vagyona el-
érte a félmillió pengőt. Bemutatta a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium rendeletét, mely 
közli az elnökséggel, hogy a kolozsvári Taní-
tók Hunyadi Házát, az egyetemi i f júság igen 
nehéz szociális viszonyaira való tekintettel, 
nem bocsátja vissza az Eötvös-alap rendelke-
zésére, hanem évenként 40—40 helyre a kijelö-
lés jogát az Eötvös-alapnak biztosítja. 

A közgyűlés hosszas vita után a következő 
határozati javaslatot fogadta el: „A Magyar-
országi Tanítók Eötvös-alapjának közgyűlése 
fájdalommal és az igazságosság hitében meg-
rendülve értesült a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium rendeletében közölt ama 
határozatáról, hogy a kolozsvári Tanítók Hu-
nyadi Házát az Eötvös-alap rendelkezésébe 
nem bocsátja vissza. E határozatot jogfosztás-
nak tekinti. Nem nyugszik meg a határozatban 
s ragaszkodik régi jogaihoz. Tiltakozik a kér-
dés olyatén beállításához, hogy az Eötvös-alap 
csak „kezelte" a Házat. E Házat nemcsak ke-
zelte, hanem mint a nemzet áldozatkészségéből, 
a magyar tanítóság közhasznú munkájának 
elismeréseképen, az Eötvös-alap által fenntar-
tott főiskolai internátus céljaira emelt épüle-
tet birtokolta is." Utasította a közgyűlés az 
elnökséget, hogy minden törvényes eszközzel 
érvényesítse a kolozsvári Tanítók Hunyadi 
Háza birtoklási jogát. 

Lengyel Ferenc főtitkár jelentése során be-
számolt, hogy az alapítványok tőkéje „A Mező-
túri Tanítók és óvónők Tóth József jutalom-
dí j alapítvány" 6000 pengős tőkéjével 32.000 
pengőre emelkedett. Örömmel vette tudomásul 
a közgyűlés, hogy a Kalász Könyvkiadó rt. 
része'sedés és jutalék címén 19.600 pengőt fize-
tett az Eötvös-alap pénztárába. Az adományok 
sorából kiemelkedik a Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda 2000 pengője és Pusztai Károly ny. 
szfőv. igazgató 1000 pengője- Az adakozók ál-
dozatkészségéért a közgyűlés hálás köszönetet 
szavazott. Jóváhagyólag vette tudomásul a 
közgyűlés, hogy az elnökség a választmány fel-
hatalmazására 56 000 pengőért Erdélyi Nyere-
ménykölcsönt jegyzett. Sajnálat ta l vette tudo-
másul a közgyűlés, hogy az idevonatkozó tör-
vény végrehajtási utasításában nyújtot t lehe-
tőség ellenére az Állami Internátusok Alapjá-
ból az állami és a községi tanítók gyermekei 

immár ötödik éve nem részesülnek támoga-
tásban. 

Gundy Károly számontartó az Eötvös-alap és 
a Tanítók Házai zárószámadásait és költség-
vetéseit terjesztette elő. Szarvas Ede, a szám-
vizsgálóbizottság elnöke olvasta fel ezután je-
lentését. Indí tványára a közgyűlés a gondos és 
körültekintő gazdálkodásért a számtartónak 
elismerését s az elnökségnek köszönetét fe-
jezte ki. 

Péterhidi József igazgató a Tanítók Ferenc 
József Háza főiskolai internátus, Lengyel Fe-
renc főtitkár Get'gely Istvánné igazgató helyett 
a Péterfy Sándor Leányotthon, Sakrak Mihály 
igazgató a keszthelyi Rákos István középisko-
lai fiúotthon és Gundy Károly számtartó Pil-
lis János gondnok helyett a felsőcsatári Üdülő-
ház életéről számolt be. A közgyűlés elisme-
réssel adózott ez intézmények vezetőinek. 
Csontai Győző a Családjóléti Osztály működé-
séről tett jelentést. Önzetlen fáradozásáért a 
közgyűlés köszönetet szavazott. 

Meleg ünneplésben részesítette a közgyűlés 
Kehrer Károly tanügyi főtanácsost, kinek 
Húros Antal elnök ez alkalommal nyúj tot ta át 
bensőséges szavakkal a tiszteletbeli elnökké 
történt megválasztásáról szóló díszoklevelet. 

A közgyűlés végül Jovicza Sándor ny. szfőv. 
igazgatót, szakelőadót, a Magyar Tanítók Ott-
honának elnökét, Tóth József mezőtúri állami 
iskolai igazgatót az Eötvös-alap tiszteletbeli 
tagjává, Adanikovics Bertalan szfőv. iskola-
felügyelőt pedig a számvizsgálóbizottság tag-
jává választotta-

Magyar közoktatási kiállítás Genfben. 
A Nemzetközi Nevelés- és Oktatásügyi Hiva-

tal székházában szervezett állandó pedagóg'ai 
kiállítás magyar osztályát most nyitották meg-
A magyar részt a közoktatásügyi minisztérium 
rendezi, amelynek nevében dr. Drueker György 
miniszteri titkár, a külföldi kultúrkapcsolatok 
osztályának helyettes vezetője adta át azt. 
Drueker György beszédében kiemelte, hogy a 
háború ellenére sem csökkent az i f júság érdek-
lődése a tanulás és a szellemi munka iránt. 
Magyarország mindenkor az európai kultúra 
őrzője, együttmunkálója és terjesztője volt és 
részvétele a kiállításon szintén azt bizonyítja, 
hogy ezt a szerepét a jövőben is be akar ja töl-
teni. Lachenal, a genfi közoktatási ügyosztály 
elnöke utalt a két baráti ország, Magyarország 
és Svájc között mindenkor fennálott élénk szel-
lemi és művészeti kapcsolatokra. Piaget tanár, 
a hivatal igazgatója^ köszönetét fejezte ki a kul-
tuszminiszternek a magyar kiállítás gazdag 
anyagáért és megemlékezett mindazokról a ma-
gyarokról, különösen néhai gróf Teleki Pálról, 
akik a nevelésügyi hivatal munkálataiban r i tka 
szaktudással vettek részt. A berni magyar kö-
vetséget az ünnepélyes megnyitáson báró 
dr. Bothmer Károly ideiglenes ügyvivő képvi-
selte. A kiállítás anyagát dr. Haltenberg Mi-
hály, a fővárosi Pedagógiai Szeminárium igaz-
gatója állította össze, Bényei Viktor főkonzul 
feleségének közreműködésével. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A bruttó, tara és a nettó kiszámítása. 
— Számolás, mérés a VI. osztályban. — 

I r ta : GARAM VÖLGYI ISTVÁN. 

Az életben sokszor szükségünk van arra, 
hogy valamely árut csomagolással, tartállyal 
együtt vásároljunk, eladjunk s az együttes 
súlyból kiszámítsuk kiilön az áru s külön a 
csomagolás súlyát. Ilyen számítást végez a 
gazda akkor is, mikor gabonát ad el vagy őröl-
tet a malomban s azt leméri, miközben a zsák 
sú 'yát leszámítja a gabona, a liszt együttes 
súlyából. Minthogy gyermekeim nagyrésze 
földn íves szülők gyermeke, az ilyen számítás-
ról legtöbb tapasztalatuk van, azért ebből in-
dulok ki s ezen értetem meg a bruttó, tara és 
nettó fogalmát. Innen aztán más területre 
vezetem. Olysnra, ahol a bruttó, tara és nettó 
szání tása szin-tén gyakori. 

Természetes, hogy a megértetéshez nem elég 
a tapasztalatra való hivatkozás, hanem a gyer-
mekekkel is méretnem kell azért, hogy a köz-
vetlen tapasztalat, cselekvés is erősítse az ú j 
ismeretet-

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése a tapasztalat szá-
monkérésével. — Kinek az édesapja adott már 
el gabonát s ki látta, hogyan méri azt le a 
kereskedőnek1? — kérdezem, mire többen je-
lentkeznek. Egy gyermek elmondja, miközben 
a többi is átéli sa já t tapasztalatát. A gyermek 
beszámolásához alkalmazkodva így fejtegetem 
a tapasztalatot: — Miben volt a búza, mikor 
édesapád megmérte'? — Mennyi búza volt egy 
zsákban? — Milyen mérlegen mérte? — Tize-
des mérlegen. — Ha 50 kg búza volt ,a zsák-
ban, mennyi súlyt tett a mérlegre? — I t t van-
nak a súlyok, mutasd meg s mondd meg! — 
szólok, mire a gyermek megmutat ja az 5 kg-os 
és a 10 dkg-os súlyt, aztán megmondja, hogy 
azért tett ennyit a mérlegre, mert a tizedes-
mérlegen az 5 kg-os súly 50 kg-ot, a 10 dkg-os 
pedig 1 kg-ot jelent. 

— Milyen súlyokat kellett a mérlegre tenni, 
ha a búza nem 50, hanem 60 kg volt? — Miért 
kellett akkor is odatenni a 10 dkg-osat? — 
Azért, mert a búza akkor is zsákban volt. a 
zsákra pedig mindig 1 kg súlyt számítanak. 

b) Áthajtás. — Mikor édesapátok a malom-
ban őröltet, a molnárnak is a zsákkal együtt 
méri le a búzát, amit őrlésre ad. Hogyan kapja 
vissza a lisztet? — Akkor is 1 kg-ot számíta-
nak a zsákra. — Miközben a molnár méregeti, 
jegyzi, ilyen szavakat mond az édesapátoknak: 
— Bruttó, nettó, t a ra — mondom és felírom. — 
Tudjátok-e, mit jelentenek ezek a. szavak? — 
kérdezem. Lehet, hogy akad gyermke, aki 

tudja- Ez elmondja, de az ő magyarázata még 
nem elégséges ahhoz, hogy valamennyi gyer-
mek megértse. 

c) Célkitűzés- — Gábor már tudja, — kap-
csolódom a gyermek beszámolásához. — Hogy 
valamennyien tudjátok, azért beszélgessünk 
róla. 
Tárgyalás. 

a) A bruttó, tara és nettó fcgalma. — Azt 
mondottátok, hogy a búzát a zsákkal együtt 
mérik meg, de a zsákra külön 1 kg-ot számí-
tanak. Hány kg súlyt tesznek akkor a mér-
legre? — 51 kg-ot. — Minek a súlya ez az 
51 kg? — A búza és a zsák súlya együtt. — 
A búza és a zsák súlyát együtt úgy mondjuk, 
hogy: bruttósúly, — mondom, aztán ezt írom 
a táblára: Bruttó — a búza és a zsák súlya 
együtt. (Elolvastatom.) 

Mennyi súlyt számít a gazda és a keres-
kedő külön a zsákra? — 1 kg-ot. — A zsák sú-
lyát külön tarasúlynak, mondjuk, — szólok s 
ezt írom a táblára: A zsák súlya = tara. (El-
olvastatom.) 

— Ha a búza és a zsák súlya együtt 51 kg, 
mennyi tisztán a búza súlya? — Azt mondjuk, 
hogy a búza nettósúlya, vagyis a tiszta súly 
50 kg, — szólok s ezt írom a táblára: Nettó = 
(í. búza tiszta súlya. 

Részletösszefoglalás. Amit a táblára ír tam, 
azt elolvastatom s több gyermekkel elmonda-
tom, hogy: A búza és a zsák súlya együtt 
bruttósúly; a zsák súlya külön tarasúly; a 
tiszta búza súlya pedig külön nettósúly. 

b) Az áruk csomagolása s ezzel kapcsolat-
ban a bruttó-, tara- és nettósúly. Egy olyan 
dobozt mutatok a gyermekeknek, amelybe 5 kg 
kockacukrot szoktak csomagolni. Ezen rend-
szerint felírás is van. — Olvassátok el azt, 
ami erre a dobozra van írva! — mondom, mire 
a gyermekek elolvassák a gyár nevét, aztán 
azt, hogy: Nettó 5 kg kockacukor. — Mit je-
lent az, hogy nettó 5 kg kockacukor? — Azt, 
hogy ebben a dobozban 5 kg van. — Ha ez a 
doboz tele van kockacukorral, ráteszem a mér-
legre, mennyit kell nyomnia? — 5 kg-nál töb-
bet, mert a doboznak is van súlya. — Ha dobo-
zostól teszem a cukrot a mérlegre, akkor mi-
lyen súlyt tudok meg? — A bruttósúlyt, mert 
a doboz és a cukor súlya együttvéve bruttó-
súly. — Vájjon meg tudnád-e mérni most a 
bruttósúlyt? — Nem, mert a dobozban nincs 
cukor. — Meg tudnád-e állapítani, hogy mennyi 
a tarasúly? — Azt igen. Ügy tudnám meg, 
hogy megmérném a dobozt ezen a mérlegen. 
— Mérd meg! — mondom, mire a gyermek 
megméri s megállapítja, hogy az 12 dkg. — 
Milyen súly ez? — Ez a tarasúly. — Most már 
meg tudnátok mondani azt is, hogy mennyi a 
bruttósúly akkor, mikor ez a doboz telve v;m 
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cukorral! — Akkor a bruttósúly 5 kg- és 12 dkg. 
— Az 5 kg és 12 dkg-ból mennyi a nettósúly? 
— 5 kg, mert annyi tisztán a cukor súlya. 

— De nemcsak a cukrot csomagolják, ha-
nem sok más á ru t is. Mi mindent láttatok már 
ládába szállítani? — kérdezem, mire a gyer-
mekek elmondják, hogy láttak már szappant, 
festéket, edényt, füstölthúst stb. Mindezek 
ládába vagy más burkolásba voltak csoma-
golva. 

— Számítgassunk kissé fejben! 
— Egy kereskedő egy láda szappant ren-

delt. Megkapta a számlát s abban ez volt: 
Nettó 65 kg mosószappan. Megérkezett a láda 
szappan. Megmérte. Az 71 kg volt. Milyen súly 
volt ez a 71 kg? — Bruttó. — Mennyi volt 
akkor a tara? — Hogyan számítjuk ki? — kér-
dezem, mire a felszólított gyermek meg-
mondja, hogy annyi volt" a tara, amennyivel 
több a 71 kg, mint a 65 kg, vagyis 6 kg. — 
Most már meg tudod mondani, hogy mennyi 
volt annak a ládának a bruttó-, mennyi a tara-
s mennyi a nettósúlya? — A bruttósúlya, 
vagyis az összes súlya 71 kg volt. A nettósúlya 
65 kg. Ez volt tisztán a szappan súlya- A tara-
súlya pedig 6 kg volt. Ez volt a láda súlya, — 
állapít ja meg a gyermek. (Ha kívánatos, 
ugyanezt több gyengébb gyermekkel is meg-
oldatom fejben.) 

Ugyanilyen módon számíttatom ki még több 
példán a bruttó, nettó és a tara súlyát Ezt 
addig gyakoroltatom, míg segítő kérdések nél-
kül is meg tudják oldani a gyermekek. 

c) Folyadékok mérése súly mértékkel. — Mi-
féle mértékkel mérik a folyadékot? — Liter-
rel. — Én azonban láttam, mikor a kereskedő 
az olajat ilyen súlymértékkel mérte, — muta-
tok a súlymértékre. — Én is láttam. — Én is 
hoztam már olajat a boltból az édesapámnak. 
Azt is ilyen súlymértékkel mérte a keres-
kedő, — mondja az a gyermek, akinek van 
már ezirányú tapasztalata- — Mennyi olajat 
hoztál? — késztetem a gyermeket tapasztala-
táról való beszámolásra. A gyermek elmondja, 
de nem bizonyos, hogy valamennyien értik a 
lemérés módját, azért a felszínre hozott tapasz-
talatot részletesen meg is beszélem: 

— János tehát 4 kg olajat hozott a boltból. 
Kannában hozta. A boltos rátette a mérlegre 
a kannát s megmérte. A kanna 50 dkg volt. 
Milyen súlyt tudott meg ebből a mérésből Já-
nos is meg a kereskedő is? — Megtudta a ta-
rát, vagyis az edény súlyát. — Mennyi olajat 
hozott János? — 4 kg-ot. — A kereskedő bele-
öntötte a 4 kg olajat a kannába. Mennyi volt 
most már az összes súly? — 4 kg 50 dkg. — 
Milyen súly volt ez? — Bruttósúly. — Mennyi 
volt belőle a nettó s mennyi a tara? — A nettó, 
vagyis az olaj súlya 4 kg, a tara, vagyis az 
edény súlya 50 dkg volt, — fejtik meg a példát 
a gyermekek. 

— Ki volt már gyógyszertárban folyékony 
orvosságért? — kérdezem, mire többen jelent-
keznek. — A gyógyszerész a folyékony orvos-
ságot nem literrel, deciliterrel, hanem súly-
mértékkel méri, mégpedig nagyon pontosan. 

finom mérlegen úgy, amint azt az orvos a 
vényre írta. — Mibe önti a gyógyszerész a 
folyékony orvosságot? — Mit kell tehát elő-
ször tennie? — Meg kell mérnie az üveget. — 
Ilyen üveg az, amibe az orvosságot méri, — 
mondom, mutatom. — Mérd meg, Pis ta! — szó-
lok. A gyrermek megméri s megállapítja, hogy 
az üveg 5 dkg. — Az orvos a vényre 70 g 
súlyú folyékony orvosságot írt. Hány dkg ez? 
— Hány dkg folyékony orvosságot kell tehát 
a gyógyszerésznek az üvegbe töltenie? — Ho-
gyan méri ezt meg? — Az 5 dkg-hoz még 7 dkg-o.s 
súlyt tesz a mérleg serpenyőjébe, aztán addig 
önti az orvosságot az üvegbe, míg a mérleg 
egyensúlyba nem kerül, — mondja a gyermek 
s meg is méri. 

— Emeld meg azt az orvosságos üveget! — 
Hány dkg-ot emelsz? — 12 dkg-ot. — De hiszen 
az orvos csak 7 dkg-ot í r t a vényre. — Igen, 
de az üveg 5 dkg-ot nyom. Az orvosság meg 
7 dkg benne. — Mennyi tehát ennek a bruttó-
súlya? — .12 dkg. — Mennyi a nettósúlya? — 
7 dkg. — Mennyi a tarasúlya? — 5 dkg. 

Begyakorlás. 
a) Méregetés a bruttó, tara, nettó megálla-

pításával• J ívegben, kosárban, dobozban folya-
dékot, burgonyát, babot stb. méretek le s mé-
regetés közben a gyengébb gyermekek is meg-
állapítják, hogy melyik a bruttó-, melyik a 
tara- és melyik a nettósúly. Közben számít-
gatunk is. 

b) Példák megoldása• A példák megoldása 
közben a következő menetet követem: 1. El-
mondom a példát, aztán a gyengébb gyerme-
kektől számonkérem. Ha a példa számonkérése 
közben a gyermek hibázott vagy elfelejtett 
valamit, másik gyermekkel javíttatom vagy 
idéztetem fel az emlékezetbe. 2. A példát meg-
oldatom, de nem azzal a gyermekkel, akitől 
számonkértem. így az egész osztály állandóan 
munkában áll. 3. A megoldás után a példát 
úgy mondatom el, hogy abban a megoldás is 
benne legyen. 

A példák ilyenek lehetnek: 
1. Egy vidéki kereskedő különféle porfesté-

keket rendelt a gyárból. A gyár egy ládában 
küldte el a rendelt festékeket, de mindegyiket 
még külön burkolatba is becsomagolta. Mikor 
a festék megérkezett, a kereskedő a ládát 
megmérte. Az 86 kg volt. Kiszedte a ládából 
a festékeket, a papirosburkolatokat visszatette 
a ládába s megmérte. Az 11 kg-ot nyomott 
Mennyi volt a bruttó, mennyi a tara és mennyi 
a nettó? 

2. LTgyanaz a kereskedő olaj festéket is ren-
delt, mégpedig Vb és 1 kg-os csomagokban. 
A gyár ezt is ládában küldte- Az egész külde-
mény bruttósúlya 64 kg volt. Ha a tara 9 kg 
volt, mennyi volt a nettó? 

3. Az olajfestékeket bádogdobozba zárják. 
A kereskedő megmért egy kisebb bádogdobozt. 
Az éppen Vi kg volt. Ha a bádogdoboz 7 dkg-os, 
mennyi a nettó? 

* 
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A leírt tervezet a súlyszámításnak csak ki-
indulása, első foka. A következő óra ennek 
számonkérésével kezdődik, aztán írásbeli fel-
adatokat oldatunk meg. Ekkor már nagyobb 
számokkal dolgoztatunk, mégpedig először 
egészszámokkal, majd tizedestörtekkel. Később 
a közönséges törtekkel, sőt a százalékszámítá-
sokkal kapcsolatban is foglalkozunk még a 
bruttó, tara és nettó kiszámításával. A tárgy-
kört lehetőleg a gyermekek életkörülményei-
ből vesszük. P1-: A cukorgyárba szekereken 
szállítják a répát- A szekereket megrakva és 
üresen hídmérlegen mérik meg, tehát ki . kell 
számítani, hogy mennyi volt a répa tiszta 
súlya. Vagy: Szenet, aprított fá t szállítanak 
szekéren, gépkocsin. A bruttóból ekkor is ki 
kell számítanunk a nettósúlyt. 

H A Z A I É S 
K Ü L F Ö L D I T A N Ü G Y I L A P O K B Ó L 

Hazai tanügyi lapokból. 

Nevelés. Ezelőtt: Pedagógiai szeminárium. 
A Budapesti Tanítótestület hivatalos lapja. 
Szerkeszti: Lenkei István. XII . évfolyam. 10. 
szám. Ennek a kiválóan szerkesztett tanügyi 
lapnak vezető cikkét „Év végen" címen Lenkei 
István í r ja . Dr. Tolnai István „A magyar ne-
velésügy úttörői a szabadságharc előtt', címen 
nyúj t értékes neveléstörténeti adatokat. Keré-
nyi József „A bűnözés leküzdésére irányuló 
törekvés ú j ú t ja in" címen a bécsi rendőrigaz-
gatóság kriminálbiológiai állomásának jelen-
tését kíséri kritikai gondolatokkal. A lap 
„Könyvek" című rovatában Dobos Lászlónak 
több szépirodalmi mű ismertetését találjuk. A 
„Hírek" rovatában a Budapesti Tanítótestület 
közgyűlésének lefolyását ismerteti a lap. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző Inté-
zeti Tanárok Országos Egyesületének folyó-
irata. Szerkeszti: Molnár Oszkár. LV. évfo-
lyam 7. szám. A lap vezető cikkét „Tanítókép-
zés Erdélyben az ellenséges megszállás alatt" 
c-ímen Domokos Pá l Péter írta, aki eleven tol-
lal vázolja s rögzíti meg a kultúrtörténetem 
számára mindazt, ami a román megszállás alatt 
az erdélyi tanítóképzéssel történt. Fodor Ár-
pád a tanítóképzők és líceumok állat- és nö-
vényvédelmét ismerteti. Mácsay Károly Ne-
ményi Imréről, az elhúnyt ny. államtitkárról, 
a modern tanítóképzés megalapítójáról í r ked-
ves megemlékezést. Az „Egyesületi Élet" című 
rovatban az egyesület X X X I I . közgyűlésének 
lefolyását ismerteti a lap. A folyóiratnak az 
„Irodalom" és a „Hírek" rovata is igen tartal-
mas. 

A Magyar Szemle júliusi száma vezető he-
lyén Joó Tibor ismerteti Szekfű Gyula: Állam 
és nemzet című nagyjelentőségű ú j könyvét. 

Kuthy Lajos a háborús Németország zsír-
ellátásának kérdéseit tanulmányozza. Zetelaki 
Tibor különösen időszerű cikke a magyar csa-
patok és a szovjetorosz orvlövészek harcairól 
közöl érdekes részleteket. Auer György a jog-
tudós szakértő tollával fejt i ki a vesztegetés-
ről szóló törvényjavaslat lényegét. Poór Ká-
roly a munkástársadalom számára alakítandó 
nyugdíjpótló szövetkezet tervét veti fel. Szeg-
halmi László a székely tanoncok elhelyezésére 
irányuló mozgalmat ismerteti. Marék Dénes az 
ú j Románia gazdasági kérdéseit tanulmányozza-
Különös érdeklődésre tar that számot Szabó 
Zoltán beszámolója a könyvnapról. Staud Géza 
az évad színjátszásáról számol be részletes és 
alapos tanulmányban. Gogolák Lajos külpoli-
tikai szemléje egészíti ki a Magyar Szemle 
tartalmas, gazdag júliusi számát. 

Német tanügyi lapokból. 

Vitustánc a gyermekeknél. 
Erről a sajnálatos jelenségről, melynek is-

merete esetleg a tanítóra nézve érdekes és ta-
nulságos lehet, E- Sehwenn svájci gyermek-
orvos az Eltern-Zeitschriftben ír figyelemre-
méltó közleményt. A vitustánc neve — í r j a — 
mint megjelölése az idegrendszer egy nem ri tka 
megbetegedésének a gyermekkorban, valószí-
nűleg a XIV. században nagyon elterjedt tánc-
dülitől veszi eredetét, mely ellen állítólag Szent 
Vitus közbenjárása használt csak. A betegsé-
get magát legelőször Angolországb'an írták le 
pontosan a XVII . század közepén. Ez a járvá-
nyos vitustánc, mely — főleg az iskolás kor-
ban — lányoknál gyakoribb, mint fiúknál s 
többnyire mint izületi gyulladásnak folytatása 
vagy következménye szokott beállni, hajlamos 
az ismétlődésre vagy visszaesésre, de nem örö-
kölhető. 

Teljesen kifejlődött eseteit bizonyára a lai-
kus sem ismeri félre, minthogy hirtelen, ön- * 
kénytelenül föllépő, gyakran színpadiasnak 
látszó izommozgások tulajdonképen mindenki-
nek föltűnnek- Hogy azonban a szülők és 
nevelők gyakran félreismerik a betegséget 
vagy későn ismerik föl, ez abból magya-
rázható, hogy a vitustánc többnyire először 
csak lassan, kevéssé föltűnő jelenségekkel 
szokott kifejlődni. Éppen ezért fontos a szü-
lőknek, hogy kezdő tüneteit ismerjék, ne-
hogy esetleg ilyenkor még súlyosbítsák a 
bajt a gyermeknél. Mint a betegség első jelei, 
testi és szellemi téren is az egészséges gyerme-
kektől eltérő jelenségek mutatkoznak oly mó-
don, hogy mozgási zavarok és lelki elváltozá-
sok állnak be. Az étvágyuk romlani szokott, 
közérzetük rossz. Különösen megváltozik a 
gyermek hangulata. Mert a gyermek, ki addig 
vidám, barátságos volt, rosszkedvű és bosszús 
lesz, ingerlékeny és sokat civakodik játszótár-
saival és hozzátartozóival. Az iskolában figyel-
metlen, szellemi munkához nincs kedve, hiá-
nyos a tudatösszpontosítása és akaratereje. 
Í rása látszólag megmagyarázhatatlanul romlik 
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s, ellentétben korábbi írásaival, firkálós és ma-
szatos. Az ilyen gyermekek azonkívül viselke-
désükben, evőeszközeik és más tárgyak kezelé-
sében ügyetlenek és esetlenek. A szülők és ta-
nítók nagyobbrészt hajlandók a gyermek visel-
kedését illetlennek és rosszakaratúnak minősí-
teni és megkísérlik nevelői rendszabályokkal 
vagy büntetésekkel segíteni a dolgon. De mint-
hogy nem gondoltak arra, hogy az egészségi 
állapot ideges zavara, esetleg talán vitustánc 
lehet az oka, öntudatlanul s akaratuk ellenére 
igazságtalanok voltak a gyermekkel szemben. 
Minthogy pedig ezenközben a testi nyugtalan-
ság, a szellemi ziláltság és az indokolatlan 
izommozgások mindinkább erősödtek, érthető, 

x hogy a gyermekek legjobb szándékuk ellenére 
sem képesek abbahagyni rángatódzó, vonagló 
mozdulataikat- Ezek zavarólag csúsznak be az 
akarattól függő, öntudatos izommozgások közé 
és változó erővel s hevességgel jelentkeznek a 
legkülönfélébb izomcsoportokban. Alvás közben 
rendesen csökkennek e mozgások. Gyakran az 
arcizmok is rcsztvesznek e rángatódzásban, 
úgy hogy a homlok ráucolása, a száj elferdü-
lése és az arcfintorítások különösen résztvesz-
nek az ideges rángásokban, ilyenkor feltűnő a 
vállak vonaglása és a kezek és karok minden-
féle esetlen mozdulatai. Ezek a rángatódzások 
olyan eiősek lehetnek, hogy a gyermekek a leg-
egyszerűbb, mindennapi cselekedeteket sem 
tudják végrehajtani, pl. enni vagy önállóan 
öltözni. Gyakran a törzsnek és a lábaknak iz-
mai is résztvesznek ebben a nyugtalanságban, 
néha olyan nagy mértékben, hogy a kis beteg-
nek járása és állása is meg van nehezítve. Ily-
módon a gyermeket állandó nyugtalanság és 
izgatottság ta r t ja fogva. 

Minthogy más gyermekek is hajlandók eze-
ket a mozdulatokat és arcfintorokat többé-ke-
vésbbé önkénytelenül utánozni, azért óvatos-
ságra van szükség a beteg gyermeknek egész-
séges testvéreivel, játszó- és iskolatársaival 
való érintkezésénél. Mindenekelőtt a betegek-
nek áll érdekében, hogy mennél előbb kivegyék 
őket az iskolából, nehogy fölösleges ingerkedé-
seknek és lelki izgalmaknak legyenek kitéve, 
ami csak rosszabbá tenné állapotukat és késlel-
tetné gyógyulásukat. A családban is jó hosszú 
időre el kell választani a beteg gyermeket a 
testvéreitől, mert nyugalom és kímélet és al-
kalmas környezetről való gondoskodás szerfö-
lött fontos, ezért az idegen környezetben való 
tartózkodás vagy kórházba való fölvétel több-
nyire kedvezően hat a betegre. Minden egyéb 
esetben ajánlatos az ágybanfekvés mindaddig, 
mig a leghevesebb jelenségek le nem folytak 
és bőséges, főleg fűszertelen táplálkozás kívá-
natos- A betegség fokához mérten az orvosnak 
langyos fürdőkkel és nedves pakolásokkal vagy 
más alkalmas eszközökkel kell megkísérelnie, 
hogy a gyermek nyugtalanságát csökkentse és 
megkönnyebbülést szerezzen neki. Később az-
után szabad levegőn való tartózkodás, fekvő-
kúra, kisebb séták jó szolgálatot tehetnek a be-
teg gyógyúlására. 

Általában a vitustánc kevés feltűnő kezdő-
jelenségből kiindulva lassú fokozódást mutat 
a csúcspontig s azután ismét csökken. Körül-
belül 3—4 hónapot kell azonban számítani a be-
tegség lefolyására, habár hosszabb időtartam 
sem ritkaság. De állandóan gondolni kell arra, 
hogy a gyermekek azután is kíméletre szorul-
nak s azért meggyógyúlásuk után óvni kell 
őket egyelőre a nagyobb testi megerőltetéstől 
és szellemi követelményektől. Egészségük meg-
erősödése végett, mielőtt megint az iskolába 
mennének, hosszabb üdülés ajánlatos, lehetőleg 
falun vagy hegyek között. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy a vitustánc után gyakran szív-
baj következik, mely vagy múló szívbántalom-
mal és a szívműködés sérelmével jár vagy néha 
állandó bajt is okozhat a gyermeknek. Azért 
további orvosi felügyelet és ellenőrzés csak ja-
vára szolgálhat-
Eltern-Zeitschrift 
1941. 2. szám. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Magyar írók Erdélyért. Szerkeszti: liptó-
szentiványi Szentiványi József. Manapság igen 
gyakori az antológiák megjelenése. S amint 
látjuk, az irodalmat kedvelő közönség is szí-
vesen fogadja ezeket a könyveket. Egyrészt 
azért, mert változatosak, másrészt pedig azért, 
mert rendszerint egy-egy irodalmi irányzat-
nak tükrét látja bennük. Ez az antológia is 
igen változatos irodalmi művek gyűjteménye. 
Harsányi Zsolt Luther Márton két versét közli 
remek fordításban. Bibó Lajos egyik gyermek-
kori emlékét fűzi vonzó elbeszélésbe. Sír Évá-
nak, ennek a fiatal, tehetséges költőnőnek bá-
jos versei szintén helyet találnak a kötetben. 
Krúdy Ilona Krúdy Gyuláról emlékezik meg 
kedvesen. Patak Sándornak több szép költe-
ményét találjuk a kötetben. Tersánszky Józsi 
Jenő Nagybányáról ír kedves emléket. Amon 
Ágnes, ez a kiváló tehetség az „Öt világrész 
szerelme" címen közöl bűbájos versciklust, 
ezenkívül több szép verse van a kötetben. 
Bihari László „Az író" címen cseveg el egy 
kedves elbeszélést. Babay Józsefnek több mély 
érzéseket mondó versét találjuk a kötetben. 
Pálmay Jenő, Gáspár Éva „Nászutasok" címen 
közöl szép elbeszélést. Tárnoki Pál, Balogh Ist-
ván, if j . Ambrózy Ágoston, örvös Lajos meleg 
versei szintén helyet kaptak a kötetben. Teo-
dor Ágnes „Családi esemény" címen ír egy 
kedves elbeszélést. Szabó Lőrincnek egy reme-
két is megtaláljuk a könyvben, melyet szere-
tettel olvas majd az irodalmat kedvelő kö-
zönség. 

Csery-Clauser Mihály: Széchenyi napjai. 
(Budapest, 190 oldal ) 

A könyv a centennárium alkalmával hódo-
lat kíván lenni a legnagyobb, a legmagyarabb 
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magyar, gróf Széchenyi István emléke előtt. 
A szerző hódolatát nem magasztaló szavakban, 
mondatokban rója le, hanem a levelekből, a 
naplókból és egyéb művekből helyes ítélő-
képességgel időrendben összegyűjtött idézete-
ken keresztül muta t ja be a nemzetéért dolgozó, 
a nemzete jövőjéért aggódó Széchenyit; sok év 
távlatából mintegy helyszíni közvetítést ad a 
nyomtatott betű rádióján keresztül. 

A forma szerencsés volt, mert nincs szük-
ség magyarázgatásra, feltevésekre, hogy meg-
értsük Széchenyi értékét, nemzetpolitikai je-
lentőségét, mert így önként megnyit ja előt-
tünk lelkét, őszintén, az igazságot keresve 
mondja el azt, amit akar, mik a tervei és mit 
tudott megvalósítani. 

Felvetődik a kérdés, hogy szükség volt-e 
újabb Széchenyi-tanulmányra hiszen a köny-
veknek, cikkeknek, beszédeknek hatalmas tö-
mege foglalkozott már a Legnagyobb Magyar 
alakjával, történeti szerepével és a kérdésre 
igennel kell felelnünk, mert most a forrongó 
korban senki jobban nem tudja a kivezető utat 
megmutatni, mint a magyarság egyik leg-
nagyobb lelki forradalmának vezére, gróf Szé-
chenyi István és az ő gondolatai, szavai soha-
sem voltak időszerűbbek ezért, mint ma. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az ifjúkorúak szórakozásainak szabályozása 
Németországban. 

A németbirodalmi belügyminiszter rendőri 
szabályrendeletben intézkedett az i f júkorúak 
védelméről, melyben a háborús életkörülmé-
nyek miat t különleges intézkedések is foglal-
tatnak. így 18 évesnél f iatalabbaknak alkonyat 
után nem szabad az utcákon és nyilvános tere-
ken tartózkodni. A 18 éven aluli fiatalkorúak-
nak tilos esti 9 óra után bárminemű vendég-
lőben megjelenni nevelésre jogosult személyek 
(szülők, nevelők), vagy azok által megbízott 
nagykorú személyek kísérete nélkül. A 16 éven 
aluliaknak egyáltalában nem szabad nevelőik 
vagy azoktól megbízottak nélkül vendéglőben 
tartózkodni- Nyilvános mozik, varieték és ka-
baréelőadások látogatása az említett kíséret 
nélkül esti 9 óra után nincs megengedve. A sza-
bályrendelet t i l t ja továbbá a szeszes italok és 
a dohány élvezetét s oly helyiségekben való 
tartózkodást, melyekben nyilvános táncmulat-
ságokat tartanak. 

Idegen írók pedagógiai vallomásaiból. 
Heinrich Pestálozzinak, a svájci bölcs neve-

lőnek, egyik legszebb gondolata a következő: 
,-Az első tanítás a gyermeknél sohase legyen 
a fe j dolga, sohase legyen az ész dolga — min-
dig az érzékek dolga legyen, mindig a szív 
dolga, az anya dolga!" 

Jean Paulnak, a Levana híres német szer-
zőjének mondása pedig ez: „Ami vidámmá és 
boldoggá tesz és meg is ta r t annak, csupán a 
tevékenység. A gyermekek közönséges játékai 
nem is egyebek, mint komoly tevékenység nyil-
vánulásai, csakhogy könnyebb szárnyak lenge 
köntösében!" 

Jeremiás Gotthelf mondása: „Aki gyermeke-
ket akar nevelni, annak szeretet legyen szívé-
ben, mely egyedül teszi lehetővé a helyes fej-
lődést, mint a napsugár a növények növekedé-
sét és termékenységét. Aki az ingadozó i f jú-
ságnak biztos támasza akar lenni, annak ma-
gának szilárdnak kell lenni s sziklára alapo-
zottnak, mert csak ezon állhat biztosan az épü-
let." 

Képeskönyv és tündérmese. 
Hogy a képeskönyv valóban betöltse felada-

tát s hogy vidám játék közben nevelje a gyer-
meket, ahhoz az is kell, hogy az anya együtt 
nézegesse a kicsivel a képeket s rávezesse a he-
lyes szemléletre, gyermekeknek való beszélgetést 
folytatva ú j fogalmakat közvetítsen és kíván 
csiskodó kérdéseire feleljen neki. Néha egy-
egy vidám, tanulságos kis történet vagy mese 
is kerekedik ki belőle. Ahol a képeskönyv az 
anya kezében mintegy életre kel, ott nemcsak 
az ismereteknek és a nyelvtanulásnak, hanem 
a nevelésnek is hatalmsa rugója lehet. Olyan 
szemléltető képek vagy elrettentő ábrázolások, 
mint pl. a mindig ríj Borzas Pal i vagy a vidám 
Kócos Ju tka ösztönzően és nyomatékosan hat-
nak a gyermeki lélekre. — Az anya, aki el tud 
mélyedni gyermekeivel együtt a képeskönyvbe, 
rendesen kitűnő mesélő is. A mese a kis gyer-
mek világának középpontja. Együt t él a mesé-
ben történő eseményekkel, melyek oly egysze-

1 rűek és világosak és mégis tele vannak titkok-
kal és érdekességgel Mindig ú j r a meghall-
ga t j a ugyanazt a történetet, ha az anya ért 
hozzá gyermekiesen, szemléletesen és egész ke-
délyével résztvevően mesélni. Mennyi kedves 
köteléket teremt az anya és gyermeke között 
az esti mesélés! Mennyi fényt és napsugárt visz 
a gyermek életébe a mese! Gyakran személyes 
kapcsolat támad az egyes mesealakokkal, ami-
ből aztán erős erkölcsi hatás is ered. Minden 
anyának ismernie kellene a régi szép nép- és 
tündérmeséket, amelyeket pl. a német Grimm-
féle vagy a magyar Benedek Elek-féle mese-
gyűjteményekben találunk, ismerünk és szere-
tünk meg. 

P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Hódságon. A Zombor I. fokú 
Tanügyigazgatási Kirendeltség pedagógiai szemináriumot 
tartott Hódságon. A szemináriumon megjelent dr. Juhász 
János kir. tanfelügyelő dr. Treer István tanügyi s.-fogal-
mazó, valamint a hódsági járás 13 községének és az apa-
tini járásból Gombos és Sztapár községek tantestületei 
teljes számban. 
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Dr. Juhász János kir. tanfelügyelő, mint a szemi-
nárium elnöke, megnyitó beszédében mélyreható szavak-
kal üdvözölte a megjelenteket és rámutatott a tanítóság 
nagy feladatára, mely a Délvidék visszacsatolásával új, 
nagy és nehéz feladatok elé állította a tanítóságot. Rész-
letesen ismertette a pedagógiai szeminárium célját és 
feladatát. A lelkesedéssel fogadott megnyitó után Milller 
Károly hódsági áll. tanító ismertette a VIII. osztályos 
népiskola Tanterv éa Útmutatását, a népiskola célját 
és feladatát, az órarend és a tanítási vázlat elkészíté-
sének helyes módját. Heitz M. Auróra hódsági áll. ta-
nítónő a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának mód-
szeréről tartott értekezést, majd Gál Miklós hódsági áll. 
tanító gyakorlati tanítást tartott beszéd- és értelem-
gyakorlatból a magyar tagozat II. osztályában a pos-
tásról. Többek hozzászólása után a kir. tanfelügyelő 
zárta be a vitát bírálatával. Ezután Szegedy István m. 
kir. főhadnagy, járási leventeparancsnok ismertette a 
leventemozgalom célját és feladatát és felkérte a tanító-
ságot a mozgalomban való részvételre. 

Pedagógiai szeminárium Szabadkán. Szabadkán ápri-
lis hó 28-án tartották az első pedagógiai szemináriumot 
a felszabadulás után, a belterületi tanítók számára 
dr. Juhász János kir. tanfelügyelő elnöklése mellett. A 
Hiszekegy elmondása után Bán Péter igazgató meleg 
szavakkal köszöntötte a szabadkai tanítók nevében a kir. 
tanfelügyelőt. Dr. Juhász János kir. tanfelügyelő vála-
szolt az üdvözlésre, majd megemlékezett a felszabadu-
lás örömteljes napjáról, hálát adva a Gondviselésnek, 
hogy Hazánk megnagyobbodott és Szabadka ismét Szent 
István országának gyöngyszeme lehet. Ezután a taní-
tókhoz intézett lelkesítő beszédet. A nagy lelkesedéssel 
fogadott megnyitó után Zoltai Árpád tartott előadást 
a nyolcosztályú népiskoláról, annak céljairól és feladatai-
ról, kapcsolatáról a családdal, a kisdedóvóval és a kö-
zépfokú iskolával. Kitért előadásában az órarend, óra-
terv és a vázlat-készítés helyes módjára. Dr. raksai Rak-
sányi Árpád városi tiszti főorvos egészségügyi kérdések-
kel foglalkozott, majd Hegedűs János „A beszéd ée ér-
telemgyakorlat tanításának módszere" címmel tartott 
tartalmas előadást, melyet Búzás Emilia tanítónő mód-
szeres és hangulatos mintatanítása követett. Végül 
Urai Szabolcs m. kir. főhadnagy, városi h. katonai pa-
rancsnok ismertette a levente intézmény célját. A jól si-
került elméleti előadásokkal és mintatanítással kapcso-
latban igen értékes hozzászólások hangzottak el. 

A gyűlés befejezésekor Kladek Jenő igazgató-tanító 
közvetlen tanítói lélekből fakadó szavakkal köszönte meg 
a kir. tanfelügyelő megértő támogatását. 

1942. évi április hó 29-én a külterületi állami népis-
kolák tanítói részére tartották meg a pedagógiai szemi-
náriumot a fenti programmal. Előadóként szerepeltek: 
Kalamár Kálmán, Dinnyés Ferenc és Szemző Hova ta-
nítók-nők. 

Pedagógiai szeminárium Apatinban. Az apatini járás 
második körzete, melyhez Apatin, Bácskertes, Szilágyi, 
Doroszló, Szond községek tartoznak, április hó 14-én 
pedagógiai szemináriumot tartottak. 

Reggel 8 órakor a hallgatók szentmisén vettek részt. 
A szemináriumot a „Magyar Hiszekegy" elmondása után 
<ir. Juhász János Bács-Bodrog vármegye kir. tanfel-
ügyelője lelkes üdvözlő szavak kíséretében nyitotta meg 
ée örömének adott kifejezést, hogy a Délvidék tanítóinak 
egy tekintélyes része ismét bekapcsolódik az egységes ta-
nítói kultúrmunkába. A nagy lelkesedéssel fogadott elnöki 
megnyitó után a tárgysorozat első pontját „a Tanterv 
és Útmutatások a nyolcosztályos népiskola számára" cí-
men, a meg nem jelenhetett Ágh Antal bácskertesi tanító 
helyett a doroszlói tanító olvasta fel. Ezután Szegő Jó-
zsefné, Gogl Auguszta apatini tanítónő a beszéd- és ér-
telemgyakorlat tanításának módszerét igen érdekes és 
kimerítő módon ismertette. A tárgysorozat harmadik 

pontja Kartali András apatini tanító mintatanítása 
volt. Beszéd- és értelemgyakorlat a II. osztályban „A 
gyümölcsös kertben" címmel szépen felépített tanításban. 
Az elhangzott előadásokhoz és mintatanításhoz Petz 
Péter szilágyi áll. elemi isk. igazgatója, Bakos Jolán 
szondi áll. elemi iskola igazgatónője és Kartali András 
áll. isk. tanító szólottak hozzá. 

Szünet után dr. Juhász János kir. tanfelügyelő „A 
népiskola igazgatása, ügyiratok és formai kellékek stb." 
címen tartott útbaigazító, felvilágosító előadást. 

Pedagógiai szemináriumok Abaújtorna vármegyében. 
Abaújtorna vármegye és Kassa szab. kir. város tanító-
sága május 15-től 23-ig tartotta tavaszi pedagógiai sze-
mináriumát Abaújszántó, Gönc, Pálháza, Szepsi, Bódva-
szilas községekben és Kassa thj. városban. A rendkívüli 
körülményekre és a nehéz közlekedési viszonyokra való te-
kintettel a szikszói éa a cserháti körzetek tanítóinak nem 
lehetett szemináriumot tartani. A szemináriumokon 
— kivéve a pálházait és bódvaszilasit — a főigazgatóság 
képviseletében megjelent dr. Tomcsányi Boldizsár tanügyi 
tanácsos is, aki szakszerű és gondolatokban gazdag be-
szédben hívta fel a tanítóságot a kötelességteljesítés^. 
A, tárgysorozat egyea pontjaihoz is mindenkor alapoa 
részletességgel szólt hozzá. 

Valamennyi szemináriumon -— a Kassa környékit és 
bódvaszilasit kivéve — dr. Kiéri János kir. tanfelügyelő 
elnökölt. Elnöki megnyitójában a test- és léleknevelés 
harmonikus összhangjáról emlékezett meg és a testneve-
lés nevelői vonatkozásaira hívta fel a tanítóság figyelmét. ' 

Május hó 15-én Abaújszántón a Tanterv testnevelési 
részével Rencze Erzsébet abaújszántói áll. tanítónő fog-
lalkozott és Pilis Ilona abaújszántói áll. tanítónő tar-
tott gyakorlati tanítást. Ágoston Angéla abaújszántói 
áll. tanítónő ismertette a testnevelési vezérkönyveket. 

Május hó 16-án Göncön Rácz Endre abaújvári ref. 
tanító értekezett és Szilágyi László gönci ref. tanító 
mutatott be gyakorlati tanítást. Pelle Béla gönci róm. 
kat. igazgató-tanító a testnevelési vezérkönyvekről tar-
tott előadást. 

Május 19-én Pálházán a hegyközi tanítóság részére 
volt szeminárium. Bátkay József kovácsvágáai ref. tanító 
s/abadelőadást tartott a Tanterv testnevelési részéről. 
Tanított Szathmáry László füzéri áll. tanító. Könyvet 
ismertetett Juhász József áll. tanító. 

Május hó 20-án a Kassa környéki tanítóság ped. 
szemináriumán Koncz József abaújszinai áll. tanító is-
mertette a Tanterv testnevelési részét. Gyakorlati taní-
tást tartott Fecső Gyula bárcai áll. tanító, Turek An-
tal bárcai áll. tanító pedig a testnevelési vezérkönyveket 
ismertette. A szemináriumot Dolák László tanügyi fo-
galmazó, a kir. tanfelügyelő helyettese vezette. A szemi-
náriumon azonban jelen volt a kir. tanfelügyelő ia. 

Május hó 21-én a Szepsiben tartott ped. szeminá-
riumon Drottár István restei róm. kat. és Burján Sán-
dor csécsi áll. tanítók voltak az elméleti előadók és Dely 
Mihály jabloncai ref. tanító mutatott be gyakorlati taní-
tást. 

Május hó 22-én Bódiaszilason dr. Budai István tan-
ügyi fogalmazó vezette a szemináriumot. A Tanterv test-
nevelési részét Lovász Bertalan égerszögi ref. tanító fej-
tegette éa a gyakorlati tanítást Vágó Bertalan szini áll. 
tanító tartotta. Könyvet ismertetett Stépán Antal per-
kupái róm. kat. tanító. 

Május hó 23-án Kassa város tanítósága tartotta sze-
mináriumát. Színvonalát nagyon emelte a honvédelmi mi-
nisztérium részéről kiküldött P. Tarrsafalry Lajos tábori 
főlelkéez gondolatokban gazdag és kiváló szónoki kész-
séggel megtartott előadása. A Tanterv testnevelési részé-
nek ismertetését Kőhegyi Imre áll. tanító, a gyakorlati 
tanítást Htisz Sándor áll. tanító látta el. A testnevelési 
vezérkönyveket Lukács Ferenc áll. tanító ismertette. 
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A körzetek tanítósága valamennyi szemináriumon a 
gazdasági, élelmezési és közlekedési nehézségek ellenére is 
teljes számban résztvett. Az elméleti előadásokhoz és a 
gyakorlati tanításhoz mindenütt alapos részletességgel 
szólt hozzá s így a szeminárium-sorozat üdvösen emelte 
a tanítóság szellemi nívóját. 

A felsönyárádinenti tanítói körzet Mikháza köz-égben 
(Maros-Torda vm.) tartotta pedagógiai szemináriumát, 
melyen a Kir. Tanfelügyelői Hivatal részéről Kelemen 
József tanügyi előadó, a körzet tanítói és tanügybarátai 
vettek részt. 

Kelemen József elnök megnyitójában rámutatott a 
mai történelmi nehéz idők komolyságára, ismertetve a 
tanító nemzetfenntartó, vallásos, szociális célkitűzéseit, 
kérve tanítókartársait e munka fokozottabb, lendülete-
sebb elvégzésére. A megnyitó után Mezei Franciska nyá-
rádremetei tanítónő a Keleti-Kárpátok és Hargita vidé-
kéről, Lakatos Mária nyárádköszvényesi tanítónő pedig a 
közlekedés eszközeiről tartottak mintatanítást. A taní-
tások a tanítói ügyesség, rátermettség sokoldalúságával, 
a rajz útján való szemléltetés, érzékeltetés bemutatásával 
igazi élvezetes órát szereztek a hallgatóságnak. 

A következőkben Mán Elemér zászlós, körzeti levente-
parancsnok a leventeintézmény lényegéről, fontosságáról 
tartott előadást. Simonffi Ferenc körzeti iekolafelügyelo 
•az iskolánkívüli népművelésről értekezett. Silló Veronika 
tanítónő Körösi Csoma Sándorról tartott előadást. 

Pedagógiai szemináriumok a visszatért Zomborban. 
Az örvendetes visszatérés óta első ízben gyűlt össze f. é. 
március hó 23-án Zombor thj. város, majd röviddel ké-
sőbb, április hó 9. és 10-én a zombori járás áll. tanító-
sága, hogy dr. Juhász János kir. tanfelügyelő hívó sza-
vára részt vegyen az első pedagógiai szemináriumokon, 
melyek a magyar pedagógiai szellemébe való bekapcsoló-
dást és ezen át a visszatért délvidék tanítóságának to-
vábbképzését voltak hivatva szolgálni. Mindhárom alka-
lommal dr. Juhász János kir. tanfelügyelő nyitotta meg 
a szemináriumot s emelkedetthagú beszédében hálát adott 
,a Mindenhatónak, aki 23 évi rabság után visszavezette 
ezt az áldott vidéket Hungária keblére, valamint Magyar-
ország Kormányzójának és a diadalmas magyar honvéd-
ségnek, akik Isten után leginkább rászolgáltak a vissza-
tért országrész hálájára, felszabadító és országgyarapító 
.munkájukkal. 

A tárgysorozat mindhárom szemináriumon azonos 
volt. Az első előadói: Radics Tivadar ber. áll. tanító, 
Jánosy Béla bezdáni és Rozsinszky Ferenc ig.-tan. cso-
noplyai áll. tanítók a „Tanterv és Útmutatások" ismer-
tetése kapcsán fejtegették a népiskola célját és felada-
tait, valamint kapcsolatát a családdal, a kisdedóvóval, 
valamint a közép- és középfokú iskolákkal. Kitértek az 
órarend és tanítási vázlatok helyes készítés módjára, 
gyakorlatilag bemutatva a készítésüknél követendő eljá-
rást. 

A tárgysorozat 2. pontjaként mindhárom szeminárium 
alkalmával egy-egy módszertani értekezést adott elő: 
Rottensteiner Lajos zombori, Cséplés Jenő bezdáni és 
Füzy István csonoplvai áll. tanító a beszed- és értelem-
gyakorlatok tanításának módszeréről. A „Tanterv és Út-
mutatások" szellemében kidolgozott előadásokat nagy 
érdeklődéssel hallgatta a szemináriumok hallgatósága és 
lelkesen megtapsolta az előadókat. 

Áz elméleti fejtegetéseket ezután egy-egy gyakorlati 
.mintatanítás követte, melyek során dr. Sólyomné, a zom-
bori gyakorló népiskola tanítója: Az óra és az idő he-
lyes felhasználásának módja; a második szemiaáriumon: 
•Sirály András bezdáni áll. tanító: A kenyér és a pék; 
míg a harmadik alkalommal Dunay Ilona ó-szivaci ta-
nítónő: Az igazmondás, hazudozás és csúnyabeszéd cí-
mek alatt mutattak be jól sikerült tanításokat a népis-
kola II. osztályában. 

A hozzászólások során élénk eszmecsere folyt le az 
elhangzottak felett, melyeknek eredményét dr. Juhász 
János kir. tanfelügyelő összegezte, megállapítván, hogy a 
szemináriumok eredményesek voltak. 

Ezután dr. Juhász kir. tanfelügyelő a népiskolák ad-
minisztrációját ismertette nagy vonalakban. 

A szemináriumok befejezte előtt Ratkóczy Ödön al-
ezredes, a város és járás leventeparancsnoka ismertette a 
ieventeintézményt az egybegyűltek előtt. 

Pedagógiai szemináriumok Kalán. Bácskeresztúr, Csei 
venka, Torzsa és Veprőd tantestülete dr. Juhász János, 
Bács-Bodrog vármegye kir. tanfelügyelője vezetésével 
április hó 21-én Kulán pedagógiai szemináriumot tartott. 

A szemináriumot istentisztelet előzte meg. Az értekez-
leten megjelent dr. Csehy János járási főszolgabíró; 
Nagy Ferenc m. kir. főhadnagy járási testnevelési pa-
tancsnok és az említett községek tanítósága teljes szám-
ban. A Hiszekegy elmondása után dr. Juhász János kir. 
tanfelügyelő mondott megnyitóbeszédet: a lelkiismeretes, 
történelmet író, öntudatos magyart nevelő tanítóról. A 
tárgysorozat folyamán Bálint Dezső kulai tanító „Az új 
Tanterv és Útmutatás" címmel tartott nagysikerű fel-
olvasást. Hamvas György kulai áll. tanító pedig mélv' 
gondolatokat tartalmazó, lírai szépségű értékezé3 kere-
tében : „A beszéd- és értelemgvakorlatok tanításának mód-
szerét" tárgyalta. Ezekután Bálint Dezső kulai áll. ta-
nító jól sikerült gyakorlati tanítást mutatott be a be-
szód- és értelemgyakorlat II. osztályának anyagából. 
A nagyszámú hozzászólások közül különösen Balogh Já-
nos isk. felügyelőé emelkedett ki, amely szakszerűségével 
nagyban hozzájárult a tanítói továbbképzéshez. Dr. Ju-
hász János kir. tanfelügyelő „Az iskolai rendtartást" 
ismertette. Utána Nagy Ferenc m. kir. főhadnagy járási 
katonai parancsnok a levente intézményről tartott elő-
adást. Reichhardt Lajos ig.-tanító levente szakasza pedig 
rövid bemutatóval szórakoztatta a jelenlévőket. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Tanítógyülés Nagyváradon. Nevezetes napja volt a 
felszabadult Nagyvárad tanítóságának 1942. június 20-ika. 
Ekkor alakult meg az Állami Tanítók és óvónők Orszá-
gos Egyesületének 150 nél több tagot számláló Nagy-
váradi Köre. A városháza közgyűlési termében együtt 
volt a nagyváradi tanítóság teljes számban. A tanker. 
kir. főigazgatóságot Hoífmann István tanügyi tanácsos 
képviselte. Megjelent a kir. tanfelügyelőség egész tiszti-
kara, az egyházak képviselői, a nem állami tanítók és 
sok érdeklődő, köztük Kortsmáros László ny. ttó orsz. 
gyűl. képviselő. Továbbá Páljy .János Bihar vm. Alt. 
Tanító Egyesületének elnöke. 

A gyűlést, a központi elnökség által erre felkért vitéz 
Zengő József áll. ttó nyitotta meg. Fordulatos, gondo-
latgazdag beszédében az egyesülés és a tanító jövőépítő 
feladatairól szólt. Utána az Országos Egyesületet kép 
viselő Ferenczy Kálmán alelnök beszélt, az egyesülésben 
megnyilvánuló erőről s ennek szükségéről. Kortsmáros 
László ny. tanító orsz. gy. képviselő, régi tanítói küzdel-
mek felelevenítésével a tanítói sors kialakulásáról beszélt 
s az Erdélyi Párt képviselőtagjainak nevében, mint annak 
elnöke, a tanítói törekvések sikeréhez támogatását aján-
lotta fel. 

A közgyűlés a kör elnökévé: vitéz Zengő Józsefet, 
alelnökké Bertalan Ferencet, jegyzővé Rácz Józsefet vá-
lasztotta meg. 

Ferenczy Kálmán a megválasztott vezetőséget köszön-
tötte és feladatait jelölte meg, majd dr. Köves Sándor 
t. ü. titkár, a tanítói munka nagyszerűségét fejtegette és 



7 3 4 1942 : 15. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

a dr. Mertsa Dénes tü. tan. kir. tanfő üdvözletét tolmá-
csolta s az egyesület munkájára Isten áldását kérte. 

Vitéz Zengő József elnök a tanítói egység biztosítá-
sára irányuló s ennek módjait és feladatait megjelölő, 
minden tanító támogatását, odaadó áldozatos tevékeny-
ségét kérő záróbeszéde után, a gyűlés a Himnusz elének-
lésével ért véget. 

A Kolozsvármegyei Általános Tanítóegyesület Kolozs-
váron cl vármegyeháza dísztermében 1942. június hó 22-én 
d. e. 9 órakor tartotta évi rendes közgyűlését. A hatal-
mas díszterem zsúfolásig telve volt. A gyűlés mindvégig 
emelkedett hangulatban folyt. A kir. Tankerületi Főigaz-
gatóságot dr. Afra Tamás tanügyi tanácsos képviselte. 
Jelen volt Kiss Károly tanügyi tanácsos, Kolozsvár thj. 
sz. kir. város és Kolozs vármegye kir. tanfelügyelője, 
dr. Mezey Mihály tanügyi titkár, Vrmössy Árpád tan-
ügyi előadó, a vármegye tanítósága, s a sajtó képviselőin 
kívül nagyszámú érdeklődő közönség. Máthé György 
egyesületi elnök megnyitójában visszapillantott a meg-
alakulás óta eltelt néhány hónap munkásságára. A meg-
alakulás és a kezdeti nehézségekkel küzdő fiatal egyesület 
nem annyira a nagy átfogóerejű munkának, hanem a szer-
vezkedésnek élt. A tavasz folyamán egymás után alakult 
meg az Általános Tanítóegyesület kolozsvári, bánffyhu-
nyadi, nádasmenti, hídalipási, kolozsborsai és a kolozsi 
járás járásköre. 

Az egyesület munkája a kulturális, szociális és gazda-
sági szakosztályain át három irányban indult meg. 

Továbbiak során Szász József az egyesület főtitkára 
olvasta fel főtitkári jelentését. A jelentésből kiviláglik, 
hogy az egyesület főként gazdasági és szociális irányban 
ért el számottevő eredményt. 

A vármegye tanfelügyelőjének segítségével létrehozta 
a tanítók leányotthonát, melyben az elmúlt tanévben 
húsz tanítógyermeknek adott meleg otthont és .gondos 
nevelést. Ezt az otthont a jövőre már negyven tanuló 
befogadására tervezik. 

Az egyesület 1941. június 5-én nagyszabású ének- és 
tornaünnepélyt, 1941. november 6 án népiskolai ünnepélyt, 
rendezett. A tanév bezárása előtt június 3-án Kolozsvár 
közönségének általános érdeklődése mellett újabb torna-
bemutatót, 4-én nagyszabású népiskolai énekünnepélyt 
rendezett az egyesület. A fenti ünnepélyek jövedelméből 
az országos Vöröskeresztet, a szórvány magyarság gyer-
mekeit és a menekült, valamint a város szegénysorsú ta-
nulóit segélyezte. A tanítók leányotthonának a támoga-
tására különös gondot fordított. 

Az egyesület gazdasági szakosztálya Saáry Mihály 
buzgólkodásával létrehozta a Tanítók Jóléti Egyesületét, 
mely nemcsak a vármegyére, hanem az egész Erdély terü-
letére is ki fog terjedni. 

A tanítóság anyagi helyzetének a feljavítását és a 
tanítói ügyek támogatását célozza az 1942. május hó 
21-én megalakult tanítói hitelszövetkezet. A beindulás-
sal járó formai kérdések elintézése folyamatban van s 
remélhető, hogy néhány hét elteltével a szövetkezet meg-
kezdheti működését Csőregi András igazgatása és szak-
avatott vezetése mellett. 

Az egyesület kolozsvári járás járáskörének lelkes el-
nöke Vrmössy Árpád tanügyi előadó a tanítói önképzés 
lehetőségeire is gondolt, amikor rendszeresítette a keddi 
délutáni összejöveteleket, hogy így a közös problémáknak 
megvitatásával intenzívebben szolgálja a szellemi elő-
haladás ügyét. 

Létrehozta a kolozsvári tanítók 120 tagú vegyeskó-
rusát, hogy az énekkultúra nívójának emelése mellett 
Nagy István kiváló karvezető irányítása közben szerzett 
tapasztalatokat az iskolai gyermekkórusok vezetése körül 
hasznosíthassák. 

Továbbiak során a tárgysorozat pontjai az alapsza-
bályok ismertetése az „Erdélyi Magyar Tanítóegyesüle-
tek Szövetségébe" való belépés, pénztári jelentés és költ-
ségvetés előterjesztése, a tisztikar kiegészítése és pálya-
munkák kitűzése voltak. 

Damin Józsefné a japán nevelési rendszert ismertette 
emelkedett szellemű lebilincselő, értékes előadásában. 

A mindvégig komoly gyűlést d. e. 11 órakor a him-
nusz eléneklése után zárta be Máthé György elnök. 

A Községi Tanítók Országos Egyesülete folyó évi 
július hó 2-án tartotta közgyűlését Varga János (Békés) 
elnöklete alatt. Varga János elnöki megnyitójában a ta-
nítói feladat igazi értékét méltatta. Rámutatott arra a 
nagyfontosságú szerepre, amelyet a tanítóság tudatosan 
vállal a nemzetnevelés nagy munkájában. Hitet tett a 
magyar tanítóság felelősségérzetéről és áldozatkészségéről. 
Nagy elismeréssel adózott a magyar honvéd hősiességé-
ről, kiemelve a tanítóhősök nagyszerű vitézségét. Albert 
Léránt főtitkár az egyesület mozgalmas esztendejéről 
számolt be. Somodi Dezső (Csépa) a nyolcosztályos nép-
iskola bevezetése körül szerzett gyakorlati tapasztalatok-
ról értekezett. Vitéz Nemes Árpád (Szeged) a községi 
tanítók tanyai segélyének kérdéséről tartott előadást. 
Gábos Kálmán (Nagyhalász) a községi tanítók főiskolás 
gyermekei iskoláztatási lehetőségének biztosítása kérdésé-
ben ismertette a kívánságokat. Baki Vince (Szentetornva), 
Németh Mihály (Paks), Tersztenyák János (Zala), Ke-
rényi János (Pécs) és mások értékes hozzászólása után 
határozati javaslatokat fogadott el a közgyűlés, melyek 
a nyolcosztályú népiskola tökéletesebb működését bizto-
sítanák, azonkívül az á'lami tanítók részére rendszerest' 
tett tanyai segélynek a községi tanítókra való kiterjesz-
tését, valamint a községi tanítók főiskolás gyermekeinek 
nevelését és taníttatását tennék lehetővé. Ilermesz József 
dr. pénztáros az egyesület megnyugtató anyagi helyzeté-
ről tett jelentést. Jávór Károly titkár a kultúrszakosz-
tály belterjes munkájáról számolt be. Az ország minden 
részéből nagy számban összesereglett kartársak abban a 
jóleső érzésben oszlottak szét, hogy értékesen szolgálták 
a községi és az egyetemes magyar tanügyet. 

A Vasvármegyei Általános Tanítóegyesület június hó 
3-án tartotta népes közgyűlését. A közgyűlésen meg-
jelent: Tulok József dr. vármegyei főj«gyző, Mészáros 
Hugó dr. polgármester, Sömen Lajos dr. tanügyi s.-tit-
kár, a kir. tanfelügyelőség, Budai István dr. a tankerü-
leti kir. főigazgatóság képviseletében, Háros Antal, a 
Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapjának elnöke, Lengyel 
í'erenc, az Eötvös-Alap titkára, Finta Sándor, a Kato-
likus Tanítók Országos Szövetségének elnöke, Albert 
Lóránt, a Községi Tanítók Országos Egyesületének fő-
titkára, Lenkey István fővárosi gyakorló iskolai igaz-
gató, dr. Szondy László esperes-plébános, Kardos Pál 
ferences-plébános, Székely József, a Református Tanítók 
Egyesületének, Ludván Sándor, az Evangélikus Tanítók 
Egyesületének elnöke, Döbrössy Lajos ref. lelkész, a 
püspöki iskola tanítótestülete, a hitoktatói kar, az Egye-
sület működő és nyugdíjas tagjai teljes számban. A köz-
gyűlést Deák Itván egyeületi elnök nyitotta meg. Az 
egyesület működéséről Kopácsy Pál egyesületi titkár szá-
molt be részletes jelentésében. Háros Antal „A nyolc-
osztályos népiskola célja és feladata" címen tartott érté-
kes előadást. Lenkey István fővárosi gyakorló iskolai 
igazgató „Magyar föld, magyar é!et"-ről szóló előadását 
mindvégig feszült figyelemmel kísérte a hallgatóság. Pet-
róczy József gyógypedagógiai igazgató a bírálóbizott-
ság nevében a beérkezett pályamunkákat ismertette. 
A bírálóbizottság, valamint a választmány javaslata 
alapján az első díjat Raffay Jenő szombathelyi községi 
iskolai tanító, a második díjat Farkas József körmendi 
ipariskolai igazgató munkája nyerte el. Halmos Ferenc 
szombathelyi községi elemi iskolai tanító, központi pénz-
táros 3.z 1941. évi zárószámadást és az 1942. évi költ-
ségelőirányzatot terjesztette elő. Ezután az új pálya-
tételt tűzte ki a közgyűlés. Címe: „Miképen valósítom 
meg a nyolcosztályos népiskola tantervének nevelési el-
veit nevelő-tanító eljárásomban." Milos István igazgatót, 
22 éven át volt központi pénztárost, hű és példás mű-
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ködése elismeréséül az Egyesület tiszteletbeli tagjává 
választotta meg a közgyűlés. 

A választmány indítványát, hogy a nyugdíjas taní-
tók gyermekei után is annyi legyen a családi pótlék, mint 
a működőké, a közgyűlés egyhangú helyesléssel slfogadta 
és az Egyetemes Tanító Szövetségnél annak szorgalma-
zását kéri. 

Következett a tisztújítás. A közgyűlés egyhangúan 
újból Deák István igazgató, iskolafelügyelőt választotta 
elnöknek, aki megköszönve a bizalmat, a tagok támoga-
tását kérte. A tisztikar és a választmány tagjai ia a 
régiek maradtak. 

H ( R E K 

Síremlékavatás. Júl ius 2-án, délután 5 óra-
kor meghitt, bensőséges ünnepség színhelye 
volt a Kerepesi-úti temető, Bákos István kir. 
tanácsos, az elhúnyt nagynevű tanítóvezér 
s ír ja körül gyülekeztek a boldogult család-
tagjai, az ország minden részéből a barátai és 
tisztelői. 

A síremléket, mely Nemess Hubert szfőv. 
gyak. isk. tanító, szobrászművész jól sikerült 
alkotása, Blieszner Ágoston prépost-plébános 
áldotta meg. Az emlékbizottság nevében Ber-
kényi Károly, a Magyarországi Tanítóegy. 
Egy. Szövetségének elnöke méltatta az elhúnyt 
érdemeit s adta át gondozásba az Eötvös-
alapnak. Az Eötvös-alap nevében Háros Antal 
elnök vette át az emléket. Bálinth Árpád szfőv. 
igazgató alkalmi költeményt szavalt. A sír-
emlékre az Egyetemes Szövetség, továbbá a 
Kalász Rt. nevében Berkényi Károly elnök, az 
Eötvös-alap nevében Háros Antal elnök, az 
Állami Tanítók és Óvónők Orsz. Egyesülete 
nevében Gaüa Endre elnök, a Községi Tanítók 
Orsz. Egyesülete nevében Vargha János al-
elnök, az Evangélikus Tanítók Orsz. Egyesü-
lete nevében Somogyi Béla elnök, a Budapesti 
Tanítótestület nevében dr. Stolmár László 
elnök, a Békésmegyei Ált. Tanítóegyesület ne-
vében Kórsai János elnök, a Budapesti Taní-
tók és Tanárok Segélyző Egyesülete nevében 
Kindlovits Pál elnök, a Magyar Tanítók Ott-
hona nevében Józsa Rezső alelnök, a keszt-
helyi Rákos István fiúotthon és üdülőház fel-
ügyelőbizottsága nevében Sakrak Mihály igaz-
gató és a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminá-
rium gyakorló iskolája nevében Lenkei István 
igazgató helyezett el koszorút. Az Orsz. Refor-
mátus Tanítók Egyesülete koszorúmegváltást 
küldött. A megható ünnepség befejeztével a 
jelenlevők a Himnuszt énekelték. 

A síremléket közadakozásból emelte a ma-
gyar tanítóság. A szürkéskék görögös már-
ványkapuzatból a boldogult megszólalásig hű, 
fehér karrara i márványból készült mellszobra 
válik ki. A síremlék talpkövén e sorok olvas-
hatók: 

„Hintsd messze fényed, oszlatója szívek 
[közönyének, 

Hogy eggyé legyünk nemes harcra készen, 
Eggyé mindnyájan, magyar tanítók." 

Erdélyben nyaralni vágyó tanítók figyel-
mébe. Csík vármegye általános tanítóegyesü-
lete bérbevette Borszéken a 16 szobás „Mária-
Valéria" villát azzal a céllal, hogy a nyaralni 
vágyó tanítók és hozzátartozói kedvezménye-
sen juthassanak szobához. Azok a tanítók, kik 
Erdély legegészségesebb és legszebb fürdőjén 
kívánnak pár napot pihenni, ebbeli szándéku-
kat az érkezés előtt legalább 10 nappal jelent-
sék be Búzás Imre áll. isk. ig.-tanítónak. (Tele-
fon: Borszék 12.) Paplan és párnahuzatról min-
denki maga gondoskodjék! 

Pedagógus írta a levente honvéd-fohászt. 
A Leventék Országos Parancsnoka elrendelte, 
hogy a rendes heti levente foglalkozások be-
fejezésekor — a leventezászló bevonása alkal-
mával — az összes leventecsapatok ezzel a 
fohásszal forduljanak hős honvédeinkért a 
Magyarok Istenéhez: 

Magyarok Istene, kérünk bízó hittel, 
Hős honvédeinket harcukban segítsed! 
Vezéreljed őket győzelmesen vissza, 
Édes szép hazánkba: Magyarországba! 

Amen! 
Ezt a fohászt Györgyfy Ákos budapesti ál-

lami siketnéma-intézeti tanár írta, akinek a 
m. kir. honvédelmi miniszter úr folyó évi má-
jus hó 19-én 123.788/eln. 40.—1942. sz. alat t kelt 
rendelefeben köszönetét fejezte ki a fohász 
felajánlásáért. 

Nemzetvédelmi Kereszttel kitüntetett tanító. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága Somfalvy 
Gyula szegedvárostanyai áll. iskolai igazgatót 
a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki. 

Egy tanító ünneplése. A budatétényi áll. 
népiskola növendékei, a helyi hatóságok, inté-
zetek, hivatalok képviselőinek, valamint a tan-
testület, sok-sok tisztelő és szülő jelenlétében, 
a hála, tisztelet és szeretet jegyében lefolyt lé-
lekemelő ünnepély keretében búcsúztak el a 
42 évi áldásos tanítói működése után nyuga-
lomba ment tanítójuktól, Ottinger József áll. 
tanítótól. Az ünnepélyen Horváth József, az is-
kola igazgatója mélyreható beszédével búcsúz-
ta t ta a népszerű s érdemes tanítót, aki a nem-
zetnevelés munkájából 42 éven át a leglelkeseb-
ben vette ki részét. Primőr dr. Győrbíró Gá-
bor nyug. árvaszéki ülnök mint szülő, de so-
kak nevében is tar ta lmas szavakkal ecsetelte 
a távozó tanító iránti köszönetet és elismerést. 

A Gödöllői m. kir. Baromfitenyésztő Kísér-
leti Tangazdaság 1943. év január hó elején 6 
hónapos baromfitenyésztő vándortanácsadónői 
tanfolyamot kezd olyan tanítónők részére, akik: 

1. Betöltötték a 25-ik életévüket. 
2. Kedvet éreznek ahhoz, hogy mint baromfi-

tenyésztő vándoroktatók működjenek. 
3. Vállalkoznak arra, hogy a 6 hónapos tan-

folyam tartama alatt kora reggeltől késő estig 
fizikai munkát is végeznek a baromfiak mel-
lett. 
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A t a n f o l y a m t e l j e s e n i n g y e n e s , s a z a z t el 
v é g z ő t a n í t ó n ő k a z o n n a l á l l á s b a k e r ü l n e k . É r -
d e k l ő d ő k f o r d u l j a n a k k ö z v e t l e n ü l a g ö d ö l l ő i 
m . k i r . B a r o m f i t e n y é s z t ő K í s é r l e t i T a n g a z d a -
s á g v e z e t ő s é g é h e z . 

A közeli napokban megjelenik az uj termésrendelet 
részletes magyarázata. Az idei termés felhasználásáról 
szóló rendeletek a tavalyi eljárástól sokban eltérő rend-
szert állítanak fel. Ezt a rendszert ás a rendeleteknek 
pontos előírásait minden termelőnek, de mindazoknak is, 
akik a termés aratásánál, cséplésénél és az őrlésnél érde-
kelve vannak, alaposan ismerniük kell. Ezért állították 
össze a rendeletek összes tudnivalóit népszerűen, kérdés 
és feleletek formájában egy kézikönyvben dr. Horetzky 
Endre miniszteri titkár és dr. Kardos Tibor minisz-
teri segédtitkár, hogy magyarázatokkal és útmutatá-
sokkal szolgáljanak a gazdáknak, cséplőknek, a mező-
gazdasági munkavállalóknak, malmoknak, és a hatésági 
ellenőrző közegeknek. A kézikönyv a napokban jelenik 
meg. Megrendelhető 1-20 P-s áron „Az új termésrendelet" 
kiadóhivatalánál, Budapest, V., Katona József-utca 23/a. 
Telefon: 111—098. 

Halálozás. Thegze István potheringi állami isk. igaz-
gató-tanító hazafias kötelességének teljesítése közben 
szerzett betegségének következtében folyó évi július hó 
3-án a haldokló szentségek ájtatos felvétele mellett hosz-
szas, fájdalmas szenvedés után 57 éves korában vissza-
adta lelkét, Teremtőjének. 

Halálozás. Chinorány Chinorányi Antal körzeti is-
kolafelügyelő életének 60. évében, tanítói-igazgatói mű-
ködésének 40. évében folyó évi július hó 1-én tanítói 
nemes lelkét visszaadta Teremtőnknek. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A Néptanítók Lapja 1942. évi 11. számában 
(május hó 31.) megjelent és a katonai szolgála-
tot teljesítő néptanítók illetményeire vonat-
kozó „Tájékoztató" a közleménynek csupán első 
része volt és az a katonai kiképzésre és köz-
érdekű munkaszolgálatra bevonult tanítók já-
randóságaira vonatkozott- A „Tájékoztató" 
ugyanis helyszűke miatt egész terjedelmében 
nem volt közölhető. Mai számunkban folytató-
lagosan közöljük a fegyvergyakorlat, valamint 
mozgósítás és háború idején bevonult tanítók 
járandóságait. 

A 11. számban megjelent „Tájékoztató" 
folytatása. 

Polgári illetmények megállapítása a honvédségi 
illetmények emelkedése esetén. 

Ha családos tanító rendes tényleges katonai 
szolgálatának tar tama alatt valóságos tiszt-
helyettesi vagy rangosztályba sorolt havidíjasi 
(havidíjasokra a tiszt- és tisztviselőjelöltet, 
zászlóst és hasonállásút), a tiszteket, hadna-
gyot, főhadnagyot, századost stb. és hason-
állásúakat; az altiszteken az őrmestert, törzs-
őrmestert, tiszthelyettest, alhadnagyot és ha-
sonló rendfokozatúakat; tiszteseken pedig az 
őrvezetőt, tizedest, szakaszvezetőt és hasonló 

rendfokozatúakat kell érteni, rendfokozatba 
jut a polgári állása után járó fizetésének 
(nyugdíjba beszámítható javadalmazásának) 
megállapítása tekintetében az. említett rend-
fokozatba jutást követő legközelebbi esedé-
kességi időponttól kezdve, amennyiben pedig 
ez valamelyik hónapnak első napja, már ettől 
a naptól kezdve a „Mozgósítás esetén és háború 
idején teljesített katonai szolgálat alatt járó 
polgári illetményekre, továbbá az elmaradt év-
folyambeliek polgári illetményeire vonatkozó 
rendelkezések" elnevezésű fejezet „Fizetések 
megállapítása" című, alább közölt szakaszban 
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkal-
mazni. 

Polgári illetmények megszüntetése tényleges 
katonai szolgálat önkéntes folytatása esetén. 

Nincs igénye polgári állása után az olyau 
tanítónak, aki tényleges katonai szolgálati 
kötelezettségének letelte után önként folytat ja 
tényleges szolgálatát. Ilyen esetben a polgári 
állása után járó illetményeket a tényleges ka-
tonai szolgálati kötelezettség leteltét követő 
legközelebbi esedékességi időponttól kezdve 
meg kell szüntetni. Az ilyen alkalmazottat a 
tényleges katonai szolgálati kötelezettség le-
teltét követő egy évre illetményeknélküli sza-
badságodnak kell tekinteni. Amennyiben pedig 
a tanító az egy év leteltét követő három nap 
alat t polgári állásában nem jelentkezik, őt az 
állományból (létszámból) törölni és erről az 
illetékes csapattest ú t ján értesíteni kell. A 
fenti rendelkezéseket kell alkalmazni az olyan 
tanítóra is, aki tartós szabadságolásának vagy 
tartaléki (póttartaléki) kötelezettségének tar-
tama alatt jelentkezik önként arra, hogy tény-
leges katonai szolgálatot teljesítsen. 

Tartósan szabadságoltak polgári illetményei 
újbóli behívás esetén. 

Az olyan tanítónak, akit a katonai szolgá-
latból tartós szabadságolás tar tama alatt, vagy 
felülvizsgálati eljárás folytán kapott szabad-
ság után további tényleges katonai szolgálat 
teljesítésére hívnak be, polgári állása után 
járó illetményekre' csak abban az esetben van 
igénye, ha családos- A nemcsaládos tanítók 
polgári illetményeit teljesen meg kell szün-
tetni. 

Teljes polgári illetmények újbóli utalványozása. 
A rendes tényleges katonai szolgálatra vagy 

póttartaléki kiképzésre vagy közérdekű munka-
szolgálatra bevonult tanítónak a polgári ál-
lása után járó teljes illetményekre attól a nap-
tól. kezdve van újból igénye, amely napon a 
szolgálatból elbocsátották, tartósan szabadsá-
golták. 

Illetményeket terhelő levonások. 
A polgári illetmények után fizetendő adó-

kat, nyugdíjjárulékot és egyéb járulékokat a 
jelen fejezet szerint járó összegek után kell 
levonni. A polgári szolgálat alat t felvett fize-
tési előleget, továbbá a fizetésre előjegyzett 
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követeléseket, térítményeket a r ra az időtar-
tamra, amelyre az alkalmazott a teljesösszegű 
fizetését (nyugdíjba beszámítható javadalma-
zását) kapja, az eredetileg megállapított össze-
gekkel, a r ra az időtartamra pedig, amelyre az 
alkalmazott csak csökkentett összegű fizetést 
kap, annak az összegnek alapulvételével kell a 
fennálló szabályok szerint levonni. A levoná-
sokat a r ra az időtartamra, amely alatt a be-
vonult polgári állása után illetményekben egy-
általában nem részesül, továbbra is előjegyzés-
ben kell tartani, addig az időpontig, amikor a 
tanító ismét részesül polgári illetményekben. 

Illetmények felvételére jogosultak. 
A bevonult tanító polgári illetményeit 

annak kell kifizetni, akit a bevonult főnöké-
hez (igazgatójához), illetőleg az illetményeit 
számfejtő hivatalhoz (M. kir. Központi Illet-
ményhivatal, Budapest, I., Vár) intézett írás-
beli nyilatkozatában a honvédelmi kötelezett-
ség teljesítésének tar tama alatt illetményei-
nek felvételére meghatalmazottjaként kijelölt. 
Mindaddig, amíg a bevonult meghatalmazottat 
ki nem jelölt, a bevonult polgári illetményeit 
az óvatossági szempontok szem előtt tartásá-
val annak a családtagnak kell kifizetni, aki-
nek eltartásáról a bevonult tartozott gondos-
kodni és akiről vélelmezhető, hogy a bevonult 
őt fogja meghatalmazottként kijelölni. 

Fegyvergyakorlat, hadiállományra való kiegé-
szítés, ellenőrzési szemle és tiszti bemutatás 
esetén járó polgári illetményekre vonatkozó 

rendelkezések. 
Tartaléki és póttartaléki szolgálati 

kötelezettség. 

A rendes szolgálatra kötelezetteket tarta-
léki szolgálati kötelezettség is terheli (1939 : II . 
t.-c. 21. §), amely a tényleges szolgálati köte-
lezettséghez csatlakozik és annak az évnek 
december 31. napjáig tart, amelyben a szolgá-
latköteles tanító életének hatvanadik életévét 
betölti. A póttartaléki szolgálati kötelezettség 
az első katonai kiképzésre való bevonulás nap-
jával kezdődik és a 60. életévig terjed. A tar-
taléki és póttartaléki szolgálati kötelezettség 
I., II., III . tartalékbeli (póttartalék) szolgálati 
kötelezettségre tagozódik. A tartalékos az I. 
tartalékból 42. életévének betöltésekor II., 48-
életévének betöltésekor a III- tartalékba (pót-
tartalékba) kerül. 

Fegyver gyakorlat- Ellenőrzési szemle. 
Tiszti bemutatás. 

Az I. tartalékhoz és az I. póttartalékhoz 
tartozók legfeljebb hat ízben összesen húsz, a 
légierőknél összesen huszonnégyheti fegyver-
gyakorlatra kötelesek. Egy-egy gyakorlat idő-
tar tama négy hetet, a légierőnél hat hetet nem 
haladhat meg; egy-egy évben legfeljebb egy 
gyakorlatra lehet helye behívásnak. Az I. tar-
talékhoz és az I. póttartalékhoz tartozók a 
rendes gyakorlatokon felül rendkívüli gyakor-
la t ra is behívhatok. Behívhatok rendkívüli 

fegyvergyakorlatra a II. és III- tartalékba, 
illetőleg póttartalékba tartozók is. A rend-
kívüli gyakorlat időtartamát az elkerülhetet-
lenül szükséghez mérten kell megállapítani. 
Az I. tartalékba és az I. póttartalékba tartozó 
legénységi állományú személyek szükség ese-
tén ellenőrzési szemlére behívhatok. A szemle 
két napnál hosszabb időre nem terjedhet. 
Ellenőrzési szemlére mindenkit abba a városba, 
illetőleg abban a járásban levő községbe kell 
behívni, ahol lakik. A tartalékos tisztek, tiszt-
jelöltek tiszti bemutatáson való megjelenésre 
kötelezhetők. Tiszti bemutatás évenként is tart-
ható. 

Fegyvergyakorlatra, hadi állományra kiegészí-
tés, ellenőrzési szemle és tiszti bemutatás tar-

tamára járó polgári illetmények. 
Rendes vagy rendkívüli fegyvergyakorlatra, 

továbbá hadiállományra kiegészítés folytán 
teljesítendő katonai szolgálatra, valamint ellen-
őrzési szemlére vagy tiszti bemutatásra be-
hívott tanítónak a bevonulás tar tamára a rend-
szeres (állandó) teljesösszegű illetményekre 
van igénye. 

Leventeoktatók. 
A tényleges szolgálati kötelezettség alatt 

álló tartósan szabadságoltak és a tartalékosok 
1. tartaléki kötelezettségük első két éve alatt 
tartoznak a leventekiképzésben mint oktatók 
résztvenni. Ezeknek a polgári állásukkal egybe-
kötött teljes illetményekre igényük van. 

Lövészkötelezettség. 
A lövészkötelezettség az I. tartalékhoz és az 

I. póttartalékhoz tartozókra terjed ki. A hon-
védelmi miniszter a honvédségnek a tényleges 
szolgálati kötelezettség időtartama alat t tartó-
san szabadságolt tagja i t a tényleges szolgálati 
kötelezettség időtartama alat t is behívhatja 
lövészkötelezettség teljesítésére. A lövészköte-
lezettség alól mentesek többek között a levente-
oktatói szolgálatra kötelezettek, a helyi levente-
parancsnokok, ama leventeparancsnokok ki-
vételével, akik a lövészcsoportoknál is szolgá-
latot teljesítenek. A lövészkötelezettség időtar-
tama évi 36 órára terjed. A lövészkötelezett-
séget teljesítő tanítók a polgári állásukkal 
egybekötött illetményeiket megkapják akkor 
is, ha annak teljesítése a hivatalos munkaidőbe 
esik. 

(Folytatjuk.) 

A tanítók lakáspénze. 
A lakáspénz a tanítóknak is törvényes já-

randóságai közé tartozik. A népiskolai rendes 
és helyettes (volt segéd-)tanítóknak abban az 
esetben van igényük lakáspénzre, ha termé-
szetbeli lakást nem élveznek. A népiskolai he-
lyettes tanítók részére a lakáspénzre való igényt 
az a körülmény biztosítja, hogy a középiskolai 
érettségihez kötött állásra kinevezett állami 
gyakornokokkal esnek egy tekintet alá (az ál-
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lami gyakornokokat pedig a lakáspénz meg-
illeti). 

A tanítói lakáspénz összegének nagysága 
függ: 1. a tanító állomáshelyétől, 2. a fizetési 
osztálytól, amely fizetési osztály fizetési foko-
zatának megfelelő fizetési fokozat szerint járó 
illetményekben részesül, 3. a családi pótlékok 
számától. 

Az ország városait és községeit (azaz az 
egyes tanítói állomáshelyeket) legutóbb a 
8500/1941. M. E. számú rendelet III . fejezetének 
10. §-a osztotta — az 1942. évi február hó elsejei 
hatállyal — hat lakáspénzosztályba. A helység 
külterületén levő tanítói állomáshelyen a hely-
ségre megállapított lakáspénz jár. 

Az 1927. évi 9000. M. E. számú rendelet ha-
tálybalépte óta a tanítók (tanszemélyzet) fize-
tési fokozatokba tartoznak. A fizetési fokoza-
tok az állami tisztviselőkre megállapított fize-
tési osztályok fizetési fokozatainak felelnek 
meg. A tanítókra hatályos 12 fizetési fokozat 
tehát a XI—VIII. fizetési osztályt jelenti. A la-
káspénz összege a fizetési osztály szerint emel-
kedik. Az egyes fizetési osztály fizetési foko-
zataiban való előlépés nem vonja maga után a 
lakáspénz összegének emelkedését. 

Egy-egy fizetési osztályra jogszabályaink egy 
alacsonyabb — és egy magasabb — összegű la-
káspénzt állapítanak meg. A három vagy há-
romnál több családi pótlék élvezete biztosítja 
<i fizetési osztályra megállapított magasabb-
összegű lakáspénzre való igényt. 

A tanítók lakáspénze is negyedévenként, 
éspedig február, május, augusztus és november 
hó 1-én előzetes részletekben esedékes (5600— 
1924. M. E. számú rendelet I. fej. 6. és 7. pont 
(1) bekezdése). A negyedévenként előzetes rész-
letekben esedékes lakáspénzt azonban az 1933. 
évi február hó l-e óta további intézkedésig elő-
zetes havi részletekben kell kifizetni (9800/1932. 
M. E. számú rendelet 1. § (1) bekezdése). 

A lakáspénz: 1. első kinevezés esetén a hi-
vatali eskü letételének napjától kezdve (5 600— 
1924. M. E. számú rendelet I. fej. 7. pont (2) be-
kezdés) — 2. minden más kinevezés esetében a 
kinevezés napjá t követő lakbérévnegyed első 
napjától kezdve (5600/1924. M. E. számú rende-
let 7. pont (3) bekezdés) — jár. A tanítóknál 
első kinevezésnek a helyettes tanítóvá való ki-
nevezés (megválasztás, elismerés) számít 
(62.666/1938. V. K. M. számú rendelet). A hiva-
tali eskü letételének napjától a legközelebbi 
lakbérévnegyedig a lakáspénznek aránylagos 
része illeti meg a tanítót (5 600/1924. M. E. 
számú rendelet I. fej. 7. pont (2) bekezdése). Az 
egy napra járó lakáspénznek az egy hónapra 
járó lakáspénz Vso-ad részét kell venni. 

Dr. Horváth Zoltán. 
(Folytatjuk.) 

A legnagyobb igazságok — a legegyszerűb-
bek. (Tolsztoj.) 

H I VATA L O S R É S Z 

Kinevezések. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Szepesi Gyula szepsi, Várszegi József kis-
pesti, Péter Sándor eszenyi, Tanai Jenő csab-
rendeki, Hübner József budapesti, Nigriny 
Jenő beregszászi, Göttl Mária budapesti, Fáry 
Erzsébet hódmezővásárhelyi, Matsala Vera 
piliscsabai, Vécsey Ilona miskolci, Pazsíczky 
Sándorné Rimanóczy Berta kaposvári, Papp 
Kálmánné Pohlinger Mária pestszenterzsébeti, 
Schwartz Mária rákospalotai, Szilágyi Gyuláné 
Imreh Emília pestszenterzsébeti, Zalka Ilona 
újpesti, Gulyás Mihályné Sztrahon Mária pest-
szentlőrinci, Puskás Margit széplialom-hosszú-
lázi, Racsek Ella hatvani, özv. Grézló Jánosné 
Hetman Hedvig szegedi, Vajtányi Eleonóra 
pestszenterzsébeti, Ortutay Sándor kereknyei, 
özv. Morvayné Egerváry Fr ida hollóházi, 
Kissné Fábián Ilona kispesti, Szitár János 
izsnyétei, Dömötör László monori, Bartha Géza 
ócsai, Horváth József budatétényi, özv. Plesáné 
Kis Kornélia kisvárdai, Csermely András mis-
kolc.-martintelepi, Táborosy János csongrádi, 
Arató Boldizsár nagykanizsai, Orbán Vince 
szanki, Malmos József nyíregyházi, Újvári La-
jos dombóvári, Koscs János kassai, Pé/erhidi 
József budapesti, Argay Nándor törökbálinti, 
Gárday Jenő szalkszentmártoni, özv. Gulyás-
syné Mikola Mária miskolci, Román János 
békéscsabai, Koritsánszky Lajos tápiószelei, 
Dobray János pestszenterzsébeti, Honti Kál-
mán csongrádi, Takács Gábor Kornél nagy-
szöllősi, Jakubovich Márta budapesti, Mada-
rassy Pálné Miskey Erzsébet békéscsabai, 
Sutka György huszti, Bánó Árpád poroskói, 
Szaukulics Antal szeklencei, Leskó Sándor 
felsőnémeti, Szávka Mihály fenyesvölgyi, Pa-
vvk Dezső huszti, Horváth László iloncai, 
Szabó László borlyói, Herczy Sándor huszti, 
Karaffa Tivadar gerényi, Vladimír Antal 
huszti, Bucsina Béla szolyvai, Lukács János 
ördögporubai, Kuzma László (Bazil) iványi, 
Chudán Elek aknaszlatinai állami népiskolai 
tanítókat a VII. fizetési osztály 3. fokozatába 
kinevezte. (170.200/1942. VI/5. ü. o.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Bene András érkörtvélyesi, Mezősi János 
érseléndi, Molnár József érmihályfalvi, Takács 
József nagyváradi, Ujváry Eszter nagyváradi, 
Varga József nagyváradi, dr. Áfra Tamásné 
Kovács Aranka kolozsvári, Brém Pál tasnádi, 
Drák Károly szamosfalvi, Hajnal Gyuláné 
Palkovics Erzsébet besztercei, dr. Mezey Mi-
hályné Elek Anna kolozsvári, Putnoky Ákos 
bánffyhunyadi, dr. Udvary Józsefné Páskuj 
Erzsébet szilágysomlyói, Zalányi György ko-
lozsvári, Asztalos Ferenc felsőrákosi, Bartalis 
Márton városfalvi, Bokor Kálmán székely-
keresztúri, Frigyes Károly görgényadorjáni, 

\ 
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Gyenge Biró István marosvásárhelyi, Jancsó 
Lázárné Lcze Rozália pákéi, Kabay Gábor 
konandói, Kabay Gáborné Szilveszter Ilona 
komandói, Kiss József bélafalvi, Kiss Lajos 
kisilyei, Kiss Lajos zágoni, Magyari Albert 
maioshévízi, Magiari Kálmán nyárádtői, Mi-
kola Lajos alsócsernátoni, Nagy Gergely mező-
csávási, Nagy Sáudor esekei'aivi, Pichier Béla 
baróti, Ráez Lajcs csíkszentmiklósi, Sárcssy 
Béla mádéfalvi, Sáska János gyergyóremetei, 
Szabó Elek csíkszeredai, Szabó Mózes égei. 
Török Pál harcói, Csele József szatmárnémeti, 
Elchlinger János krasznasándortalvi, Gyákcn 
György túiterebesi, özv. Nóvák Káln.ánné 
Neusinger Kornélia máramarosszigeti, Ragályi 
Dezső szatmárnémeti, özv. Szűcs Elemérné 
Székely Erzsébet szatmárnémeti, Tilinger 
Ágoston kaplonyi, Wéber József király daróci, 
Nyiri József szabadkai, Vajna Gyula szent-
tamási, Bézi Sándor újvidéki állami népiskolai 
tanítókat az állami rendszerű VII. fizetési osz-
tályba kinevezte. (169.800/1942. VI/5. ü. o. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter : Kracker Mihály irsai róm. kat., Horváth 
János tápiósápi róm. kat., özv. Bisztray Jó-
zsefné Cseh Etel rákospalotai közs., Dér 
An.brus tinnyei ref., Bartal Béla péteri ág. h. 
ev., Somogyi Andor abaujszakályi róm. kat., 
Básthy József mezőkövesdi lóm. kat., Eper-
jessy Béla sajószentpéteri ref., Molnár Sándor 
szentesi ref., Puskás János debreceni gör. kat., 
Erőss Imre magyarszögyéni róm. kat., Törzsök 
Emil mezőörsi róm. kat., Fehér László hajdú-
böszörményi róm. kat., Weiss Kornélia komá-
romi közs., Koudela Gyula dunaföldvári róm. 
kat., Lakatos Lajos sárvári róm. kat. népiskolai 
tanítókat a VII. fizetési osztály 3. fokozatába 
előléptette. (206.600/1942. VI/5. ü. o. sz. r.) 

A m- kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Horváth Margit lajosmizsei, Köszegfclvi Te-
rézia kalocsai, Bcrnárd J e rő és dr. Fulyckné 
Btleszny Márta székesfehérvári, Albcl Gyula 
esztergomi, Nagy Vince és Nagy Vincéné Nagy 
Ilona füzesgyarmati, Székely Károly és Szé-
kely Ká: oly né Bcldog Margit szeghalomi, Re-
gős János és Polónyi Miklós szegedszatymazi, 
Brunáry Lajos makói, Básthy József szendiői. 
Baranyai Einő gyöngyösi, Börtsök Zoltán és 
Börtsök Zoltánné Cserey Sarolta sarkadi, 
Tóth István és dr. Oberhammerné Bata Málta 
hajdúböszörményi, Kovács Géza balmazújvá-
rosi, Laczkó Jenő nádudvari, Keresztes Nagy 
Poszter kunszentmártoni, Simon Andrásné 
Szentirmay Vilma és dr. Szentirmay Jenőné 
Kertész Magdolna jászberényi, Szabó Marianna 
fegyverneki, Dragcvics Margit nagykörűi és 
Molnár András nyírbátori mezőgazdasági nép-
iskolai helyettes gazdasági szaktanítókat (nő-
ket) állami gazdasági szaktanítókká (nőkké) 
kineveztem. 

Hortobágyi Ernő egri II. számú és Garam-
völgyi János egri I. számií mezőgazdasági nép-

iskolába beosztott helyettes tanítókat állami 
népiskolai tanítókká kineveztem. (Jelen rende-
let száma: 137.741/1942. VI. 2-, kelte: 1942. június 
hó 30.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
vitéz Puska László cegléd-lendérdűlői, TFo-
jatsek Hona líjlót-máriacsaládi, Záhcny Emilia 
cibakháza-egyeshalomi, Ivanics Béléné Cset-
neki Ilona kuntapolcai, Gáspár Kázmér érd-
parkvárcsi, Kosztoványi István debrccen-belső-
óháti, Buta Etelka újfehé:tó tokaji úti, Bödei 
János zalaegerszegi, Honétzi Jolán losoneapát-
falvai, Kovács Ilona Lenke komáromszemerei, 
Szlankó Márta losoncapátfalvai, Kiss Irén ko-
máromszemerei, Bittér Károly nagysurány-
lajosművei, Scós Dezső bizotai, örvényi Já-
ncsné Buda Lujza ógyalla-zöldszállási, Antók 
Imre bodroghalcmi, Györgyfy Irén újpesti, Ho-
lics László nagyprizslop-titokvölgyi, Ivanov-
csik Mihály újsztuzsnicai, Mvdráninec István 
iváskófalvai, Pop András kiskirvai, Baltovlcs 
Jczs-ef lozászkai, Horbász Paula oroszmokrai, 
Praszka Györgyné Czinkó Olga felsősáradi, 
Csulej Elek újsztuzsicai, dr. Iváncsó Jánosnó 
Markó Mária izai, Kuzmics Piroska pilipeci, 
Mudránincc Istvánné Szoléj Máiia iváskó-
falvai, Zozulyák László bresztoplosznanicai, 
Tóth Vidor kajdanói, Bors Szilveszter hribóci, 
Hosszú Hona szentmihálykörtvélyesi, Csörgő 
Ferenc szentmihálykörtvélyesi, Molrár Gizella 
ranói, Szemcsák Borbála felsőapsai, Komlósi 
Bertalan lukovai, Epresi Dénes szolyvai, 
Kianzly Irén kispesti, Cseh Mária kiibekházai, 
Búzás L m a kecskeméti, Gazda Marianna rima-
szombati, Rúzsa Sándor kiskutasi, Vitéz Ba-
lázs József gáti, Korács Sára újlétai, Mód 
Aladár csorvási, Dobó Erzsc'bet mezőt úr-
pusztapói, Hegedűs Jenő szurdokpüspöki, Ger-
gelyi Józsa pesthidegkuti, Kónya Rudolfné 
Tasy Jul ianna cibakházai, Faragó József her-
nádzsadányi, dr. Kubinyi Istvánné Lcnk Róza 
pesthidegkuti, Mclnár Gyuláné Kccsis Zsófia 
Éva debrccen-ebcsi, Raáb Richárd kiskundo-
rozsmai, Énekes László nagypeszek-ágotaina-
jori, Pálfy Antal akiitelepi, Csetényi Etelka 
csepeli, Boda Dezső debrecen-hármashegyi 
Horváth Mária pestszenterzsébeti, Sclymosi 
Sándor rákcczifalva-prajziktelepi, Gai amvöl-
gyi Endre baracsi, Reitzám Elecnóra mohácsi, 
vitéz Szigeti Lőrinc Miklós emeese-feríőta-
nyai, Ferk László kisrécsei, Fürész László bat-
tonya-kisdombegyházai, Szentmihályi Ilona 
kisszekeresi, Lévai Ilcna gyöngyös-alsóvárosi, 
László Rudolf bodrogkeresztúi i, Cserneczky 
Anna nagyborzsovai, Kovács László dunave-
cse-feliéregyháza-pusztai, Dienes An'al tömör-
kény-fehértói, Sceberg Béláné Papp Irén vásá-
rosnaményi, Dér Zoltán Szeged-Pálffy-tanyai, 
dr. Háros Jenőné Mecséry Ilona vecsés-ganz-
telepi, Marosy Blanka monor-újtelepi, Gjö/gy-
kovács Elek nagymágccs-lajos'anyai, Kecskés 
Katalin dcbrecen-cucai, Sebestyén Áipádné 
Poccs Mária tiszaszalkai, Zakar Ferenc szol-
nok-pusztapalotási, Hajnalos József madarasi. 
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Nemes Aliz makranci, Bodor Gábor nyirábrány-
hahntanyai, Tsi Szidónia törökszentmiklós-
óballai, Gaál Jolán ra fa jnaúj fa lu i , Horváth 
Irén molnári, Badó Erzsébet ra fa jnaúj fa lu i , 
Gálhidi Mária bodrogvécsi, Pázmándy Terézia 
lónyai, Sváb Pál kiskunhalasi-rekettyei, Ör-
dögh Mátyás szeged-ruki, Telkes Margit bótrá-
gyi, Hárskúti Mária csornoki, Krinovies Ilona 
bakkai, Meggyes László rácalmás-galambos-
pusztai, Bodrogköziné Gacsályi Emma péderi, 
Nyári Gyula somoskőújfalu-sátorosi, Tóth Ka-
talin jászárokszállási, Papp Barna záhonyi, 
Somay Berta izsnyétei, Csúzi Margit debrecen-
nagyhegyesi, Paál Jánosné Mchácsy Viola 
budatétényi, Bálint Dezső lajosmizsei, Harsá-
nyi József jásd-csőszpusztai, Neményi Mag-
dolna mezőkovácsházai, Varga György csékuti, 
Bostás Miksa pándi, Temesváry Ilona tököli, 
Tornyos Miklós zajki, Mészáros Margit pilis-
szentiváni, Papp Lászlóné Fcdor Georgina 
debreceni óhattelekházai, Kiss Erzsébet szen-
tes-nagytőkei, Surát.yi Lajos újszentiván-tér-
várpusztai, Forgó Margit gyula-szentbenedeki, 
Németh Ferenc somogytúr-babódpusztai, Sik-
lósi Ferenc debrecen-vekerletelepi, Kőhalmi 
László alsóvereckei, Biacsiné Vajda Mária kö-
vesliget-zábrodi, Tamás Károly makarjai , 
Juszkó István kövesligeti, Fó'rös Balázs poros-
kói, Nagy József ökörmezői, Zseltvay Miklósné 
Orosz Magda pilipeci, Erdősi Mihály csomán-
falvai, Horváth Károly talaborfalvai, Bájer 
Béla ilosvai, Zászlós Anna ósándorfalvai, Kal-
már Dezső rakaszi, Szőke Miklós volóci, Leskó 
Jolán rahói, Dankó Ágnes rahó-újfalui, Dorogi 
Zoltánné Csapolci Irén felsőveresmert-fakó-
bükki, Dankó Mihály kövesliget-égermezői, Gu-
tics Fedor majdánka-felsőbisztrai, Fátyol 
László unghutai, Nemesik Ambrus bodrogvécsi, 
Kiss Boldizsár jászapáti, Zengő István gyo-
moréi, dr. Rácz Györgyné Császár Mária szol-
noki, Szabó Sándor koltai, Ugró Matild hajdú-
hadház-fényestelepi, Császár János kóspallagi, 
Czézi,.ger Kálmánné Michacs Magda koltai, 
Gótzy I rma tiszaszalkai, Adorján Kálmánné 
Ormost Anna hejőesabai, Alvégi György zala-
lövő-irsapusztai, Török Bóza kecskemét-boi'-
bási, Rajky Edit gyulaszentbenedeki, Rigó Já-
nos zalabaksai, Nyitray Krisztina balmazújvá-
rosi, Réti Lajos eleklökösházai II . sz., özv. 
Schwanke Nándorné Szabó Erzsébet orgovány-
kargalatanyai, Puska István lajosmizse-szarkás-
kástanyai, Horváth Jolán homokterenyei, dr. 
Jankura Jánosné Keresztes Katalin kis-
pest-wekerletelepi, Balogh József jászapáti, 
Pólyái szky Jud i t salánki, Wekerle Lász-
lóné Móry Erzsébet budapesti, Papp Gyu-
láné Sebők Márta mezőgecsei, Vizváry Mik-
lósné Kmetykó Anna legenyei, Móró Teréz 
jászárokszállás-ágói, Németh Béla nagyka-
nizsai, Adám József polgár-titkostanyai, Tary 
Mária tápióbicskei, Varga Gizella gyöngyösi, 
Pirovich Jolán mosonmagyaróvári, Halmágyi 
László pestszenterzsébeti, Tóth Vilmos szegedi, 
Albrecht Ernő szöllősegiesi, Kasza Sándor 
tiszaszászfalui, Ócsai Gyula királyházai, Ja-
kab Imre jászszentlászló-felsőtanyai, Keresz-

túri Andrásné Béres Jul ianna kétegyháza-van-
gyeltelepi, lváncsits Teréz zalaszentgróti, Há-
mor Jsnos marázai, Akantisz I rma kecskemét-
feleőmcnostori, Annási Ferenc jánoki, Balla 
Oszkár búzafalvai, Balogh István kecskemét-
ágasegyházai, Bartha Tivadar pilisszentke-
reszti, Bárdos Anna esztergom-szentistváni, 
Bátorfi I rén kiskundorozsmai, Bedő Zsoltné 
Jenei Margit csepeli, Belovics János máty-
falvai, Bittér Jáncs nagyfajkürt i , Bohon La-
jos koltai, Borbély Vilma hódmezővásárhely-
kopáncsi, Burján Sándor csécsi, Czibulka Jó-
zsef nyitramalomszegi, Csajághy Károly szi-
getvári, Cselley Margit pomázi, Csentes Já-
nosné Sokhegyi Klára nagysurány-annama-
jori, Cser) a Józsefné Cseh I rén érdi, Csik Er-
zsébet jászárokszállási-ágói, Csiki István 
hajdúnánás-vidi, Darvas János mezőkaszonyi, 
Deme Mária mezőtúr-tassybirtoki, Dékány Ló-
rándné Markó Mária sajószentpéteri, Dunka 
László mészpesti, Farkas Lajos hajdúnánás-
oláhtanyai, Fábiánffy Erzsébet bajánházai, Fe-
kete István szeged-rivóerdői, Flachbart Sán-
dorné Martincsek Magda hernádcsányi, Foga-
rasi Mihály pilisszentiváni, Gardanay Tibor 
jászárokszállás-nagyároki, Gaál Gyula timár-
vadászszállási, Géressy Klára szerencsi, Györffy-
Katalin tököl-herminatelepi, Hajdú András 
zápszonyi, Havasi Béla csepeli, Házi Erzsébet 
barsfüssi, Hercegh Endre nyiradonyi-tivorány-
tanyai, Hclthonner I rma cekeházai, Horváthné 
Thavon Janka dunaszerdahelyi, Hrotkó Irén 
peibenyiki, Jámborné Polyánszky Hedvig kis-
várdai, Jávor István márkházai, Jávor József 
jánoki, Juhász Jolán dobozi, Kei der János 
jolsvai, Kerényi Jul ianna eleki, Komor Béla 
kevermesi, Kovács Anna magyarlaki, Kőhalmi 
Teréz nagymarosi, László István jászómind-
szenti, Lehóczky Endre szeged-pálffyi, Lengyel 
Dezső nagyvázsonyi, Lii zbauer Fülöp hernád-
vécsei, Littván József fonyód-balatonfenyvesi. 
Lovász Miklós encsencs-sőreföldi, Lucskó Jó-
zsef sajóházai, Mach Mária andrásii, Marék 
József dunasápi, Markó Sándor derceni, Mohai 
János igarvámszöllőhegyi, Molnár Mária bod-
zásújlaki, Mosonyi Sándor szöllősgyulai, Nagy 
Ernő csuz-pálinkaházai, Nagy József alsó-
nyék-pörpöli, Nagy Teréz alsópéli, Nagy Jó-
zsefné Zsembera Margit nemesnebojszai, Német 
Albert mezőberény - kerekitanyai, Németh 
Aranka nagyidai, Novomeszky Istvánné Rozs-
nyai Katalin kecskemét-felsőmonostori, Okos 
László nagyhalász-telektanyai, Oláh, József fii-
leki, dr. Oppenauerné Czobor Olga pilisboros-
jenői, Őri Mária tiszacsomai, Papp Győző Ti-
bor sajószárnya-vasastanyai, Páldi Jeremiás 
kölcsényi, Ráthonyi Anna debrecen-kishegyes-
úti, Rottár Mária tiszafüred-filagóriáspusztai, 
Sárdi Ferenc csécsi, Simon Zoltán szernyei, 
Smál Éva pelsőci, Sonkoly Pá l nagydobronyi, 
Sopkó János szuhahutai, Sövény Zoltán török-
szentmiklós-óballai, Sumichrast Matild csikériai, 
Schranc Lajos sopronbánfalvi, Szabó Béla kis-
kunhalas-felsőzsanai, Szabó Ferenc tassi, Szabó 
József enesei, Szabó Lajos tivadari, Szabó 
Gyuláné Neszál Mária füleki, Szentes Ferenc 
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sziráki, Nádasy Géza benei, Szigeti Géza rác-
almás-galambospusztai, Szűcs Dezső zánkai, 
Tanító Gabriella lülei, Tary László hatvani, 
Tiszttartó Sándorné Pcór Olga herendi, Töl-
gyesi János kelevizi, Varga Antal jászberény-
tötevényi, i f j . Varga Géza bánki, Varga Sán-
dor hernádcsányi, Várhegyi László nyitra-
kiséri, Verebélyi András mátraverebélyi, Vlda 
Károly szelényi, Zenkovicz Aranka agostyáni 
róm. kat-, Gaál Emil László aknaszlatinai, 
Hlavaty Piroska uzapanyiti, Csorna Magdolna 
budapesti, Hajnal I rén salánki, Molnár István 
haimaci, Berta Barnáné Berínyi Lili nagy-
ecsedi, Salamon Ferencné Moys Mária monori; 
Kolossváry Józsa veszprémi, dr. Kiss Mártonné 
Garamvölgyi Jolán budapesti, Táncos Is tván 
rinyabesnyő-nagyáláspusztai, vitéz Balogh Béla 
pácini, Kovács József budatétényi, Bartha Sán-
dorné Szabó Ilona nyirábrányi, Nagy József 
kántorjánosi, Békésné Ducs Margit alsóapsai, 
Pogony László aknaszlatinai, Movik Sándor 
méhkeréki, Vájsz Terész derecskei, Szomclya 
Hona dévaványavarsányháti, Hidas Istvánné 
Pávay Irén hollóházai, Gachal Emma zánkai, 
Szegedi Jolán pilisszentiváni, Molnár Erzsébet 
vecsés-csákyligeti, Halmos Mihály nagykörűi, 
Angyal Zoltánné Kohári Irén farmosrekettyési, 
Fodor János tiszasásvári, Juhos József békás-
megyeri, Gajdán I rén jászszentlászlói, Suba 
Görgyné Fankovich Anna bukóci állami nép-
iskolai helyettes tanítókat rendes tanítókká 
kinevezte. (170.000/1942. sz. VI/5.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Czigle Mária alsóborgói, Elsholc AntalnéHar-
tig Mária besenyői, Géczi Csiszár Jolán romo-
lyi, Griga Valér ujradnai, Győrbiró Sarolta 
runki, Hets Erzsébet szászlekencei, Karczagi 
Erzsébet borgóbesztercei, Láng Edit kisilva-
fűrésztelepi, Mrenes Miklós sajószentiváni, 
Parcsami Irén besztercei, Potens Emma ma-
gurai, Sextiusz Róza újradnai, Szinte Zoltán 
nagysajói, Todorán Miklós major-szentjózsefi, 
Valentini Gézáné Gellner Mária oláhszent-
györgyi, Zentai Júlia felsőbudaki, Zilahi Bar-
nabás zselyki, Bordás Géza kisbácsi, Cscbay 
Sarolta bonchidai, Dobos András tüiei, Far-
kas Istvánné, Boér Ilona válaszúti, Gáspár 
Mária Magdolna fejérdi, Giday Gabriella ma-
gyarlónai, Jakner Piroska kolozsvári, Jósa 
Irén kolozsvári, Kánási Irén alsózsuki, özv. v. 
Kéray Endréné Vécsy Anna kolozsvári, Kiss 
írén kalotaszentkirályi, Kiss Józsefné Szabó 
Róza magyarbikali, Papp Imréné Rácz Júlia 
szucsági, Szallay Istvánné Farkas Róza mérai, 
Üjvári Vilma vajdakamarási, Vass Ferenc se-
besvári, Zsigmond Ödön kolozsvári, Farkas 
Károly szurduki, Magyarosán Nichefor bükk-
tótfalui, Nagy Ilona krasznai, Pap Józsefné 
Simon Mária lelei, Tóth Endréné Rettegi Anna 
alsónyárlói, Sebestyén László zálnoki, Tóth 
Károly nyirsidi, Baráth Júlia hármaspataki, 
Bajkó József pecsétszegi, Bányai Attila dés-
cichegyi, Boda Ilona sajóudvarhelyi, Boerean 
László magyarborzási, Grád János lóznavölgyi, 

Kaluger Péter révkolostori, Kepri Elza szamos-
újvárnémeti, Kimpán Miklós kishavasi, Kissné 
Hajnik Róza désaknai, Klucs Edit csicsó-
györgyfalvi, Kosztin Gábor kornislaki, Ková-
csik Margit ördöngősfüzesi, Mánn Viktor 
nemesbudafalvi, Moldován Julianna kohó-
pataki, Muresati Jánosné Bakolcza Anna bál-
ványoscsabai, Padure Éva kupsafalvi, Polyák 
Lászlóné Sallay Margit szentmargitai, Popec 
Simon erzsébetbányai, Puskás Ödönné Csoszér 
Hona nagyilondai, Susa Olivér nagykajáni, 
Szabó Edit kozárvári, Szabó Rubin falkosányi, 
Tamás László kővársolymosi, Tárcza Szabina 
gáncsi, Tóth Erzsébet széki, Tallós Elemérné 
Székely Ilona almásmalomi, Bacsics Mária ká-
szonjakabfalvi, Balásné Merwehrt Magdolna 
ditrói, Balogh Lajos csíkszentmihályi, Bartalis 
József csíkrákosi, Bencze Eleonóra galócási, 
Gáspár Mária ditró-cengelléri, Haraszty Er-
zsébet csíkdánfalvi, Hinfner Mária csíkszent-
domokosi, Kecskés Vilma csíkszentkirályi. 
Kelemen Andorné Kömény Erzsébet tusnádi, 
Kiss József csík dánfalvi, Kuna Rozália bél-
bori, László Lajosné Szabeni Mária mádéfalvi, 
Nagy M. Bernarda csíksomlyói, Simon Ilcna 
gyergyótölgyesi, Szabó Gizella szárhegyi, Sze-
beni Piroska gyergyóbékási, T akó Etelka 
gyimesközéplaki, Balázs Gabriella berecki, 
Győrbiró Zoltánné Mihalik Judit sepsiszent-
györgyi, Hadnagy Anna komollói, Mátyás Jó-
zsefné Csekme Ida szörcsei, Oláh Erzsébet 
kézdiszentléleki, Sárossy Mihályné Nagyházi 
Róza torjai, Sulyok Margit székelytamásfalvi, 
Bodrogi Emma füleházi, Glósz Edit maros-
hévizi, Ivávyi Margit libánfalvi, Nemesné 
Puskay Gizella marosvásárhelyi, Pethő István 
várhegyi, Pintér Margit felsőköhéri, Sándor 
Erzsébet szentdemeteri, Sebők Rozália mező-
paniti, Benczédi Sándor korcnd-pálpataki, Bene 
Lászlóné Molnár Vilma parajdi, Dóra Gézáné 
Juvanez Irén etédi, Húszai Hona bágyi, Kari-
kás Erzsébet korondi, Klinovszky Rezsőné 
Barna Piroska szentegyházasfalu-szentkereszt-
bányai, Kondor Ilona siklódi, Kovács Béláné 
Rácz Ilona erzsébetfalvai, Kovács Lajos kissoly-
mosi, Lukácsi Domokos kadácsi, Balogh Mar-
git krasznaszentmiklósi, Faul Lajos nagykört-
vélyesi, Frecska Anna avasfelsőfalui, Hili 
Mária avasújvárosi, Kampian Eleonóra tőkés-
bányai, Kellenberger Istvánné Tóth Róza med-
desi, Kerekes Erzsébet szakállasfalvi, Koppány 
Károlyné Bozóky Erzsébet nagykárolyi, Koza 
János bucsonfalvi, Kurtinez Pál sárfalui, Ma-
joros Mária alsófernezelyi, Nagy Gizella ér-
endrédi, Papp Róza aranyosmeggyesi, Szepesi 
Ferenc nagykároly-szentjánostelepi, Szőke Má-
ria érendrédi, Győrpál Elemérné Bedő Bella 
nagytarnai, Rigó Józsefné Barabás Irma nagy-
tarnai, Balabán Rudolfné Gérecz Sarolta kis-
técsői, Ballagó László felsővisói, Bartos Sán-
dor váncsfalvi, Bliscsák László oroszkői, Dá-
niel Erzsébet farkasrévi, Ferenczy Gyula 
técső-ferencvölgyi, Flórián Ferenc szerfalvi, 
Halmágyi Gyula borsabányai, Láng István 
felsővisói, Melegh Olga szaploncai, Mihálka 
Ilona petrovai, Mohácsi Anna batizai, Mure-
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sán Györgyné Wieland Margit máramaros-
sziget-dobonyosi, Nagy Lászlóné Kósa Elvira 
viski, Nemes Sára falusugatagi, PauÁk Kata-
lin felsővisói, Rencz Klára hosszúmezői, Ro-
mán Demeter szu; doki, Rományuk János felső-
rónai, Ruzicska Judi t budfalvi, Veres Borcsa 
Jenő viski, dr. Zsigmond Jánosné Czirmes Éva 
máramarosszigeti, Bakó Lajos csokaji, Belányi 
Magda szentlázári, Boccz Irén élesdi, Cser-
háti é Szluka Mária barátkai, Drávai Józsefné 
Zsiga Terézia almaszegi, Filvig László eskiillői, 
Forintos Jolán érkörtvélyesi, Füzesi Vilma 
értarcsai, Gesztei N. Margit ürgetegi, Gilvácsi 
Margit feketeerdő-üveggyári, Ha'mágyi Sán-
dor almásfegyverneki, Jakab Dezstné Kis 
Tóth Katalin rontói, Márkus Margit barom-
laki, Helyes Hona piskolti, Mohos Róza almás-
fegyverneki, Oláriu Gábor terjei, Sütő Lászlóné 
Fodor Mária érmihályfalvi, Takács Ida siteri, 
Topolyai Erzsébet szalárdi. Török Jolán bihari, 
Varga Lászlóné Varga Ju l ianna fugyivásár-
hely-hegyi állami népiskolai helyettes tanító-
kat állami népiskolai rendes tanítókká ki-
nevezte. (169.500/1942. VI/5. ü. o. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a m. kir. Gyermeklélektani Intézetnél alkalma-
zott Jász Lenke oki. tanítónő, díjnokot állami 
népiskolai rendes tanítóvá kinevezte. (170080. 
— VI/5. ü. o. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Wagner László nagyszőllősi és Major József 
kémeri állami népiskolai II . osztályú altisztet 
I. osztályú altisztté kinevezte. (170 001/1942. 
VI/5. ü. o. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Decsi Sándor hercegszöllősi, Horváth Jó-
zsef taranyabáni , Bartcs Alice szarvaslak-víz-
lendvai, Bctt Gabriella hodosányi, Ccncsics 
Marianna törökudvari, Csarni Kálmán sándor-
völgyi, Fuisz Márton muraszuet i , Fuisz Már-
tonná Grvdnik Rózsa muiaszigeti, Füzy Kle-
mentina kotori, Füzy Teréz muraszentmártoni, 
Gál Rózsa damásai, Gállits Ilona lendvalakos-
zalagyertyánosi, Graffelner Hona alsódtmbo-
rúi, Horváth József murarévi, Jencffy Gab-
riella ado: jánfalvi , Karics József damásai, 
Kósz Vilma drávaszilasi, Kiicsán Kálmánná 
Varga Mária tótkeresztúri, Major Lászlóné 
Langmár Magdolna muraszombati, Nóvák Dé-
linké kotori, Nyitrai Irén muracsányi, Orosz 
Margit damásai, Peitl Magdolna miksavári, 
Regorsek Erneszlina muraszentmáriai, Rózsi 
Katalin szarvaslak-vízlendvai, Saracz Kon-
stantin szelencebegy-lrükkösdi, Söjtöry E zsé-
bet stridóvár-vashegyi, Szekeres Pircska bán-
tornyai, Szterle Bernárdné Rozsanec Piroska 
murakirályi, Tith Ilona muraszentmártoni, 
Turza J rnos kebeleszentmártoni, Vajai Júl ia 
völgyifalui, Vucsák Istvánné Serák Sza'űna 
alsócsalogányi, Wiana Róbert Jenőné Hujnal 
I rma muraszerdahelyi, Zakrajsek Bozsena ko-

tori, Zsizsek Józsefné Czigáp Katalin tüske-
sze:i, Zlahtics Ferenc ligetvári, Adorján Sa-
rolta palánkai, Auer Marianna cservenkai, 
Agh Antal bácskertesi, Balaton Béla szabadka-
kelebia-szerb-hitközségi, Báron Anna boróci, 
Bálint Dezső kulai, Birkás Róza Jul ianna 
magyarkanizsa - völgyesszállási, Branovccski 
Dánielné Kállay Aranka mohol-gunarasi, Bu-
kovics András bácsföldvári, Burány Ferencné 
Kaszás Klára zenta-felsőhegyi, Czavar Margit 
bí'cskeresztúri, Csapella Dezsőné Artnl Paula 
péterrévei, Cserhalmi Dezsőné Gcór Mária 
zentai, Dávid Gertrúd titeli, Fáy Lászlí b'cs-
vitézfalui, Füleki István óbecse-topolyaiúti-
szállási, Füleli László nemesmiliticsi, Gausz 
l 'ülöpné Stiegelmár Katalin zombo'i, Gersics 
Lajosné Romich Mária szabadkai, Glatt Mária 
újvidéki, Hegedűs Imre topolyai, Heintz Gyula 
palánkai, Héjjas (Hoffmann) Margit regőcei, 
Kálmán György ósziváei, Kiesel Henrik kis-
kéri, Kiss Béla péterrévei, K< Ib Győzcné Biró 
Erzsébet moholi, Kovács E z s é b e t ósziváei, 
Ködmöi József sajkáslaki, Kövecses Pál bécs-
szentiváni, Luhinich Erzsébet szabadkai, Pá-
linkás József zentaörsi, Pápai Jenő bács-
gyulafalvi, Polgár György dorszlói, Reményi 
Erzsélet szondi, Risztovics Irén ópa lankai, 
Siyer Ferenc szépligeti, Schmidt Miklós tor-
zsai, Szegedi Margit szabadka-alsóludasi, Sze-
lényi Margit breso-dasi. Szép Lajosné Mclnár 
Viktória bácsföldvári, Sztrjsity Ivrnka ószi-
váei. Szűcs Vilmosné Strba Zsuzsanna új-
vidéki, Takács Lajos csantavér-bácsjózseffnlvi. 
Takács L'dia lácsfeketehearyi, Varga Mária 
moholi, Vanczák Terézia bácsújlaki, Wagner 
Károly szentfülöpi, Weigand József zombori, 
Werni Jakab boróci, Z'atanov Dob'il la brgresi 
állami népiskolai helyettes tanítókat ál'ami 
néniskolai rendes tanítókká kinevezte. (169-700— 
1942. VI/5. ü- o. sz.) 

A m.kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a tanügyi fogalmazási személyzet létszámában 
dr. Pauer István esztergomi és dr. Jakab 
László szrlnoki tanügyi t i tkári címmel és jel-
leggel felruházott tanü , ryi segédtitkárokat, 
tanügyi titkárokká, továl bá dr. Csepe'a Gyula 
győri és dr. Karsai Lajos ungvári tanügyi se-
gédtitkári címmel és je'leggel felruházott tan-
ügyi fogalmazókat tanügyi segédtitkárokká, 
Kelemen József marosvásárhelyi t a rügy i elő-
adót a VIII. fizetési osztályba tanügyi elő-
adóvá, továbbá dr. Császár Ferenc beregszászi, 
dr. Molnár Kál i rén és Kónya József komá-
romi, dr. Faragó Gábor győri tanügyi segédfo-
galmazókat tanügyi fogalmazókká, végül dr. 
Kiss Zoltán rimaszombati, dr. Zachár László 
nyíregyházi, dr. Ö. Kovács József komáromi, 
dr. Cseresnyés György szombathelyi, dr. Bihrry 
József miskolci és dr. Csisztai Andor az Ér-
telmiségi Munkanélküliség Ügyei m. kir. kor-
mfnybiztosa mellé rendelt hivatalhoz szolgá-
lattételre beosztott tanügyi fogalmazógyakor-
nokot tanügyi segédfogalmazókká kinevezte. 
(108.704/1942. V/l. ü. o. sz.) 
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A m- kir. vallás- és közoktat ásügyi miniszter 
a 127. számú Külső kezelési szak létszámába 
Kacskovics Róza kaposvári kir. tanfelügyelői 
hivatali irodafőtiszti címmel és jelleggel felru-
házott irodatisztet a IX. fiz. osztályba iroda-
főtisztté, Horváth József komáromi tankerü-
leti kir. főigazgatói és Schlégel Dóra soproni 
kir. tanfelügyelőihivatali irodasegédtisztekrt a 
X. fizetési csztályba irodatisztté, végül Hor-
váth Istváuné Csermák Mária Pest váj megyei 
kir. tanfelügyelőihivatali segédhivatali gya-
kornokot a XI . fizetési osztályba irodasegéd-
tisztté kinevezte. (108.312/1942. V/l. ü. o. sz.) 

A középiskolai tanszemélyzet létszámában: 
dr. Fleischmann Gyula központi szolgálatté-
telre beosztott tanügyi főtanácsos, gimnáziumi 
igazgatói címmel és az V. fizetési osztály jel-
legével felruházott állami gimnáziumi igaz-
gatót az V. fizetési osztályba kinevezte. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Benedek Pe tur központi szolgá-
lattételre berendelt tanügyi segédtitkárt mi-
niszteri segédtitkárrá kinevezte. (1942. június 
30. — 2.010/1942. V. K. M. szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
sub auspiciis Gubernatoris dr. Kovács Károly 
dombovári lakcst a tanügyi fogalmazói sze-
mélyzet létszámába tanügyi segédfogalmazóvá 
kinevezte. (108.705/1942. V/l. ü. o. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Bartha János budapesti I. osztályú vámtiszt, 
oki. tanítót a tanügyi fogalmazási személyzet 
létszí^mába a VIII- fizetési osztályba tanügyi 
előadóvá kinevezte és szolgálattételre az új-
vidéki II. fokú közoktatásügyi igazgatási ki-
rendeltséghez osztotta be. (108.185/1942. V/l. ü. 
o. sz.) 

A m- kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a tanügyi fogalmazási személyzet létszámába 
dr. Kalas Géza debreceni ideiglenes minőségű 
tanügyi fogalmazó-gyakornokot ideiglenes mi-
nőségű tanügyi segédfogalmazóvá kinevezte. 
(108.907/1942. V/l. ü- o. sz.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Gundrum Kázmér budapesti lakost, a Ma-
gyar Cserkészszövetség aligazgatóját, jelenlegi 
szolgálati helyén való meghagyása mellett, a 
tanügyi fogalmazási személyzet létszámába a 
IX. fizetési osztályba tanügyi fogalmazóvá ki-
nevezte. (108.904/1942. V/l. ü. o. sz.) 

i 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a tanügyi fogalmazási személyzet létszámába 
Ütő Lajos központi szolgálattételre beosztott 
unit. gimnáziumi tanárt, jelenlegi szolgálati 
helyén való meghagyása mellett, a IX. fizetési 
osztályba, tanügyi fogalmazóvá, továbbá dr-
Ballay Géza és dr. Mikolás Andor budapesti 
lakosokat ideiglenes minőségű tanügyi fogal-
mazó-gyakornokká kinevezte és szolgálattételre 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumba osztotta be. (108.905/1942. V/l. ü. o. sz.) 

Az állami tanítóképzőintézeti igazgatók lét-
számában: Dobosy Elek központi szolgálatté-
telre berendelt állami tanítóképzőintezeti igaz-
gató, címzetes tanügyi főtanácsost tanügyi, ta-
nítóképzőintézeti igazgatóvá az V. fizetési osz-
tályba kinevezte. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Funk János miniszteri számvevőségi 
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott mi-
niszteri számvizsgálót miniszteri számvevőségi 
tanácsossá a VIII . fizetési osztályba, Radnóti 
János miniszteri számellenőrt, miniszteri szám-
vizsgálóvá a IX. fizetési osztályba; Hendel Fe-
renc, Kvakovszky Iván, Pál Emil, halmos Er-
vin, Karlai Sebestyén, Pék Jáncs és Bielek 
Aladár miniszteri számtiszteket miniszteri 
számellenőrökké a X. fizetési osztályba; i f j . 
Viráglialmy Árpád községi i:odatisztet minisz-
teri számellenőrré a X. fizetési osztályba 
ideiglenes minőségben; Zöldi Sándor, Imrik 
Aniior, Tokaji Nagy Miklós, Hcffer János, 
Gergely József és Bányai József miniszteri 
számgyakornckokat miniszteri számtisztekké a 
XI. fizetési osztályba kinevezte. (1942. június 
£0. — 1.912/1942. eln. V. K. M. szám.) 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Jánossy Gyula miniszteri számgya-
kornokot miniszteri "számtisztté a XI . fizetési 
osztályba kinevezte. (1942. június 30. — 1.974.— 
1942. eln. V. K. M. szám.) 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a vezetése alatt álló minisztérium 
segédhivatalának tiszti létszámába Kninider 
Józsefné Bartl Dóra miniszteri irodatisztet mi-
niszteri irodafőtisztté, Hoffer János miniszteri 
iiodasegédtisztet miniszteri irodatisztté, Lő-
rincz Sarolta miniszteri segédhivatali gyakor-
nokot és Kubii.yi Iván kir. közalapítványi ke-
zelőt miniszteri irodasegédtisztekké, továbbá 
Romhányi Emil kir. közalapítványi kezelőt mi-
niszteri segédhivatali gyakornokká kinevezte. 
(1942. június 30. — 1.910/1942. eln. V. K. M. 
szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Pál Vilmos, az Értelmiségi Munkanél-
küliség Ügyei m. kir. kormánybiztosa mellé 
rendelt hivatalnál szolgálatot teljesítő tanügyi 
fogalmazó-gyakornokot a tanügyi fogalmazási 
személyzet létszámába tanügyi segédfogalma-
zóvá kinevezte. (109.213/1942. V—1. ü. o. sz.) 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Szentkirályi Ferenc sátoral jaújhelyi la-
kos, államtudort, a tanügyi fogalmazási sze-
mélyzet létszámába fogalmazó-gyakornokká a 
sátoral jaújhelyi kir. tanfelügyelői hivatalhoz 
kinevezte. (108.878/1942. V—1. ii. o. sz. — Kelt 
Budapest, 1942. július 3.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter özv. Matyó Péterné Makai Zsuzsanna és özv. 
Németh Endréné Brecskay Mária Dudapesti 
segédhivatali gyakornokokat a külső kezelesi 
szak 127. sz. létszámába irodasegédtisztekké ki-
nevezte. (109.118/1942. V—1. ü. o. sz.) 

Címadományozások. 
A minisztérium számvevőségének létszámá-

ban: dr. Barcza Is tván és Borbély József mi-
niszteri számvevőségi II . osztályú főtanácso-
soknak a miniszteri számvevőségi I. osztályú 
főtanácsosi címet adományozom; a minisz-
térium segédhivatalának tiszti létszámában: 
Szilágyi László miniszteri irodafőtisztnek a 
miniszteri segédhivatali igazgatói címet és jel-
leget, Mátay Pál miniszteri irodafőtiszti cím-
mel felruházott miniszteri irodatisztnek a mi-
niszteri irodafőtiszti jelleget adományozom; 

a tanügyi igazgatás fogalmazói létszámá-
ban: Bihary István tanügyi főtanácsosi cím-
mel és jelleggel felruházott tanügyi tanácsost 
tanügyi főtanácsossá az V. fizetési osztályba, 
dr. Medve István és Hullin Antal tanügyi ta-
nácsosi címmel és jelleggel felruházott tan-
ügyi titkárokat tanügyi tanácsosokká a VI. fi-
zetési oszfályba kinevezem, dr. Keleti Gyula 
és dr. Sziklay Ferenc tanügyi tanácsosoknak 
a tanügyi főtanácsosi címet és jelleget, Pán-
czél Ferenc és dr. Vavek Géza tanügyi taná-
csosi címmel felruházott tanügyi ti tkároknak 
a tanügyi tanácsosi jelleget, dr. vitéz Pethő 
Endre tanügyi t i tkárnak a tanügyi tanácsosi 
címet és jelleget, dr. Kézdy Béla tanügyi ta-
nácsosi címmel felruházott -tanügyi t i tkárnak 
a tanügyi tanácsosi jelleget, Lukácsy István és 
Bitai Sándor tanügyi előadóknak a VII. fize-
tési osztály jellegét, dr. Flojhár Tivadar ésdr . 
Nagy Jenő fogalmazóknak a tanügyi segédtit-
kári címet adományozom; a beosztott tansze-
mélyzet létszámában: Marczinkó Andor állami 
gimnáziumi igazgató, szakelőadónak a tanügyi 
főtanácsosi címet, Meskó István berendelt ál-
lami ipari középiskolai tanárnak a tanügyi ta-
nácsosi címet adományozta. 

Tankönyvadomáuyozás. 
A Magyar Irodalom és Művészetpártoló 

Egyesület (Budapest, II., Batthyány-utca 29.) 
az a r ra rászoruló tanulóknak, elsősorban nép-
iskolai tanulóknak, a lehetőségekhez képest in-
gyen ad tankönyvet és tanszereket. Az iskolák 
igazgatói az igazoltan rászoruló tanulók szá-
mára közvetlenül az egyesülettől kérjék a tan-
könyveket, illetve tanszereket. A kérésben tün-

tessék fel a tankönyv kiadóját is. A tanulók 
kérését az iskola igazgatója bírál ja felül; az 
egyesülethez intézett levélben a tanulók nevét 
nem kell közölni, semilyen okmányt nem kell 
mellékelni. Jelöljék meg az igazgatók, hogy a 
kért tankönyvek közül melyekre van elsősor-
ban szükség-

Pályázati hirdetmény. 
A soproni állami Széchenyi István gimná-

ziumnál betöltésre kerülő egy kisegítő szolgai 
alkalmazásra pályázatot hirdetek. 

Az állás az 1921. évi 8500/M. E- számú ren-
delethez csatolt 19. számú kimutatásban meg-
állapított havibérrel és a szabályszerű lakás-
pénzzel van egybekötve. A kinevezés az 1927. 
évi 3000/M. E. számú rendelet 14. pontja alap-
ján egyelőre ideiglenes minőségben történik és 
ötévi kifogástalan szolgálat után válik végle-
gessé. 

Az állás betöltésénél vitézek, tűzharcosok, 
hadirokkantak elsőbbségi igénnyel bírnak. 

A pályázati kérvényhez eredeti vagy hite-
les másolatban a következő okmányok csato-
landók: 

1- A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
valamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonata, illetőleg 
keresztlevele és esketési bizonyítványa. 

2- Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési anyakönyvi ki-
vonata, valamint szüleinek, nagyszüleinek szü-
letési és házassági anyakönyvi kivonata, ille-
tőleg keresztlevele és esketési bizonyítványa. 

3. Harminc napnál nem régibb keletű ható-
sági erkölcsi bizonyítvány, amely a családi 
állapotot is igazolja. 

4. A magyar honosságot igazoló okmány. 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

valamint a tanult mesterséget és egyéb képe-
sítést igazoló okmány. 

6. Egészségi állapotot igazoló ú j keletű ható-
sági orvosi bizonyítvány. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
bizonyítványok. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
9. A Vitézi Rend tagjainál a Rend főszék-

tartója által kiállított igazolvány, vagy annak 
hiteles másolata. 

10. Az 1914—18. évi világháborúban arc-
vonalszolgálatot teljesített pályázóknál a Ká-
ról y-csapatkereszt viselésére jogosító igazol-
vány. 

11. A hadirokkanttá vált nem hivatásos ka-
tonai személyeknél a hadirokkantjáradék élve-
zetét, illetőleg az ellátásra való igény nélkül 
hadirokkanttá történt nyilvánítást tanúsító lap 
másolata. 

12. A hivatásos állományban volt hadirok-
kantaknál igazolvány arról, hogy a világhábo-
rúban szerzett sérülésükből kifolyólag váltak 
hadirokkanttá és sérülési pótdíj élvezetében 
állnak. 
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13. Mindegyik folyamodónak írásban, két 
tanú aláírásával, félív papíron sajátkezűleg 
írva, a következő kijelentést kell tennie: 

„Nyilatkozat. Büntetőjogi felelősségem tuda-
tában kijelentem, hogy az 1939 : IV. t.-c. 1. §-a 
értelmében zsidónak nem tekinthető személy 
vagyok és nem tartozom az 1939 : IV. t.-c. 
1. §-ának 6. bekezdésében meghatározott korlá-
tozások alá eső személyek közé sem." 

A pályázóknak a sajátkezűleg — az alábbi 
kivétellel — 2 pengő értékű okmánybélyeggel 
ellátott és a szombathelyi tankerületi kir. fő-
igazgatóhoz címzett folyamodványukat folyó 
évi augusztus hó 10-ig a szombathelyi tan-
kerületi kir. főigazgatói hivatalhoz (Szombat-
hely, Vak Bottyán-u. 2) kell benyujtaniok. 

A hadirokkantak, vitézek, tűzharcosok, vala-
mint a vallás- és közoktatásügyi tárca tény-
leges szolgálatában állók folyamodványai és 
annak mellékletei illetékmentesek. 

A tényleges szolgálatban, álló igazolványo-
sok szolgálati úton, a közszolgálatban álló pá-
lyázók felettes hatóságuk útján tartoznak kér-
vényüket benyújtani. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt, vagy elkésve benyújtott 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

(6170/1941—42. — 1942. évi július hó 6-án.) 
Szombathelyi Tankerületi 

kir. Főigazgató. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Szinyei Merse Jenő. — Szinyei Merse Jenő üd-
vözlése a kultuszminisztériumban. — Szinyei 
Merse Jenő pályája. — Hóman Bálint búcsú-
zása a kultuszminisztérium tisztviselői karától. 
— Szily Kálmán búcsúztatása. — y. n-: A Szi-
nyei Merse-család történeti nagy alakjai. — 
Régeni Áron: Az iskola és a magyar népművé-
szet. — Dr. Tóth B. Zoltán: Az ifjúvezetők ki-
válogatásának lélektani szempontjai. -4 Gátlii-
Graf Ernő: Hogyan segíthetünk a földrajz taní-
tásának hiányain? — Kitüntetések és előlépte-
tések a kultuszminisztériumban. — Kinevezések 
a tanügyi igazgatás létszámába. — Az Eötvös-
alap közgyűlése. — Magyar közoktatási kiállí-
tás Genfben. — Gyakorlati pedagógia. Garam 
völgyi István: A bruttó, tara és a nettó kiszá-
mítása. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
—• Tudomány, irodalom művészet. — Külföldi 
szemle. — Pedagógiai szeminárium. — Egyesü-
leti élet. — Hírek. — Tanítók tanácsadója. —-
Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 
A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági eln5k arakat, s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyekéi az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni,'legkésőbb a hó 27-ig. azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-cn, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidöben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

ZSITVAFÖDÉMES róm. kat. iskolaszéke a megüre-
sedett II. számú tanítói állásra 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Fizetés: lakás vagy törvényes lakbér, 
20 q tűzifa, 14-28 P községi fizetés/a többi államsegély. 
Ha a II. állás helyi jelölttel lenne betöltve, úgy 
a pályázó a IV. állásra tesz megválasztva. A IV. állás 
javadalma: törvényes lakbér, 171-42 P községi fizetés, a 
többi államsegé'y- Tanítási nyelv szlovák. Kellően fel-
szerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények Plébánia-
hivatal, Özdöge, u. p. Zsitvafödémes (Nyitra vm.) kül-
dendők. (2408.) 

VAÍ'RÁTÓT róm kat. egyházközsége pályázatot hir-
det a II. számú lemondás folytán megüresedett tanítói 
állásra a V. K. M. jóváhagyásától függően. Az állásra 
csak tanítónők pályázhatnak: Járandóság: 90% állam-
segély, 10% helyi javadalom az Illetményhivatal által 
folyósítva és természetbeni lakás. Kalász-vezetés fontos. 
A pályázat határideje 21 nap. Róm. kat. egyházközség, 
Vácrátót (Pest m.). (2405.) 

ÜLLŐ ref. egyháza a VKM. rendeletére, a szervezés 
alatt á'ló IV. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: 10% helyi hozzájárulás, többi államsegély és 
törvényes lakbér. Az állásra nők is pályázhatnak. Köte-
lességei: Kijelölt osztályok tanítása, belmissziói munka, 
akadályoztatás esetén kántor helyettesítése. Pályázati 
határidő: megjelenéstől számított 14 nap. Az állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Kel'ően felszerelt kérvények, 
válaszbélyeggel, Református Esperesi Hivatal, üllő (Pesit 
megye), címére küldendők. (2406.) 

SZTÁNA ref. egyházközség isikolaszéke egytanerős 
iskolája tanítói állásra pályázatot hirdet a örvényes 
határidővel. Fizetése: 1. Természetbeni kétszohás, kony-
hás, kertes lakás. 2. 40 véka búza (ért.: 144 P). 3. Meg-
felelő államsegély. Kötelesség: Törvény és rendeletek ál-
tal megszabott. Elsősorban férfi tanerők pályázhatnak 
kántori képesítéssel. Kántori s egyéb egyházi szo gála-
tokért: 2% hold szántó megművelve és 3 hold 800 D-öl 
kaszáló a javadalma. A községben más iskola nincs. 
Sztána, nyaraló és üdülőhely a Budapest—kolozsvári fő-
vonal mellett vasúti állomással, magaslati levegővel, Ko-
lozsvártól 1 óra, Bánffyhunyadtól Yi óra. Pályázatok: 
„Ref. Iskolaszék, Sztána" címre küldendők. (2390.) 
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SZOM0T0R községi iskolaszéke háromheti határidő-
vel pályázatot hirdet iskolájánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett I. számú állásra. Pá'yázhatnak kizárólag 
férfi tanerők. Fizetés az iskolafenntartótól a törvényes 
lakbéren kí\ül 171-43 P, a többi államsegély. Az állás 
szeptember 1 én e'iog'alandó. Kellő'eg felszerelt kérvé-
nyek az iskolaszéki elnök címére küldendők. (23S8.) 

SZARVAS róm. kat. népiskolájánál lemondás fo'vtán 
megüresedett II. sz. férfi tanítói ál'amsegélyes állásra 
a betöltés engedélyezésétől függően pályázatot, hirdetünk. 
Pályázhatnak férfitanerők. Kántori oklevél, zt-->ei ké-
pesség, iparostanonciskolai képesítés előny. Középiskolák 
helyben. Határidő 3 hét. Róm. kat. iskolaszék. Szarvas 
(2387.) 

SZÖG (Za'a m.) róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: 6 kat. hold told. Minden pártól féln'éiő 
rozs (kb. 10 q), 19-70 fi'lér lélekpénz. Szabad borkollekta. 
4 öl tűzifa, házhoz szállítva, szénaváltság. Kétszobás 
lalás 8 mellékhelyiségekkel. 29 egység, többi államsegély. 
Plébániahivatal, Halimba, Veszprém m. (2386.) 

SZALAPA róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra, £1 napi határidővel 
pá yázatot hirdet. Javada'ma 20 értékegység, 95-10 pengő 
helyi hozzájárulás és államsegé'y. Űj lakás megépítéséig 
lakbér. Kötelessége díj'e.él szerint. Korteskedés kizáró 
ok. Nők is pá'yázhatnak. Vá aszbélyeggel ellátott, fel-
szerelt kérvények. Plébánia, Tűrje, (Zala m.) küldendők. 
(2385.) 

SZENDRŐ (Borsod m.) róm. kat. egyházközsége újon-
nan szervezett VI. sz. tanítói állásra 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalma: lakás, 10% és állam-
segély. Nők is pályázhatnak. Vá'asztás az érvénv ben levő 
rendelkezések szerint. Válaszbélyeges kérvények Plébánia-
hivatalhoz küldendők. (23t2.) 

GALVACS (Borsod m.) róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett tanítói ál'ásra 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Javada'ma: lakás, 25 ér-
tékegység és államsegé'y. Nők is pályázhatnak. Vá'asztás 
az énényben lévő rendelkezések szerint. Válaszbélveges 
kérvénjek: Plébániahivalalhoz, Szendrő küldendők. (£383.) 

SZALONNA (Borsod m.) róm. kat. egyházközsége 
kántortanítói á'lásra pályázatot hirdet. Javadalom: 29 
értékegység, 10%, lakás és államsegé'y. Köte'essége díj-
levé'ben. Határidő 21 nap. Választás az érvényben lévő 
rendelkezések szerint. Válaszbélyeges kérvények: Plébánia, 
Szendrő küldendők. (2384.) 

SAROK róm. kat. egyházközsége tényleges katonai 
szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesítésére pá-
lyázatot hirdet. Pályázati határidő 21 nap. Tanítási 
nyelv német. Nők is pá'yázhatnak. Fizetése törvényes. 
Vasárnap és ünnepnapi litániák, temetések elvégzése fe-
jében természetbeni lakás és téli időre 4 m3 fa biztosítva. 
A helyettesnél kántori oklevél felmutatásától e'tekintünk. 
Róm. kat. Plébániahivatal, Lippó, Barsnya m. (£380.) 

ZSÉLY róm. kat. iskolaszéke katonai szolgá'atot tel-
jesítő kántortanítója helyettesítésére pályázatot hirdet. 
Fizetés törvényes. Isi ők is pályázhatnak. Köteles kat. ifjú-
sági egyesületünket vezetni. Kántorpróbánál értesítés. 
Költségmegtérítés nincs. Határidő 21 nap. Plébánia, 
Zséy (iNógrád m.) (2407.) 

TÁPIÓSZELE-HALESZ ref. iskolája a II. számú 
féríitanítói állásra pálvázatot hirdet a presbitérium. Pá-
lyázhatnak kántori oklevéllel is (vagy ané.kül) bíró oki. 
férfi- és nőtanítók. Fizetése és kötelessége díjlevél sze-
rint. Természetbeni lakás é3 80% os államsegély. Állás 
szeptember 1 én elfoglalandó. Pá.yázati határidő 21 nap. 
(2396.) 

SÁRBOGÁRD róm kat. egyházközsége a fárbogárd-
A'.sótöbörzsökön szervezés alatt álló II. sz. tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet a V. K. M. engedélyétől feltéte-
lezetten. Fizetés törvényes, lakbér. Határidő 21 nap. 
Kérvények Plébániahivatal, Sárbogárd adandók be. (2378.) 

SÁRBOGÁRD róm kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói á lásra pá'yázatot 
hirdet. Fizetés llletményhivatal útján. Párbér és termé-
szetben lakás, kerttel. Határidő 21 nap. Átválasztás ese-
tén az V. sz. tanítói állást töltjük be, erre tanítónők 
is pályázhatnak. Kérvények Plébániahivatal, Sárbogárd 
adandók be. (l377.) 

SOMOGYDÖRÖCSKE ev. egyházközsége pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett II. sorsz. tanítói 
á lásra. Javadalom: természetbeni lakás és a mindenkor 
kezdő tanítói fizetés 40 százaléka az egyháztól, a többi 
államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Az iskola taní-
tási nyelve német. Szabályszerűen felszerelt és válaszbé-
lyeggel ellátott kérvények: Ev. Lelkészi Hivatal, So-
mcgydöröcske küldendők. Határidő 21 nap. (2376.) 

SOMBEREK róm."kat. iskolaszéke az újonnan szer-
vezett IV. sorsz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. Né-
met nyelv tudása szükséges, az iskola német tannyelvű. 
Fizetés 10% he yi javadalom és államsegély. Kérvények 
a sombereki Plébániahivatal címére küldendők (Baranya 
m.). Határidő 21 nap. (2375.) 

RÁKOSHEGY róm. kat. egyházközsége, 21 napos 
határidővel kántori állásra pá.yázatot hirdet. Javada-
lom: 1. Egyházközségtől iizetés lejében havi: 140 P, lak-
bér fejében: havi 40 P, azaz egyszáznyolcvan pengő, 
me'.y járandóság 3 (három) évenként a kezdődő fizeté3 
10 (tíz) % ával emerkedik. Az állásban 3 (három) év 
múlva erősíttetik meg. 2. A javadalmi földből 8 (nyolc) 
kat. ho'd szántóf ld a vele járó árokkal. 3. Stóla: Fő-
tiszte'endő Főegyházmegyei Hatóság által megállapított 
stóladíjszabás szerint. 4. Az állami iskolákban esetleg 
végzendő hitoktatásért az állam részéről kiutalni szo-
kott hitoktatói óradíjat, a kántor által végzett órák szá-
mának megfelelő összegben. Megkívánt képesítés: 1. 
Érettségi és zeneművészeti főisko'ai ok'evél. 2. vagy 
érettségi és kántori oklevél. 3. vagy tanítói és kántori 
oklevél. A kántor kötelességei: Minden egyházi tényke-
désnél, előírt szertartásnál és egyes plébános által meg-
határozott különleges alkalmakkor, továbbá minden 
plébániai misén az előírt szertartások és énekek ének-
lése, népénekek betanítása, népénekek vezetése, egyházi 
énekkar vezetése, va'amint a temetések és egyéb szertar-
tásoknál a szükséges szertartási ruhák, kegytárgyak vi-
telének segédkezése. Az ál'ami elemi iskolákban a hit-
oktatás végzése: legalább 20, azaz lega'ább húsz órában, 
a szívgárda vezetése. Az egyházi adók kezelésénél az iro-
dai munkák végzése. Általában kötelessége mindaz, amit 
a Főegyházmegyei zsinat törvényei előírnak a D. S. 
407—415. §§ ban. Fegyelmileg az Egyházmegyei Fő-
hatóság Fegyelmi Hatósága alá tartozik. Mabi, beteg, 
öregségi és rokkantsági biztosítás, melynek felét az egy-
házközség fizeti. Köte es továbbá valamely nyugdíj, vagy 
nyugdíjpótló intézet tagjává lenni. Köteles a katolikus 
egyesületekben közreműködni és állást a választás jóvá-
hagyása után azonnal elfoglalni. A kántorpróba (ének, 
orgoná ás) kötelező. Útiköltség a pályázót terhe'i. A 
fenti feltételeknek megfelelő és szabályszerű kérvények 
válaszbélyeg mellékletével: Róm. kat. Plébániahivatal, 
Rákoaheg.v, Pest megye küldendő. (2370.) 

PÉCS VÁ KAI) róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytáu megüresedett harmadik sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Pályázati határidő 
21 nap. A kérvényeket a pécsváradi róm. kat. plébánia-
hivatalhoz. (z367.) 
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RÁDPALVA ref. iskolaszéke pályázatot hirdet kán-
tortanítói á lásra. Javadalom: 72 értékegvség és államse-
gély. A megvá'asztandó illetményét jú ius 1 tél kapja. 
Pályázati határidő 21 nap. Kellően felszerelt pályázati 
kénények (nőlanítók is pá'yázhatnak). Református Is-
kolaszék, Rádfalva, posta: Kémes küldendők. (2373.) 

RÉDE ref. egyháza pá'vázatot hirdet háromtanerős 
iskolájában halálozás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Fizetés: Lakás természetben, 15 kat. hold szántó 
és díjlevé ben felsorolt egyéb természetbeliek. Hivata'os 
értékegvség 36 és 30 aranykorona. Kötelesség: nresbit. 
által kijelölt osztályok tanítása, kántori teendők e'lá-
tása, énekkarvezetés, ifjúsági és belmissziói munkálko-
dás. Pályázók kérvényeiket, visszaküldésre bélyeget mel-
lékelve, ku.djék a pályázat megjelenésétől számított 21 
napig Ref. Lelkészi Hivatal, Réde, Veszprém vm. címre. 
Kántori próbaidejéről értesítés. Állás szept. 1-én fogla-
landó el. Iskolaszéki elnök. (.371.) 

VÁMOSPÉRCS ref. egyházának p-esbitériuma pályá-
zatot hirdet három tanítói állásra. Pályázhatnak férfiak 
és nők. Orgonista kántori oklevéllel rendelkezők előnyben 
részeaülnak. A választás a tankerületi kir. főigazgató úr 
engedélyétől feltételezetten és a V. K. M. 1:5.000/1940. 
számú rende'et alapján fog megtartatni. Fizetés törvény-
szerű, természetbeni lakás vagy lakbér. Kötelesság: Egy 
vagy több osztály vezetése, belmissziói munkában való 
részvétel, kántor helyettesítése. Pályázók okmányaikkal 
(ok'evél, nem ref. va lású képzőkben végzetteknél val'ás-
tani pótképesítő, férfiaknál kántori okbvél, kereszt'evél, 
illetőségi bizonyítvány, összes esperesileg megerősített szol-
gá'ati bizonyítvány, az utolsó a pályázati hirdetmény 
megjelenése utáni kelettel, mely a minősítést fé reérthetet-
lenül magában fogla'ja, a kommunizmus alatti magatar-
tást, a katonai szolgálatot igazoló bizonyítvány, erkölcsi 

- bizonyít ánv, legújabb keletű hatósági orvosi bizonyít-
vány, szülők és mindkét ágbeli nagvszülők szü'etési és 
házassági anyakönyvi kivonata) felszerelt kérvénvüket 
Református Lelkészi Hivatal, Vámospércs címre küldjék. 
Okmányok eredetiben vagy közjegyző á'tal hite'esített má-
solatban terjesztendök be. Pályázati határidő a hirdet-
mény meeie'enésétől számított 21 nap. Korteskedés min-
den formában tilos és a pályázatból kizáró ok. Az egy-
ház kö'tözkfdési költséget nem ad. A kérvényhez meg-
címzett ós felbélyegzett boríték mellékelendő, hogy válasz-
tás után a le'készi hivatal az okmányokat visszaküld-
hesse. Az állást szeptember 1-én kell el'oglalni. (l404.) 

NYÍRPAZONY gör. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett második számú ta-
nítói állásra. Fizetés törvényes. Pályázati határidő 8 nap. 
(2359.) 

SÍROK egyházközsége lemondás folytán megürese-
dett 111. sorszámú tanítói állásra 21 nap határidővel 
pályázatot hirdet. Lakbér, fizetés törvényes Plébánia-
hi.atal, Sirok. (>374.) 

PÉCEL község iskolaszéke pálvázatot hirdet a locsod-
pusztai rendes községi tanítói állásra. Pályázati határ-
idő a hirdetmény megjelenésétől számított 8 nap. A kér-
vények községi iskolaszék, Pécel címre küldendők. (2366.) 

PERE (Abaúj-Torna m.) gör. kat. tanítói állésra 
pá'yázatot hirdet a megjelenéstől számított 21 napi határ-
idővel. Pályázhatnak tanítónők is. Helyi javada'om 
1 értékegység és kezdőfizetés 10% a. Iskolaszéki elnök, 
Abaújszántó. (2365.) 

PETÖMIHÁLYFA róm. kat. egyházközsége a le-
mondás folytán megüresedett tanítónői állásra 21 napi 
határidővel'pályázatot hirdet. Fizelés: helyi 10%, állam-
segély és lakbér. Pályázatok: Plébániahivatal, Győrvár 
(Vas m.) küldendők. (2364.) 

KÖZÉPTÜIt róm. kat. egyházközsége 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. III. számú tanítói állásra. Helyi 
javadalom 171-43 P. Pályázatok Plébániahivatal, Felsőtúr, 
u. p. Ipolyság küldendők. (2325.) 

NAGYIVÁN róm. kat. iskolaszékétől ké.-je ötödik 
tanítói á'.lást férfi vagy nő. Javadalma 10% helyből, 
többi államsegély. Köte esseg díjlevélben. Határidő 21 nap. 
Lakás vagy lakbér. (2360.) 

NYÍREGYHÁZA megvei város községi itkoja6zék)e 
pályázatot hirdet az üresedésben levő nyíregyháza—nagy-
lapospusztai községi elemi isko'ai tanítói állásra. Pályáz-
hatnak férfiak és nők vegyesen, vallásfelekezeti különb-
ség nélkül, mégis azzal, hogy a pályázó ág. ev. val.ású 
tanerők előnyben részesü'nek a választásnál. A várostól 
14 km-re van, közel a köves úthoz. Az államtél és a vá-
rostól törvényes fizetés és háromszobás lakás egy kat. 
holl kerttel. Közvetlen a községi iskola mellett á'lami 
iskola is van, úgy, hogy a községi iskola tanítója csak 
az egvik tagozatot tanítja. Pá'yázati kénények kellően 
felszerelve, a pá'yázat megjelenésétől számított 21 napon 
belül, nagyságos Török Dezső apátkanonok, községi is-
ko'aszéki elnök úrhoz, Nyíregyháza, küldendők. Válasz-
bélyeg csatolandó. (2357.) 

CJFEHÉRTÓ róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett VI. sorszámú tanítónői ál-
lásra 21 napos határidővel. Fizetése 10% helyi javada-
lom, törvényszerű lakáspénz és ál'amsegély. Köte'esség 
díjlevél szerint. Korteskedés kizáró ok. Okmányolt kérvé-
nvek vá'aszbélyoggel, Űjfehértó (Szabolcs m.), Plébánia-
hivatal küldendők. (2400.) 



7 3 4 1942 : 15. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

NAGYGENCS róni. kat. egyházközsége nógytanerős 
iskolájához a nyugdíjazás folytán megüresedett III. számú 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalom: Lakás és 
50% készpénz, államsegéllyel. Fizetés: Illetményhivatal-
tól. Kötelessége: Díjlevél szerint. Ál'ás szeptember elsején 
elfoglalandó. Határidő 21 nap. Cím: Plébániahivatal, 
Nagygencs (Vas m.). (2358.) 

NAGYBAKÓNAK község iskolaszéke lemondás foly-
tán megüresedett III. számú tanítói állásra 21 napi határ-
idővel pálvázatot hirdet. Javada'ma: 10% helyi javada-
lom, a többi államsegély és törvényes lakbér. Kötelessége 
díjlevél szerint. Zenében jártasság megkívántatik, mert 
díjlevél szerint a kántori helyettesítés kötelező. Csak róm. 
kat. vallású férfi- és nőtanerők pályázhatnak. Állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt és vá-
laszbélyeggel el'átott kérvények községi isko'aszék, Nagy-
bakónak (Zala m.) címre küldendők. (2356.) 

SAJÓGÖMÖR evangélikus népiskolájának iskolaszéke 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. 
számú női tanítói ál'ásra szept. elsejére. Tanítási nyelv: 
magyar. Javadalmazása a kezdőtanító javadalma zásá.nak 
10 százaléka, lakbér, a többi államsegély. A kellőképen 
felszerelt kérvények augusztus 15-ig evangélikus lelkészi 
hivatal. Sajógömör címre küldendők. (2379.) 

UNGPETRÓC róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás fo'ytán megüresedett tanítói állásra. Fize-
tés a polg. községtől 160 pengő. Az úrbéresektől 40 ür-
méter tűzifa iskolafűtési kötelezettséggel. A hitközségtől 
lakás és 17 kat. hold és 582 négyszögöl szántóföld és le-
gelő. Helyi javaialom ?43 pengőben értékelve, a többi 
ál'amsegély. Pályázati kérvények a felsődomonyai (u. p. 
Ungvár) róm. kat. plébániahivatalhoz nyújtandók be. 
Pálvázati határidő a megjelenéstől számított 15 nap. 
Választás az ezt követő vasárnap. Tannyelv szlovák. 
(2401.) 

TARNAZSADÁNY egyházközsége az V. számú taní-
tói állásra pá'vázatot hirdet. Javada'om: 20% helvi ja-
vada'om, a többi államsegély és lakbér. Kántoriakban 
jártasak előnyben. Kötelessége díjlevél szerint. Nők is pá-
lyázhatnak. Pályázati határidő három hét. Pá'yázatok 
Róm kat. Plébániahivatal, Tarnazsadánv címre külden-
dők. (2397.) 

TISZABÁBOLNA róm. kat. egyházközségié a lemon-
dás folytán megüresedett II. tanítói á'lásra pályázatot 
hirdet. Lakás természetben. Fizetés törvényes. Határidő 
21 nap. Kötelességei díjlevél szerint. Kellően felszerelt kér--
vények Plébániára küldendők. (2399.) 

TAPSONY (Somogy m.) róm.. kat. egyházközsége 
21 napi határidővel osztálytanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalma törvényes. Nők is pályázhatnak. Kérvé-
nyok Plébániahivatal címre küldendők. (£398.) 

VASVÁR róm. kat egyházközsége a megjelenéstől 
számított három heti határidővel pá'yázatot hirdet a le-
mondás folytán megürült IV. számú és az újonnan szerve-
zett VI. számú férfitanítói állásokra. Fizetés törvényes. 
Kötelességek díj'.evél szerint. Előnyben részesülnek kán-
tori oklevéllel bírók, mert a kántortanítót he'yettesíteni 
tartoznak. Szabályszerűen felszerelt kérvényt válaszbélyeg-
gel ellátott borítékkal Plébániahivatal, Vasvár címre kell 
kü'deni. (2402.) 

RUDNOK róni. kat. iskolaszéke, szeptember 1-i határ-
idővel megismétli e lap március 15. számában megjelent 
pályázati hirdetést azzal, hogy csak magyarul tudók is 
pályázhatnak. Költözködést nem térítünk. A szlovák 
nyelv később elsajátítandó. (2372.) 

SZÉKELYSZENTKIRÁLY róm. kat, iskolaszéke ezen 
lap június 1-i számában közzétett pályázati hirdetést 
újabb háromheti határidővel megismétli. (2394.) 

Az erdé'yi református egyházkerület SZILÁGYSZOL-
NOK egyházmegyéjébe bekebelezett zilahi ref. egyházköz-
sége pályázatot hirdet iskolája VII. sz. tanítói állására. 
Javadalom: lakás vagy törvényes lakbér, egyháztól kész-
pénz évi 140 P, a többi államsegély. Kötelességek: a ki-
jelölt osztály, esetleg .osztályok vezetése, egyházi és 
missziói munkák végzése. Kellően felszerelt pályázatok 
(orvosi bizonyítvány) Református Lelkészi Hivatal, 
Zilah, Iíercsényi-u. 6. címre küldendők, a hirdetés meg-
jelenésétől számított 21 nap alatt. Megjegyeztetik, hogy 
Zilahon ref. főgimnázium, állami polgári leányiskola és 
zeneiskola van. (2389.) 

TÁP1ÓGYÖRGYE község, 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet az üresedésben levő tápiógyörgyei— 
szőlőbeü községi elemi népiskola III. sorszámú férfitanítói 
állásra. Javadalom 40%-os helyi járulók, a többi állam-
segély, lakáspénz. Kötelessége az iskolaszék által kijelölt 
osztályok tanítása, havonként tartandó róm. kat. misé-
ken kántorizá'ás, leventék oktatása. Az állás szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. A kellően felszerelt, válaszbé'yeg-
gel ellátott kérvények a községi iskolaszék elnöksége cí-
mére, Tápiógyörgye (Pest m.) küldendők. (2395.) 

VÁMOSMIKOLA ref. egyháza presbitériuma pályá-
zatot hirdet az elha'álozás folytán megüresedett preorán6-
tanítói állásra. Javadalom a törvényszerű lakás és szá-
zalékos készpénz. Ál'amsegélyt az iskolafenntartó kérvé-
nyezni fogja, de annak kiutalásáért nem kezeskedik. Ref. 
lelkészi hivatal, Ipolypásztó. (2403.) 

SZENTPÉTERFA róm. kat, egyházközsége a lemon-
dás folytán megüresedett IV. számú tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényes, lakás természetben 
konyhakerttel. Horvátul tudók előnyben. Kérvények Plé-
bániahivatal címére küldendők. Pályázati határidő 21 nap. 
(2393.) 

SZALÁNTA róm. kat. tanítói áHására 21 napi határ-
idővel pályázat hirdettetik. Javadalom: 1. lakás (elő-
szoba, két szoba, két konyha, kamra, pince), gazdasági 
épületek, 1400 négyszögöl kert; 2. páronkint (198) 12-5 
kilogramm búza, 12-5 kilogramm rozs, 5 liter bor, 16 fil-
lér lélekpénz; 3. 12 köbméter keményfa; 4. a politikai 
községtől 40 pengő tandíjváltság és 29-36 pengő ismétlő-
oktatás címén. 63 értékegység. Kötelességei a díjlevél sze-
rint. Tannyelv magyar. Tanítónők is pályázhatnak. Hor-
vátul tudók előnyben. Plébániahivatal, Németi (u. p. 
Szálánta) Baranya m. (2392.) 

A marosi egyházmegyébe bekebelezett SZÉKELY-
KÖVESDI református egyházközség presbitériuma három-
tanerős iskolájához kánfortanítói á'lásra pályázatot hir-
det. I. Javadalom: Lakás (két szoba, konyha, kamra). 
Kert. Gazdasági épületek. Hat hold szántó, 4 öl fa (fele 
ágfa), szántó arányában hívektől félnapi munka. Szol-
gálat szerinti államsegé'y. Kántori és belmissziói teen-
dőkért 458 öl kert, 7 hold, 1584 öl szántó, 2 öl fa (fele 
ágfa), szántó arányában hívektől félnapi munka. II. Kö-
telességek: Egyházi és állami törvényekben és szabályren-
deletekben előírt kántortanítói teendők pontos elvégzése, 
összes be'missziói munkákban való segédkezés, lelkész 
akadályoztatása esetén helyettesítése, egyházi énekkar szer-
vezése és vezetése. Pályázati határidő a hirdetés meg-
jelenésétől számított 21 nap. Kellően felszerelt pályá-
zati kérések a Marosi Egyházmegye Esperesi Hivata'á-
hoz, Udvarfalva (Maros-Torda vm.) kü'dendő. Az állás 
1942. szeptember 1-én foglalandó el. (2391.) 

NAGYGÉC református egyházközsége, 21 napos ha-
táridővel, pályázatot hirdet megüresedett énekvezértaní-
tói állására. Fizetés 32 értékegység helyi javadalom és la-
kás, a többi államsegély. Kötelesség díjlevél szeiint. Köz-
ség Szatmárnémetihez 12 km. Autóbuszközlekedés. Pályá-
zatok Református Lelkészi Hivatal, Nagygéc címre kül-
dendők. (2352.) 
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NÉMETLAD (Somogy vm.) róm. kat. egyházközsége 
a férfiosztálytanítói állásra pályázatot hirdet augusztus 
1-i határidővel. Javadalom: kétszobás lakás, fizetés 
20%-a az egyházközségtől, a többi államsegély. A köz-
ségben villanyvilágítás, vasút. Kötelessége a díjlevélben 
lévőkön kívül a leventeoktatás és ifjúsági egyesület ve-
zetése. Pálvázatok Plébánia, Németlad címre küldendők 
(2355.) 

NAGYTEREM (marosi egyházmegye) református 
egyházközsége pályázatot hirdet osztatlan iskolája meg-
üresedett kántortanítói állására. Javadalom: Kétszobás 
lakás gazdasági épületek nélkül, egyháztól évi 140 pengő, 
államsegély, iskolánkívüli egyházi szolgálatokért 2% hold 
föld, 110 véka szemeskukorica és 110 véka zab. Köteles-
ség törvényszerinti. Kántori teendők mellett kéthetenként 
teljes délelőtti istentisztelet végzés és belmissziói mun-
kák. Pályázati kérvények Farkas Jenő espereshez, Udvar-
falva, posta Marosvásárhely küldendők. Pályázati határ-
idő 3 hét. Állás szeptember elsején foglalandó el. (2354.) 

NAGYVISNYÓ református iskolaszéke hadbavonult 
kántortanítójának helyettesítésére szeptembertől kezdve 
helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint, mely jóval 
több lehet a hivatalosan megállapítottnál. Kántori szol-
gálathoz nem ragaszkodunk feltétlenül. Pályázhatnak 
nőtanítók is. Érdeklődők Református Iskolaszék, Nagy-
visnyó, Borsod megye címre írjanak. (2351.) 

NAGYKÁLLÓ község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a László-tanyai iskolánál megüresedett I. sz. tanítói 
állásra. Javadalom: természetbeni lakás, 10% helyi ja-
vadalom, a többi államsegély. Pályázati határidő 21 nap. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények Nagykálló község 
iskolaszékéhez küldendők. (2350.) 

NAGYKAROLY róm. kat. egyháztanácsa és iskola-
széke a VKM. és az egyházi főhatóság rendeleteinek 
figyelembevételével a fiúiskolánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett IV. tanítói állásra, háromheti határidővel, 
pályázatot hirdet. Javadalma törvényes. Kérvények, vá-
laszborítékkal. Róm. kat. Plébániahivatal, Nagykároly. 
(2349.) 

NAGYPESZEK ref. egyházának presbitériuma pályáza-
tot hirdet a katonai szolgálatot teljesítő tanítójának he 
lyettesítésére az 1942/43-ik iskolai évre. Fizetése a tör 
vényes államsegély és az egyházitól havi 20 P, és búto'ft-
zott szoba. Kántoriák végzéséért havi 60 P és 2 öl fa t> 
stóla. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől számí-
tott 2 hét. Pá'yázatok kellően felszerelve és válaszbólyeg-
gel ellátva Ref. lelkészi Hivatal, Nagypeszek (Hont vm.) 
küldendők. Pályázhatnak ref. vallású tanítónők is. (2348.) 

MÁRIAPÓCS gör. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
a most szervezett VII. számú tanítói állásra. Férfiak és 
nők pályázhatnak. Kérvények, 21 napos határidővel, 
Iskolaszók címre küldendők. (2345.) 

MEZŐKERESZTES róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett III. ez. tanítónői állásra az 
államsegély elnyerésétől föltételezetten. Helyi javadalma 
10% és lakáspénz, többi államsegély. Ugyancsak pályá-
zat hirdettetik a kántortanítói állásra is. Helyi javadalma 
10% és természetbeni lakás, a többi államsegély. Ugyan-
itt pályázat hirdettetik a fizetésnélküli szabadságon levő 
tanító helyettesítésére. Javadalmát az Illetményhivatal 
utalja a szabadságon levő tanító illetményeinek terhére. 
Nők is pá'yázhatnak. Pályázati kérvények felbélyegzett 
borítékkal Plébániahivatal, Keresztespüspöki, küldendők. 
(2347.) 

MÁR IAKEMÉND községi iskolaszéke a III. sor-
számú tanítónői állásra, e lap megjelenésétől 21 napra, 
pályázatot hirdet. Feltételek Néptanítók Lapja folyó évi 
június 1. számában. ((2338.) 
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Népdalokról és népdalgyűjteményekről 
tájékoztatót szívesen küldünk. 

MÁGÓCS róm. kat. egyházközségének képviselőtestü-
lete pályázatot hirdet e lap megjelenésétől számított 
háromhetes határidővel, az 1942/43. tanévre, helyettesí-
téssel ideiglenesen megbízott tanítói minőségben, a IX. 
sorszámú tanítói állásra, melynek tanítója egyéves fize-
tés nélküli szabadságon van, pályaváltoztatás céljából. 
Német képesítés szükséges. Leventeoktatás és kántor 
esetleges helyettesítése kötelező. Fizetés törvényes. Kér-
vénvek Plébániahivatal, Mágocs (Baranya m.) címre 
küldendők. (2346.) 

MOGYORŐSKA gör. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a megüresedett kántortanítói állásra. Javadalma 32 
értékegység és a törvényes á lamsegély. Kötelessége a 
díjlevél szerint. Pályázatok Gör. Kat. Plébániahivatal, 
Mogyoróska, u. p. Fony, küldendők. Határidő 21 nap. 
(2344.) 

MESTERI (Vas m., Celldömölk mellett) egyházköz-
ségének képviselőtestülete a lemondás fo'ytán megürese-
dett tanítói állásra, 21 napos határidővel, pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes, természetbeni lakás. Kántori 
teendők végzéséért külön díjazás. Nők is pályázhatnak. 
Kántoriakban való jártasság megkívántatik. Pályázatok 
Plébániahivatal, Vásárosmiske (Vas m.) címre külden-
dők. (2343.) 

MŐCSÉNY róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra, 21 napos határidő-
vel, pályázatot hirdet. Helyi javadalom 50 értékegység, 
421-60 P készpénz, lakás, államsegély. Tanítási nyelv né-
met. Csak férfitanerők pályázhatnak. Kérvények Plébá-
niahivatal, Cikó (Tolna m.) címre küldendők. 1,2342.) 

LÁBOD (Somogy m.) újonnan szervezett III. számú 
tanítónői álásra pályázatot hirdet. Fizetés, lakbér törvé-
nyes, Kézimunka tanítása kötelező. Határidő 21 nap. Kér-
vények Plébánia Hivatal, Láibod küldendők. (2335.) 
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MOHÁCS róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a lemond is folytán megüresedett Mohács-sz'get—belső-
rihii tnm'fói á Iáira. Fizetése törvény szerinti. A pályá-
zati kérvények a Mohács-belvárosi róm. kat. plébánia-
hivatalhoz, bélyeggel ellátva, jelen pályázati hirdetés 
megjelenésétől számított 21 napon belül, dé.i 12 óráig 
küldendők be. (2341.) 

MAGYARLÁPOS ref. egyházközsége (Szolnok-Doboka 
vármegye) I. és II. számú tanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalom: évi 140—140 P, törvényszerinti lakbér 
és államscgé y. Kötelességek: a kijelölt osztályok veze-
tése, valamint az egyházi és belmissziói munkákban való 
segédkezés. Csak okleveles tanítók, vagy tanítónők pá-
lyázhatnak. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 
számított három hét. Pályázati kérvények Kovács László 
espereshez, Dés (Szolnok Doboka megye) küldendők. 
(2340.) 

MEZŐBERÉNY I. ker. evangélikus egyház iskola-
széke, államsegély elnyerésétől függően, pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedő IV. számú kántor-
tanítói állásra. Javada'om: lakás vagy lakbér és 33 
értékegység helyi javadalom, a többi államsegély. Német 
nyelv tudása szükséges. Kántorizálás német és magyar 
nyelven. Pályázati határidő 21 nap. Kötelessége a ki-
jelö't osztályok vezetése, belmissziói munkákban segéd-
kezés. Kellően íe'szerelt kérvények Bárdy Ernő főespe-
res címére küldendők. (2339.) 

LEPSÉNY (vasúti gócpont, Budapest—Nagykanizsa 
fővonalon, Balaton közelében) róm. kat. egyházközsége 
az újonnan szervezet III. számú tanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, lakás-
pénz. Kötelességeit az egyházi törvények, díjlevél, írják 
elő. Kántoriakban segédkezni tartozik. Énekkar, ifjúsági 
egylet vezetése, a lelkipásztor mellett az egyházközség 
munkájában tevékeny segédkezés kötelező. Kők is pályáz-
hatnak. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kellő»n s 
válaszbélyeggel felszerelt kérvények róm. kat. Plébánia-
hivatal, Lepsény, Veszprém vm. küldendők. (2337.) 

LEGYESBÉNYE III. számú állásra 21 napi határ-
idővel pályázhatnak orgonálni tudó róm. kat. tanítók, 
tanítónők. Járandóság törvényszeiü. Vasútállomás Sze-
rencs. Iskolaszék. (2336.) 

LENGYELTÓTI katolikus egyházközsége lemondás-
sal megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Háromhetes határidő. Bútorozott szoba van. Kötelességei 
Rendszabályok szerint, Katolikus Akció minden munká-
jában részvétel, leventezenekar vezetése. Kántori levente-
ektatói oklevelesek előnyben. Esetleges énekpróba ön-
költségen. Állás szeptember e'sején elfoglalandó. Kortes-
kedés bármely formában jelölésből kizáró ok. Kérvények 
eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített okmányokkal Plé-
bánia, Lengyeltóti küldendők. (2334.) 

LELE egyházközsége 21 napos határidővel pályázatot 
hirdet kéttanerős iskolája I. és II. kántortanítói állására. 
Javadalom évi 140—140 P helyi javadalom, törvényes 
lakbér vagy lakás I. állásra férfi, II. nők pályázhatnak. 
Köte'ességek a törvény és szabályrendeletekben előírtak. 
Pályázatok Kovács Zsigmond ref. esperes, Szilágysomlyó, 
Szilágy megye címre küldendők. (2333.) 

KÖRÖSLADÁNY református egyházközsége pályáza-
tot hirdet szervezés alatt ál'ó IX. sz. tanítói állására. 
Javadalom törvényes. Helyi javadalom: ideiglenesen la-
káspénz és 10%-ban van megállapítva. Kötelesség: ki-
jelölt osztá'y vagy osztályok vezetése, mindennemű bel-
missziói munkában való tevékeny közreműködés. Kellőleg 
felszerelt pályázatok a hirdetés megjelenésétől számított 
három hétig Református lelkészi hivatal, Kőrösladány, 
Békés vm. címre küldendők. (2332.) 

KISECSET (Nógrád m.) róm. kat. egyházközsége 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma 5 kat. 
hold szántó, melyből 3 holdat hívek munkálnak, 1000 d -ö l 
kertfö'd, 3 öl fa. 325 pengő párbérváltság. Lakás, állam-
segély. Határidő 21 nap. Orgonálni tudó tanítónők is 
pálvázhatnak. Válaszbélyeges kárvények Plébániahivatal, 
Magyarnándor killdendők. (2329.) 

SZENTE (Nógrád m.) róm. kat. egyházközsége kán-
tortanítói áilásra pályázatot hirdet. Javadalma 6 khold 
szántó, miunkavá'tság címen 2 hold föld, 5 öl tűzifa, 4tí0 
pengő párbérváltság. 3 szobás lakás, államsegély. Orgo-
nálni tudó tanítónők is pályázhatnak. Pályázati határidő 
21 nap. Válaszbélyeges kérvények, magyarnándori plébá-
niahivatalhoz küldendők. (2330.) 

KÁLLŐSEMJÉN református egyháza pályázatot hir-
det II. sz. tanítói állásra. Fizetés készpénz Illetmény-
hivatal útján, lakbér. Pályázhatnak férfiak és nők. He-
lyettes kántor és énekkarvezető előnyben. Határidő 21 
nap. (2331.) 

KATYMÁR (Bács-B. vm.) rém. kat. egyházközsége 
lemondás fo'ytán megüresedett IV. sorszámú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Német, esetleg bunyevác nyelv-
tud is előny. Törvényes fizetés- és lakbér. Kötelesség díj-
levél szerint. Határidő 21 nap. Plébániahivatal, Katymár 
(2328.) 

KISKUNMAJSA róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kiskunmajsa-
kígyóspusztai III. sz. isk. tanítói állására. Az állásra 
nők is pályázhatnak. Pályázati határidő megjelenés'ől 21 
nap. Javadalom: Törvényszerű fizetés és természetbeni 
lakás. Köteles-ég díjlevél szerint. Az á'lás szeptember 
1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények a kiskunirajsai 
róm. kat. egyházközség elnökségéhez küldendők. (2326.) 

KISKUNMAJSA róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a k:skunma;sa-köirpöcpusztai II. számú isk. ideig-
lenes helyettes tanítói á'lásra. Az ál'ásra nők is pályáz-
hatnak. Pályázati határidő megjelenéstől számított 21 
nap. Javadalom törvényszeiü. Kötelesség díjlevél szerint. 
Az állás szeptember 1-én elfogla'andó. Pályázati kérvé-
nyek a kiskunmaisai róm. kat. egyházközség elnökségéhez 
ki-ldendők. (2327.) 

PILISMARÓT róm. kat. egyházközsége pá'yázatot 
hirdet a második számú tanítói állásra. Határidő 21 nap. 
Lakás természetben. Plébániahivatal, Pilismarót. (2368.) 

KÉTEGYHÁZA (Békés vm.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: két-
szobás lakás mellékhelviségekkel, 459 négyszögöl házi-
kert, egy ö' tűzifa, stólaváltság évi 168 P, irodaátalány 
évi 19 P 04 f., 16 katasztrális hold szántó hoszonbérbe, 
a grófi uradalomtól 8 q 58 kg búza, 4 q 12 kg árpa. A 
természetbeni járandóság 37 egységre értékelve. Kiegé-
szítő államsegély. Kötelesség: (összevont) osztály taní-
tása, ének- és tornaoktatás, kántori teendők az egyházi 
hatóság rendelkezése szerint, vegyes énekkar szervezése 
és vezetése, a kat. agrárifjúsági legényegylet vezetésében 
és az iskolánkíví li népművelésben közreműködés, az egy-
házközségi, iskolaszéki és tantestületi jegyzői teendők el-
látása. Pályázat határideje: augusztus 15. Pályázó az 
egyházközség felhívására személyesen köteles megjelenni 
ének és orgonálni tudásának bemutatására. Kántori ok-
levél megkívántatik. Egyházközségi elnökség. (2324.) 

KACS róm. kat. iskolaszéke az újonnan szervezett 
III. férfitanítói ál'ásra a lap megjelenésétől számított 21 
napi lejárattal pályázatot, hirdet. Kötelessége a reá bízott 
osztályok vezetése, akadályoztatása esetén a kántort he-
lyettesíteni, a fiúegyesületeket vezetni, esetleg a levente-
oktatást. vál'alni. Nők is pályázhatnak. Kellőképen fel-
szerelt, válasabélyeggel ellátott kérvények az iskolaszék 
címére küldendők. Kovács. (Fürdőhely.) (2323.) 
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NYÍRLÖVŐ református egyközsége pályázatot hir-
det lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Fizetés: lakás, kert, 15% helyi hozzájárulás, államse-
gély. Pályázhatnak kántortanítói oklevéllel bíró férfiak 
és nők. Református Iskolaszék Nyírlövő, u. p. Pap (Sza-
bolcs m.). (998.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY r. k. iskolaszéke a lemondás 
folytán megüresedett kültanyai tanítói állásra 21 napi 
batáridővei pályázatot hirdet. Fizetés: természetbeni la-
kás, 30% az iskolafenntartótól, a többi államsegély. Nők 
is pályázhatnak. Válaszbélyeges kérvények II. k. plébá-
niaihivatal, Hajdúböszörmény címre küldendők. (987.) 

KALLÓSEMJÉN református egyháza pályázatot hir-
det a II. sz. tanítói állásra. Fizetés készpénz, lakbér. 
Csak nők pályázhatnak. Kántorhelyettes, énekkarvezető 
előnyben. Pályázati határidő 21 nap. (2314.) 

KAVA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett állápra. Pályázhatnak 
férfi és női tanerők. Határidő a hirdetéstől 21 nap. Fize-
tés törvényes. Kérvények a tápióbicskei róm. kat. plébá-
niah'vatalhoz küldendők. (2317.) 

KISTORONYA község iskolaszéke 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet a megüresedett II sz. férfitanítói 
állásra. Javadalom: Törvényes f:zetés, lakbér. Csak kato-
likus vallású férfitanerők pályázhatnak. Az áfást szep-
temebr 1 én kell elfoglalni. Kérvénvek: Köz=égi iskola-
szék, Kistoronya (Zemplén m.) küldendők. (2315.) 

KOMAROMCSEHI róm. kat. egyházközségi tanácsa, 
mint iskolaszék pályázatot hirdet a lemondás fo'ytán 
megüresedett I. számú tanítói állásra 21 napi határidő-
vel. Javadalom: 4 kat. hold 200 | ,-öl szántó öld, 487 
| ]-ö! rét, 8 m3 kemény tüzelő la. Szabályszerűen felsze-
relt, válaszbélyeggel ellátott kérvények: Róm. kat. plé-
bániahivatal, Komáromszemere címre küldendők. (Nyitra-
Pozsony vm.) (2321.) 

KISTELEK róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det a megüresedett kántori állásra. A szabályszeiűen föl-
szerelt folyamodványok 1942. július 30-ig adandók be a 
kisteleki róm. kat. rlébánia rímére. Dotáció készpénzben 
és természetiekben kb. havi 300 P. Az állás behelyettesí-
téssel be van töltve. (2320.) 

KESZNYÉTEN ref. egyházközsége 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet III. számú tanítói ál'ásra. Nők is 
pályázhatnak. Kántori oklevél előny. Javadalom: lakás, 
10% helyi járulék, ál'arrsegélv. Kötelessége: törvény 
szerint. Az ál'ás szeptember 1-én elfoglalandó. Reformá-
tus 1 elkipásztori Hivata', Kesznyéten, u. p. Girincs, 
Zemplén vármegye. (2319.) 

IVÁNDARDA róm. kat. egyházközsége népiskolai elő-
készítő tanfolyam lemondás folytán megüresedett, tanítói 
állására pályázatot hirdet. Pályázati határidő 21 nap. 
Tanítási nyelv: kisebbségi német. Nők is pályázhatnak. 
Javadalom: 2 szobás, 2 konyhás lakás, 2 kat. ho'd 413 
négyszögöl szántóföld haszonélvezete és annak egyszeri 
szántása — jelenleg feles művelésre kiadva; 516*27 P 
készpénz, 5*58 ürm. hasábfa, 1-05 q kétszeres, a pároktól: 
jelenleg körülbelül 46'— P készpénz, 12-5 q búza és 4 q 
morzsolt tengeri. Vasárnapi litániák alkalmával kántori 
teendők végzendők. Kántori oklevél felmutatásától azon-
ban eltekintünk. Nyugdíjigény az állással kapcsolatban 
nincs. Róm. kat. Plébániahivatal, Lippó, Baranya m. 
(2312.) 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő / Biztonsági alapok : 
37 millió pengő! Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisiókai, nagykürti és köpösdi Takách 
Tolvay Józiel m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviseld, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosltásunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól : 

BUDAPEST. V.. SAS-UTCA 10-12. 

KUNMADARAS róm. kat. egyházközsége 1 tanerős 
iskolájának tanítói állására 21 napi határidővel pályáza-
tot hirdet. Fizetés 20% helyi illetmény, természetbeni 
lakás, államsegély. Nők is pálvázhatnak. Vá'aszbélyeges 
kérvények Plébánia, Tiszaörs küldendők. (2322,'a.) 

IÍERCSEL1GET (Somogy m.) róm. kat. egyházközsége 
lemondás útján megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet 21 napi határidővel. Javadalom 85 érfékegy 
ség, mely természetbeni járandóságokból és ál'amsegély-
ből áll. Kántorizálás magyarul és németül. Kötelességek 
Díjlevél és Kántori Szolgá'ati Szabályzat szerint. Szár-
mazás és magyar állampolgárság igazolandó. Jelöltek 
kántorpróbán saját költségükön jelennek meg. Válasz-
bélyeges kérvényeik Plébánia, Kercseliget küldendők. 
(2318.) 

KARCFALVA (Csík megye) róm. kat. egyházközség 
iskolaszéke pályázatot hirdet az I. számú kántortanítói 
állásra. Kántortanító javadalma: természetbeni lakás, a 
szükséges melléképületekkel, 1310 | |-öl kerttel, 1 hold 
szántó, 10 m3 tűzifa, díjlevél szerint 328 P értékben. Mi-
vel az egyházközség kettős, Csíkjenőfalvától, külön kán-
tori teendők végzéséért kap 4£0 P készpénzt, 15 m3 

tűzifát és stoláris jövedelmet. Tanítói fizetése törvényes. 
Pályázati határidő: 21 nap. Kérvények Róm. kat. Plé-
bánia Hivatal, Karcfalva (Csík vármegye) címre külden-
dők. (2316.) 

NYARADKÖSZVÉNYES róm. kat. egyházközség is-
kolaszéke öttanerős iskolájában lemondás folytán meg-
üresedett II. férfi és III. tanítónői, illetve újonnan szer-
vezett V. tanítónői állásra 21 napos határidővel pályáza-
tot hirdet. Javadalom: évi 140 P helyi, megfelelően ki-
egészített ál amsegély, természetbeli lakás, illetve lakbér. 
(Vonat- és autóbuszmegálló helyben a Marosvásárhely-
Szováta útvonalon.) Kérvények Plébániahivatal, Nyárád-
köszvényes, (Maros Torda vm.) címre küldendők. (1498/a.) 

Hirdetéseket felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L 
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KISZSOLNA (Beszterce-Naszód vm.) ev. német nép-
iskolájánál a tanítói állás állandó jelleggel betöltendő. 
Jogok és kötelezettségek a törvényesek. Jelentkezési ha-
táridő 1942. július hó 25. a kiszsolnai német ág ev. pres-
bitériumhoz. (2322.) 

A szilágyszolnoki református egyházmegyébe kebele-
zett kémeri református egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet 1 tanerős iskolájához férfi kántortanítói állásra. 
Javadalom: Az egyház pénztárából évi 168 P, a többi 
államsegély. Természetbeni lakás, mely áll 3 szoba, 
konyha, kamra, egyéb melléképületekből, 700 négyszögöl 
kerttel. Temetés és esketés után az egyházmegye által 
megállapított stóla. Kötelességek: Az Egyházi Törvények-
ben megállapított ée előírt kántortanítói teendők végzése. 
Lelkész akadályoztatása esetén helyettesítése. Énekkar 
szervezése és vezetése. Belmissziói munkákban való se-
gédkezés. A 11 tanerős állami el. népiskolában az egy-
házi ének tanítása heti 4 órán. Az énekkar vezetéséért, 
a belmissziói munkák végzéséért s az egyházi ének taní-
tásáért az egyháztól külön kap 2400 liter búzát, vagy 
annak megállapított árát. Férfi pályázók hiányában nők 
is pályázhatnak. A személyes megjelenés kívánatos. Pá-
lyázati határidő e hirdetmény megjelenésétől számított 
21 nap. Kellőképen felszerelt pályázatok Református Lel-
készi Hivatal, Kémer (Szilágy vm.) címre küldendők a 
visszaküldéshez szükséges válaszbélyeg csatolása mellett. 
(2313.) 

HERENCSÉNY (Nógrád megye) róm. kat. egyházköz-
sége pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra 21 napi határidővel. Javadalma: 7 
kat. hold szántó, 3 kat. hold réty természetbeni lakás (12 
értékegység) 1540 P készpénz és államesgély. Kötelesség 
díjlevél szerint. Plébániahivatal, Ilerencsény. (2306.) 

HOKPÁCS (Nógrád m.) róm. kat. egyházközsége a 
lemondás folytán jogilag megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Államsegély, 14 értékegység, 
12%, természetbeni új lakás. Pályázati határidő 3 (há-
rom) hét. Felszerelt s válaszbélyeggel ellátott kérvények 
a borsosberényi plébániára küldendők. (2305.) 

JÁSZÓŰJFALU róm. kat. iskolaszéke az újonnan 
megszervezett magyar tannyelvű II. sz. tanítói állásra — 
melynek betöltése egyelőre 2 évre van engedélyezve — 
pályázatot hirdet. Női tanerők előnyben. Javadalom: évi 
240-— P, a többi államsegély. Pályázati határidő augusz-
tus 15. Szabályszerűen felszerelt s válaszbélyeggel ellá-
tott kérvények a jászófalui róm. kat. plébániahivatal, p. 
Jászó, Abauj vm. címére küldendők. (2313.) 

JÁSZSZENTANDRÁS róm kat. iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett külterületi Szent László-félsőtanyai 
I. számú tanítói állásra, 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Amennyiben ezen tanítói állásra a szintén külte-
rületi Jézus Szt. Szíve-alsótanyai I. számú állást betöltő 
tanító lenne beválasztva, úgy ezen állást is azonnal be-
töltjük. Mindkét hirdetett tanítói állás javadalma egyenlő: 
2 értékegység azaz 15 métermázsa szén, 40% helyi java-
dalom az Illetményhivatal útján utalva, többi államsegély. 
Természetbeni lakás. Távolság a községtől 3 kilométer. 
Nők is pályázhatnak. Kötelesség díjlevél szerint. Okmá-
nyokkal kellően felszerelt és bélyeges válaszborítékkal 
ellátott kérvény a jászszentandrási plébánia címére kül-
dendő. (2311.) 

IIOMROGD görög katolikus egyházközsége tényleges 
katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyettesíté-
sére folyó iskolai évre háromheti határidővel pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak gör. vagy róm. kat. férfiak és nők, 
kántori képesítés nélkül is. Fizetés törvényes Gör kat. 
Plébánia, Homrogd, Abauj m. (2302.) 

IPOLYBÉL róm. kat. egyházközségi tanácsa, mint 
iskolaszék pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett osztatlan nyolcosztályú kántortanítói állásra. 
Helyi javadalom: 906 liter kemény gabona, 48 P munka-
váltság, 11 magyar hold 426 négyszögöl föld 397 P 06 
fillérbe értékelve. Adót a javadalmas fizeti. Államsegély. 
Vasút és posta helyben. Lakás nov. 1-én, az állás szept. 
I-én elfoglalandó Szabályszerűen felszerelt és válaszbé-
lyeggel ellátott pályázati kérvények az ipolvszakállosi 
róm. kat. plébánia, mint iskolaszék címére, küldendők e 
lap megjelenésétől számított három hét alatt. (2310.) 

JÁSZAPÁTI róm. kat. iskolaszéke a felettes hatóság 
engedélyétől feltételezetten 3 heti határidővel pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett hevesiványi kül-
területi I. számú iskola I. számú tanítói állomására. 
Javadalom: természetbeni lakás és törvényes illetmény. 
Amennyiben ez állomás a belterületről átválasztással töl-
tetnék be, úgy azt is nyomban betölti az iskolaszék a 
pályázók közül. Javadalom itt is törvényszerű. Köteles-
ségek díjlevél szerint. A vonatkozó rendeleteknek meg-
felelően felszerelt s válaszbélyeggel ellátott kérvények 
Plébániahivatal, Jászapáti küldendők. (2308.) 

IltlíÁNY róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett IV. számú tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: törvény szerint. Pályázati határidő 
21 nap. Felszerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvények: 
Plébánia, Ibrány, Szabolcs megye küldendők. (2309.) 

CSERHÁTSURÁNY (Nógrád megye) róm. kat. egy-
házközsége halálozás folytán megüresedett II. sz. tanító-
női állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. 10% 
helyi javadalom, a többi államsegély és lakbér. Plébánia-
hivatal, Herencsény. (2307.) 

HEVES róm. kat. egyházközsége a lemondással meg-
üresedett krakói tanítónői állásra pályázatot hirdet. La-
kás természetben. Fizetés törvényes. Határidő 21 nap. 
Csak nők pályázhatnak. Kellően felszerelt kérvények 
Plébánia címre küldendők. (2304.) 

HALIMBA (Veszprém m.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett tanító; 
állásra. Nők is pályázhatnak. Javadalom: természetbeni 
törvényes új lakás. 20% helyi javadalom, a többi állam-
segély. Pályázat Plébánia, Halimba küldendő. (2303.) 

HIDOR községi népiskolája kántortanítói állásra hir-
detett pályázatot 21 nappal meghosszabbítom. Tanítói 
javadalom: 9%, a többi készpénzben a mindenkori tör-
vényszerű illetményeknek megfelelően. Kántori javadalom: 
évi 30 q búza. Feltételek: kántori képesítéssel bíró róm. 
kat. vallású német oktatóképes férfi. Cím: Közs. iskola-
szék, Hidor, u. p., Olasz (Baranya). (2300.) 

GALÁNTA róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det tényleges katonai szolgálatot teljesítő tanítója helyet-
tesítésére. Tanítónők is pályázhatnak. A megbízatás a le-
szerelésig, de legfeljebb az 1942/43. tanév végéig tart. 
Fizetés törvényéé. Pályázati határidő aug. 1. Cím: róm. 
kat. iskolaszék, Galánta. (2299.) 
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A tanítosag régi, kedvelt 
bevásárlóheiye 
Szolid árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Rndapect VII, Dohányra. 30. í j T I E T E 
Teiefon : 223.261. W A l . E I E 

LUKACS 

BÚTOR 

ZONGORÁK, HARMONIUMOh 
nagy vá lasz tékban , f i z e t é s i k e d v e z m é n y . 

T I P O L D N Á L Rákóczi'út 61 
J a v f t A i , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vitel — csere. 
Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cép 

Z L E T R E ! 
„AZÚR" magasnyomású SZŐ LÓ= 
és G Y Ü M Ö L C S F A P t RME* 
T E Z Ő ! Szerkezete s zer szám 

/ || I I n é l k ü l szétszedhető és köny* 
V ll . / i'^Bo" ,1 nyen kimosható! — Folyadék 
^vES? ii m W H l űrtartalma: 16 1. Ára: 88-50 P. 

Első részlet: 40 P utánvéttel, 
hátralék 3 havi részletben fizetendő. Kapható : 
K I R Á L Y S Á N D O R gépgyárában 
B U D A P E S T , VI., FELSŐERDŐSOR 8. SZÁM. 

H i r s c h A . J a k a b f inombór gyára O J P E s T 
KOrpont: Budapest IV. Kiroly-kOrtit 

ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
Hegedűk , h a r m ó n i u m o k , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzéket díjmentesen küld: 

M O G Y O R Ó S S Y HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R Á K Ó C Z I . Ú T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

HERNÁDPETRI re£. presbitériuma pályázatot hirdet 
előkönyörgői állásra. Javadalom: öt katasztrális hold 
1384 n - ö l szántóföld; hat q búza hívektől, 4 drb legelő-
illetőség, 8 méter fa beszállítása. Kötelesség: istentisz-
teletek végzése, iekolásgyermekek vallástanítása. Pályáz-
hatnak nyugdíjas tanítók, csak családosok. Erdei levegő. 
Állás elfoglalandó augusztus 1-én. Kérvények: Hernád-
szurdoki Ref. Lelkészi Hivatal címre, posta, Hidasnémeti. 
(2301.) 

GÖRGETEG református egyiház presbitériuma pályá-
zatot hirdet távozás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Az állás betöltése miniszteri engedélytől feltéte-
lezetten történik. Javadalom: Lakás, melléképületek, kert, 
58 P készpénz s tanítói díjlevélben szereplő természetbeni 
járandóságok megváltása fejében 872 pengő, 13 kat. hold 
szántó és rét, feltételek után erdő és legelőjárulék. Érték-
egység 80, melynek leszállítását és az államsegély kiuta-
lását kértük. Kötelessége: Valamennyi rábízott tanköte-
les oktatása; orgonista kántori szolgálat, belmissziói 
munkákban segédkezés, általában a törvényben előírt 
teendők. A megválasztott kötelezett tagja az egyházme-
gyei tanítóegyesületnek. Válaszbélyegekkel ellátott pályá-
zati kérvények huszonegy napon belül az egyházmegyei 
tanügyi hivatalhoz, Orczi, u. p. Taszár, Somogy megye 
címre küldendők a népiskolai szervezet és szolgálati prag-
matica 136. §-ában, továbbá az 1939. IV. t.-c. értelmében 
a V. K. M. 1172/1940. eln. sz, rendeletben előírt okmá-
nyokkal. (Lásd Hiv. Közlöny 1940. 7. számában.) Az 
okmányok csatolhatok lelkészi hivatal által hitelesített 
bélyegtelen másolatban, de a megválasztott 8 nap alatt 
eredeti okmányait benyújtani köteles. Az állás, a válasz-
tás jogerőre emelkodése után azonnal elfoglalandó. (2298.) 

GARAMSALLÓ református egyházközsége elemi nép-
iskolájában nyugdíjazás következtében megüresedett ta-
nítónői állásra pályázatot hirdet. Az állás végleges. Ja-
vadalma törvényszerű. Kötelessége: az alsó tagozat ta-
nítása, belmissziói munkában segédkezés. Kellően felsze-
relt pályázatok válaszbélyeggel ellátva, 21 napi határidő 
alatt Református Lelkészi Hivatal, Garamsalló címre 
küldendők. (2297.) 

EGERSZALÓK egyházközsége 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet a lemondás következtében megüresedett 
kántortanítói állásra. Javadalom: természetben lakás 
melléképületekkel, 10 kat. hold szántóföld, 24 m3 tűzifa, 
6 mázsa búza deputátumváltság, összesen 26 értékegység-
ben a politikai községtől, 1008 P párbérváltság Illet-
ményhivatal útján fizetve, stóla cca 200 P; Egertől 6 
km, autóbuszjárattal, villanyvilágítás. Válaszbélyeggel el-
látott kérvények Plébániahivatalhoz küldendők. (2291.) 

DÉSAKNA református egyházközsége (Szolnok-Doboka 
vm.) pályázatot hirdet a következő tanítói állásokra: L 
Kántortanítói állás. Javadalma: 140-—- pengő helyi illet-
mény, 100-— pengő kántori díj. II. és III. Tanítónői ál-
lás. Javadalma: 140-— pengő helyi illetmény. Kötelessé-
gei mindhárom tanítónak az egyházi törvényben előírt 
teendők és segédkezés a belmissziói munkában. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő e hir-
detmény megjelenésétől számított 15 nap. Pályázati ké-
rések Lelkészi Hivatalunkhoz küldendők. (2287.) 
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DÖMSÖD róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet az 
újonnan szervezett III. számú tanítói állásra. Fizclés és 
lakbér törvényes. Kántori teendőkben jártasság előnyben. 
Nők is pályázhatnak. Határidő: augrsztns 10. Kérvények 
róm. kat. egyházközség, Dömsöd, Pest megye címre kül-
dendők. (22E6.) 

FERTŐRÁKOS róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan megszervezett osztatlan magyar tan-
nye'vű IX. sorszámú tanítói állásra, 21 nari határidővel. 
Fiztése 10% helyi javadalom, a többi államsegély. Nők 
is pályázhatnak. Vá'aszbélyeggel felszerelt kérvénvek 
Plébániahivatal, Fertőrákos, Sopron m. címre küldendők. 
(2295.) 

FELSÖSZELESTE róm. kat. egyházközsége 21 napi 
lejárattal 1942. évi szeptember 1-i hatállval pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kántorianítói 
állásra. Javadalma: lakás, 29 értékegység és államsegé'y. 
Válaszbélveges kérvénvek: plébánia, Répceszentgyörgy, 
Vas vm. küldendők. (2294.) 

FELSŐVADÁSZ róm. kat. esvbáz^özsége pá'yázatot 
hirdet, a megüresedett kántortanítói állásra 21 nani ha-
táridővel. .Tavadalom: te^mészetbe-M lakás me'lékhel'i-
eégekkel, 16 kat. hold Told. 12 köböl párbér és stóla 23 
értókegységben, többi á'lamsepé'y. Köte'ességei díjlevél 
szerint. Kántori oklevél melléklendő. Férfi hiányában 
helyettesként nőt is megválasztunk. Hetenk:nt háromszor 
au'óbuszjárat van a szomszéd városokba. Felü'bélyegzett 
vá'aszborítékkal felszerelt kérvények Plébánia, Felső-
vadász címre küldendők. (2293.) 

PUSZTACSALÁD róm. kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Ja-
vadalma: 31 értékegység, 95-20 P helyi javadalom és ál-
lamsegély. Kérvények: Plébániahivata'nak, Csapod (Sop-
ron m.) küldendők. (22S2.) 

ETE református egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett II. számú tanítónői állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalma: I ak"s. három erdei méter 
tűzifa, 70%-os he'yi hozzá:árola's, árarrsegély. Értékegy-
ség 3. Kötelessége: az egyházi munkában segédkezés. Az 
állást 1941. szeptember 1 én foglalandó el. Kellően fel-
szerel kérvénvek válaszbélveggel Református Lelkészi 
Hivatal, Ete címre küldendők. (2290.) 

EGYHÁZBÉR róm. kat. egyházközsége (leányegyház) 
a nyugdíjazás folytán megüresedett egytane^ős magyar 
tannyelvű kántortanítói ál'ásra 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalma 42 értékegység: 12 k. hold 
föld. 24 rrméter basábfa, kb. 10 q búza, 2 kocsi szé^a, 
20%-os készpénz'izetés az Il'etményhivataltól, meg'elelő 
államsegély. Háromszobás, meüékhelviséges, villannyal 
felszerelt igen szép lakás. Köte'ességei díjlevél szerint. 
Kérvénvek Plébániahivatal, Magyarhertelend, Baranya 
vm. küldendő. (22£9.) 

DRÁVACSEHI ref. egyháza lemondás következtében 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom 39 egvség, 59 pergő helyi járandóság és á'lam-
segély. Határidő hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
Állás szeptember elsején elfoglalandó. Templomi harmó-
nium van. Pályázhatnak rők is. Ref. lelkészi hivatal, 
Drávacsehi, u. p. Kováoshida. (2288.) 

BÁRDHÁZA (p. Munkács) róm. kat. hitközsége pá-
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Tanítási nyelv né-
met. Javada rr.azás: államsegély, lakas, kert, 25 hold 
föld, párbér. Tanító is pályázhatik. A kérvények aug. 
15-ig küldendők be. Plébániahivatal. (2274.) 

FŐT (Pest megye, a főváros mellett) római kato'ikus 
egyházközsége a fiúiskolában újonnan szervezett harma-
dik számú lérfitanítói állásra pályázatot hirdet. Törvény-
szerű fizetés és lakáspénz. Kötelességek díjlevél szerint. 
Határidő huszonegy nan. Kérvények Plébániahivatal, 
Fót címre küldendők. (2292.) 

CSÁKVÁR (Fejér m.) evangélikus egyháza újonnan 
szervezett osztatlan iskolájához kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet 21 napos határidővel. Fizetés törvényes, 
kétszobás lakás XA holdas kerttel. Kántori oklevé'iel bíró 
nők is pályázhatnak. Pályázathoz orvosi bizonyítvány 
csatolandó. Személves bemutatkozás előnyös. Cím: Evan-
gélikus alesperesi hivatal, Csákvár. Megjegyzés: autó-
buszközlekedés Bicskére és Székesfehérvárra. (2285.) 

CSÁSZÁRTÖLTÉS róm. kat.. isko'aszéke az újonnan 
szervezett IX. számú rőtanítói, külterületi állásra V. K. 
M. jóváhagyásától feltételezetten pálváza'ot hirdet. Fi-
zetés törvényes és lakáspénz. Határidő: 21 nap. Kérvé-
nyek: Róm. kat. plébániahivatal, Császártöltés címére 
küldendők. (2284.) 

CSÁKVÁR református egyházközsége az újonnan szer-
vezett IV. számú tanítónői á'lásra pályázatoo hirdet. 
Fizetés törvény szerint. I akbér. Kántori képeeítésűek 
előnvben. Pályázati határidő 21 nap. Pályázati kérvények 
válaszbélVPPPPI a csákvári ref. Lelkészi Hivatalhoz kül-
dendők. (2283.) 

CSORNA aut. orth. i'zr. hitközség iskolaszéke törvény-
szerű fizetéssel pályázatot h:rdet a II. sorszámú népisko-
lai tanítónői állásra. A pályázótól a törvéryszabta köve-
telményeken kívü1 megkívánjuk, hogy vallási tárgvakban, 
a női kézimunkában és a német nyelvben jártas legyen. 
Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 nap. 
Csato'andó 1. Születési bizonyítvány. 2. Tanítói oklevél. 
3. Magyar ál'ampolgárságát igazoló okmány 1. Erkölcsi 
bizonyítvány. 5. Előzetes tanítói működés esetén, műkö-
dési b'zonyítvány. A megválasztott tanítónő a női kézi-
munkát a törvény által megál'apított óraszámba is tar-
tozik ellátni. A pályázatokat Kle;n Andor iskolaszéki al-
e'nök, Csorna címére kell beküldeni. (23S0.) 

CSELEDOBOKA róm. kat. iskolaszéke az átvá'asztás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Határidő 21 nap. Német nyelv tudata szükséges, az 
iskola németnyelvű. Fizetés 15 értókegység helyi javada-
lom és államsegély. Nők is pá'yázhatnak és férfi pályázó 
hiányában a felettes hatóság engedélyével akár ideiglene-
sen, esetleg véglegesen nőt választ az iskolaszék. Lakás 
természetben. Pályázati kérvények a sombereki Plébánia-
hivatal címére küldendők (Baranya m.). (2279.) 

CSELEGÖRCSÖNY róm. kat. iskolaszéke az átválasz-
tás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Német nyelv tudása szt'kséges, az iskola német 
tannyelvű. Pályázati határidő 21 nap. Fizetés 44 érték-
egység he'yi javadalom és államsegély. Kérvények a som-
bereki Plébániahivatal címére küldendők (Baranya m.) 
(2278.) 

CSÖMÖR róm. kat. egyházközsége kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma: háromszobás lakás 
melléképületekkel és kerttel, 15 kat. ho'd szántó, 3 kat. 
hold rét, 1578 P készpénz. Értékegység- 26. Stóla, állam-
segély. Kötelessége: az összes kántori teendők végzése 
és a rábízott osztály tanítása. Pályázati határidő: aug. 
6. A ke lően felszerelt kérvények róm. kat. egyházközség 
elnökének, Csömör (Pest mellett) címzendők. (2277.) 
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SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
Budapes t V I I , Há r s f a -u t ca 33. (Wesselényi-utca sarok) 
Tul : 141-V 3 - Egyetemi és iskolai könyv iá rak száll í tója. 

CSAPOD róm. kat. egyházközsége 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet II. sz. tanítói állásra. Fizetése tör-
vényszerű. Csak nők pályázhatnak. Kérvények Plébánia-
hivatalnak, Csapod (Sopron m.) küldendők. (2281.) 

BASKÓ (Abauj-Torna m., u. p. Boldogkőváralja) gör. 
kat. tanítónői állására pályázat hirdettetik a megjelenés-
től számított 21 napi határidővel Helyi javadalom a 
kezdőfizetés 10%-a és természetbeni lakás. Iskolaszéki 
elnök. (2273.) 

ABOD (Borsod megye) gör. kat. iskolaszéke tanítói 
állásra pályázatot hirdet; nő Í6 pályázhat. Fizetése tör-
vényes 28 értékegységben, termény, új lakás. Határidő a 
lap megjelenésétől 21 nap. (2263.) 

RAKACASZEND gör. és róm. kat. egyházközségének 
iskolaszéke az üresedésben levő második számú gör, kat. 
tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Fizetés: 24 értékegység, 5% hozzájárulás, a többi állam-
segély. Pályázhatnak róm. kat. férfi- és nőtanítók is. 
Válaszbélyeges kérvények: Iskolaszéki elnök, Tornabara-
kony, u. p. Bódvaszilas Küldendők. (2369.) 

BÓDÉ (Ajkai-ipartelepek mellett) róm. kat. egyház-
községe lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 
Természetbeni lakás szép kerttel, 9 értékegység és ál-
lamsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Megfelelően fel-
szerelt válaszbélyeges kérvények: Róm. kat. Plébánia-
Éiivatal, Tósokberénd (Veszprém megye) címre külden-
dők. (2275.) 

BIIIARDIÓSZEG róm. kat. egyházközsége hadbavo-
nult kántortanítója helyettesítésére pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak tanítónők is, akik kántoriakban jártasak. 
Javadalmazás törvényes. Iratokkal felszerelt kérvények 
augusztus l-ig küldendők a bihardiószegi iskolaszékhez. 
&z ideiglenes helyettesi állás augusztus 31-én foglalandó 
«1. (2271.) 

HUSZÁR 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 35-NÉL. 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK. 
Mielőtt minisztériumi segélyt kir ne, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

I s k o l a i f a l i 

térképek 
legújabb határokkal, 

l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z z o l á s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KOKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Jnté 1 őbizományosa 

Budapest IV., Kamermayer Károly u 3. T e l : 180-464 és 189 444. 

BEREGDARÓC gör. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói és II. tanítói állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom- modern 
lakás, kerttel, 17 hold szántó és rét, 2 legelőjog, 12 q 
párbér, 8 ürméter tűzifa, stóla, 42 értékegységben, mely-
nek leszállítása a V. K. M.-ben folyamatban van a többi 
államsegély. A II. tanítói vagy tanítónői álláshoz 10% 
helyi hozzájárulás, a többi államsegély. Mindkét állásra 
a szükséges okmányokkal felszerelt kérvényeket a gör. 
kat, iskolaszék elnökének címére kell beküldeni. Az állás 
azonnal elfoglalandó. A község fekvése családosoknak 
igen előnyös, mivel a vármegye székhelyétől (Beregszász) 
8 km-re van, hol gimn. és polg. iskola van. (2276.) 

BÖKÖNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett I. számú tanítói állásra 
osztott iskolához. Szép, új természetbeni lakás mellék-
helyiségekkel, kerttel a község közepén. Törvényes fizetés 
teljesen az államtól. Elsősorban gör. kat. vallású, másod-
sorban róm. kat. vallású tanerők vétetnek figyelembe. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Pályázati határidő a hir-
detés megjelenésétől számított 21 nap. Pályázatok vitéz 
Csorba Ferenc iskolaszéki elnök címére küldendők. Bö-
köny, Szabolos vm. (2272.) 

BAJTA (Esztergom m.) róm. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet az államhoz kinevezés folytán szeptember 
1-én megüresedő kántortanítói állásra. Javadalom: három 
szoba, konyha, éléskamra, istálló, 12 kat. hold 1372 d-öl 
szántóföld," 1 kat. hold 31 D-öl rét, 129 D-öl szőlő, 
1232 D-öl legelő, 32 ürméter kemény hasáb tűzifa, 11-4 
hektóliter rozs, párbér, 22-43 pengő készpénz a községtől, 
stóla és törvényes államsegély. Az iskola kéttanerős, ta-
nítási nyelv magyar. Határidő 21 nap. A jelöltek meg-
jelenése kötelező, de nem díjaztatik. Naponta kétszer 
autóbusz Eesztergomba. Kérvények válaszbélyeggel Plé-
bániahivatal, Bajta (Esztergom m.) küldendők. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (277Ó.) 

FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmőniumckészítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

^ ^ ' I Orgonajavitások Urgonak Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910 kedvező fizetési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 
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BERZÉTEKÖRÖS ref. iskolaszéke pályázatot hirdet az 
üresen levő II. tanítói állásra. Javadalom az egyháztól 
147-42 pengő, lakbér 48 pengő s törvényes államsegély. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények július hó 31-ig válasz-
bélyeggel ellátva, Református lelkészi hivatal, Berzéte 
(Gömör vm.) címre küldendők. (2269.) 

BAKONYNÁNA róm. kat. egyházközsége III. tanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalma 
helyi 10%, lakbér vagy természetbeni lakás, államsegély. 
Német nyelvtudás szükséges, nők is pályázhatnak. Kér-
vénvek Plébániahivatal, Bakonynána (Veszprém m.) címre. 
(2268.) 

BEREGSURÁNY róm. kat. iskolaszéke 21 napi határ-
idővel tényleg és jogilag megüresedett állásokra pályá-
zatot hirdet I. kántortanítóira. Van kétszobás-konyhás, 
kamrás, pincés lakása kellő mellékhelyiségekkel, 12 érték-
egvség helyi járandósága és államsegélye. II. Tanítónői 
állásra. Van kétszobás-konyhás, kamrás lakása és havi 
14-40 pengő készpénze, a többi államsegély. Teljesen ok-
mányolt, saját kézírással megírt pályázat válaszbélyeg-
gel Róm. kat. Plébánia, Beregsurány (Bereg m.) kül-
dendő. Kántortanítóira nők is pályázhatnak. (2267.) 

BEZEDEK róm kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra a vonatkozó egyház-
hatósági és V. K. M. rendeletek figyelembevételével pályá-
zatot hirdet. Pályázati határidő 21 nap. Fizetés törvé-
nyes. Helyi járandóság 826-88 pengő és 44 értékegység. 
Négyszobás lakás természetben. Az iskola tanítási nyelve 
magvar-német vegyes. Kántori oklevél szükséges. Útikölt-
séget nem térítünk meg. Szabályszerűen felszerelt és vá-
laszbélyeggel ellátott okmányok Róm. kat. Plébániahiva-
tal, Lippó (Baranya m.) címre küldendők. (2266.) 

BAKSA községi iskolaszéke az újonnan szervezett II. 
sorszámú tanítói állásra pálvázatot hirdet. A fizetés 10 
százalék helyi készpénz és államsegély. Természetbeni la-
kás. Nők is pálvázhatnak. Tannyelv magvar. Kötelessé-
gek díi'evé'ben. Határidő 21 nap. Cím: Községi iskola-
szék, Baksa, u. p. Baksa, (Baranya vm.). (2265.) 

BERHIDA róm. kat. egyházközség-e lemondás foly-
tán megüresedett III. ezámú férfitanítéi állásra pályáza-
tot hirdet. Határidő 21 nap. Fizetés törvényes. Köteles-
ségek díilevél szerint. Kénzett kántorok előnyben. Kérvé-
nvek vá'aszbélveggel Plébánia, Berhida (Veszprém vm.) 
címre küldendők. (2264.) 

ALSÓSZELESTE róm. kat, egyházközsége ká.ntorta-
nítói áfásra 21 napi határidővel osztatlan iskolához pá-
lvázatot hirdet. Javadalom 25 értékegvség áltamsegély-
lyel. Cím: Plébániahivatal, ölbő (Vas m.). (2262.) 

ALSrtC.YftRftD róm. kat, egyházközsége az I. kántor-
tanítói á]lásra pá'vázatot hirdet. Javada'ma: 10 kat. hold 
997 öl szántó, ebből a fele kántori, a másik fele tanítói. 
Kántori még 31 iirméter kemény tűzifa, 14 hl-nvi mecka-
búza. lakása: két szoba, egy konvha, egy kamra, egy 
istálló. Értékelése: 756 Tiergő. A. fizetés többi része állam-
segély. Kötelessége a plébánia összes kántori és az I. ta-
nítói állással járó teendőket e'végezni. A női kézimunka 
tanításáról is gondoskodni. Pályázatok augusztus 6-ig 
Plébánia, Aisógvóröd (Bars m.) küldendők. (2259.) 

ALSÓGYfiRÖD róm. kat. egyházközsége a II. ál 
lásra helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanítót keres. 
Fizetése: egvszobás lakás és havi 20 ppngő az iskolafenn-
tartótól, a tf'bbi államsegély. Pálvázatok augusztus 6-ig 
Plébánia, Aisógvóröd (Bars m.) küldendők. (2260.) 

OSZTOPÁN (Somogy) rk. iskolaszéke kétévi katonai 
szolgálatra bevonult osztálytanító helyettesítésére július 
31 határidővel pályázatot hirdet. Javadalma törvényes 
fizetés, egyszobás lakás fűtéssel. Nők is pályázhatnak. 
Iskolaszék. (2361.) 

KIS GYÉKÉNYES róm. kat, egyházközsége a II. ál-
lásra helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanítót keres. 
Fizetése az iskolafenntartótól havi 20 pengő. A többi ál-
lamsegély. Pályázatok augusztus 6-ig Plébánia, Alsógyő-
röd (Bars m.) "küldendők. (2261.) 

TEREMIŰJFALU (marosi egyházmegye) református 
leányegyháza pályázatot hirdet iskolája megüresedett 
II. számú tanítói állására. Javadalom: lakbér, egyháztól 
évi 140 P államsegély. Kötelesség törvényszerinti. Bel-
missziói munkák végzése. Pályázati kérvények Farkas 
Jenő espereshez küldendők. Udvarfalva, posta Maros-
vásárhelv. Pályázati határidő 3 hét, Állás szeptember 
elsején fogyandó el. (2353.) 

ZÉTÉNY rk. egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 
Természetbeni lakás, kert, párbér, tűzifa és a fizetés-
kiegészítő államsegély. Leventeoktató tanító előnyben ré-
szesül. Határidő 21 nap. Cím: Rk. plébánia, Zoly, Zemp-
lén vármegye (1517.) 

ZALASZEGVÁR róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Értékegység 21. Egyházi és mi-
niszteri rendeletek megtartandók. Megjelenés önköltségen 
Plébánia, Zalaszegvár. (1516.) 

VÉRTES református egyháza pályázatot hirdet ai 
újonnan szervezett V. számú tanítói állásra. Fizetés: 10% 
helyi javadalom, a többi államsegély. Kötelesség törvény 
szerint. Pályázati határidő 21 nap. Felszerelt kérvények 
Református Lelkészi Hivatal, Vértes (Bihar vm.) kül-
dendők. (1515.) 

ŰRHIDA rk. iskolaszéke átválasztással megüresedett 
I. sz. kántortanítói állásra 1942. július 21-i határidővel 
pályázatot hirdet, Helyi javadalom: 50% készpénz, ter-
mészetbeni lakás; többi államsegély. Férfipályázók eset-
leges hiányában, helyettesítéssel ideiglenes megbízatásra 
nők is pályázhatnak. Pályázatokat Rk. plébániahivatal, 
Sárpentele, Fejér m. kell küldeni. (1514.) 

TÁPIÓSZELÉN a haleszi r. kat. népiskola V. sz. 
állása lemondás folytán megürült. Fizetés: helyi javada 
lom 10%, államsegély, lakbér. Megválasztott tanítónő 
szívgárdás és leányköri munkában résztvenni tartozik. 
Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeges kérvények a 
hirdetmény megjelenésétől 21 napon belül a tápiószelei 
r. kat. plébániára címzendők. (1513D 

TARPA község (Bereg) községi iskolaszéke nyugdíja-
zás folytán megüresedett II. és III. tanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Pályázhatnak ref. val-
lású férfiak és nők. A III. számú á'lásra a megválasztás 
csak akkor lesz jogerős, ha ezen álláson működő tanítónő 
nyugdíjazása jogérvényesen elintéztetett. Fizetését az 
illetményhivataltól kapja. A kellően felszerelt kérvényen 
megcímzett és fe^élvegzett borítékkal ellátva a községi 
Iskolaszékhez adandók be. Az állás szeptember 1-én fog-
lalandó el. (1512.) 

TISZAVALK református egyházközsége a megürese-
dett II. tanítói áfásra pályázatot hirdet. Javadalom 
10%-át az egvháj, 90% át és lakbért az illetményhivatal 
fizeti. Kötelességek törvény szerint. Helyi jelölt nincs. 
Pályázhatnak nők és férfiak is. Határidő 21 nap. Iskola-
szék Elnöke, Tiszavalk, Borsod megye. (1509.) 

NYÍREGYHÁZA rk. egyházközség k^pvise'őtestülete 
a nyíregyháza-felsőbaduri rk. elemi iskolánál újonnan 
szervezett II. számú férfitanítói áfásra a lap megjelené-
sétől számított 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalma törvényszerű fizetés és lakbér. Kötelessége 
díjlevél szerint. Kellően felszerelt és válaszbélyeggel el-
látott kérvények Török Dezső apát, kanonok, Nyíregy-
háza címre küldendők. (1495.) 
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hurmdnlnmok pírat lni iül oloeón. 
Kéai. 'ctfl tetésre 10 évi jót&lláí. 

Tel . : 427—598. E K A L L 
SpsM. András»y-út Í S , 

D O R E N B É L A Alítva: m i 
i s k o l a b ú t o r g y á r a Bpest . VI . , Dévénys-út 2 0 - 2 2 . 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasból 

T e í e f o n : 250-767 
Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
mentve. 

Harmóniumot, zongorát, hangszert 
nem v á s á r o l h a t , a m í g nem l á t t a a j á n l a t o m a t 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L 
A zeneművésze t i Fő iskola azál l í tó ja 

K é r j e l e g ú j a b b 32. s z á i n ú á r j e g y z é k e m e t ! 

^ACh z o n g o r a t é r e n t 

V ' l Erzsébet krt 1 5 
Világmárkái zongorák. piamnók nagy választékban, Kényelme 
részletfizetés. Saját éráekében keresse fel szolidságáról közismer 

keresztény cégűnket. 

R É S Z L E T R E ! 

„ T U R U L " gyorsdaráló, d a r á l : 
kukoricát , búzá t , á rpá t , zabot , 
fűszert , kávé t és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot . Á r a P 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P u tánvé t te l , a há t ra lék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY S Á N D O R gépgyár, 
Budapest , VI., Felsőerdősor 8. 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

F E N Y Ó N E ZONGORATERME 
H a d a p e s t , V í i . , á i r z s é b e t s k ö r n í « 
? i l á g m á r k á s congorák, pianmók nagy vilasztckbao, 
'jgolcsóbb i rak. Réssletfízetis kavi 30 P-tX. Vidékre díjtalan 
asakcsomagolás 

JOBBÁGYFALVA egyházközsége a vezetése alatt 
álló róm. kat. elemi iskolánál tanítónői állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma: törvényes lakáspénz, 140 pengő 
helyi jövedelem és államsegély. Pályázati határidő 3 hét. 
Pályázati kérések Jobbágyfalva (Marostorda m.) róm. 
kat. plébániára küldendők. (1297.) 

ALSÓCÉCE róm. kat. egyházközsége, egvtanerős is-
kolájánál, lemondás folytán megüresedett tanítói állásra, 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom. Űj 
természetbeni lakás előírás szerint, 2. értékegység, 4% 
helyi hozzájárulás, többi államsegély. Pályázhatnak nők, 
férfiak egyaránt. Pályázók kellően felszerelt kérvényeiket 
Róm. kat. Plébániai hivatalhoz küldjék Bodrogkőváralja, 
Abaúj vm. (2256.) 

SZILÁGY' (Baranya vm.) rk. népiskolájához helyet-
tes kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Pályázható 
• ak nőtanerők is. Törvényes fizetésen felül teljes ellátás-
ban is részesül. Plébániahivatal, Berkesd. (1507.) 

SZENTES róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
tankerületi kir. főigazgatóság engedélyétől föltételezetten 
a szentesi róm. kat. népiskolánál elhalálozás folytán meg-
Srült IX. számú tanítónői, valamint a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett XV. 6zámú tanítónői állásra. Java-
d;i'ma az egyházközségtől a mindenkori kezdőfizetés 
70%-a és természetbeni lakás, vagy törvényes lakpónz, a 
többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázati 
határidő e hirdetménv megjelenésétől számított 21 nap." 
A 69.878/1933. VI. V. K. M. számú rendeletben előírt 
okmányokkal felszerelt kérvények a szentesi róm. kat. 
egyházközség iskolaszék elnökségének, Szentes, plébániai 
hivatal küldendők. Kérvényekhez válaszbélyeg csatolandó. 
Dr. Maros János tanácsos-plébános. (1506.) 

NAGYLÉG (Csallóköz) róm. kat. egyházközség, mint 
iskolaszék, pályázatot hirdet 21 napi határidővel nyug-
díjazás .folytán megüresedett tanítónői állásra. Lakás ter-
mészetben — törvényes helyi javadalom — és államsegély. 
Kérvények: Plébániahivatal, Nagylég. Csallóköz (Komá-
wra m.) küldendők. (1498.) 

ROZSALY katonai bevonulás miatt megüresedett gör. 
kat. tanítói állására egyévi időre pályázatot hirdetek. 
Pályázati határidő 21 nap. Fizetés törvényes. NCk, vala-
mint róm. kat. vallásúak is pályázhatnak. Iskolaszék 
elnöke, Rozsály, Szatmár vm. (Í503.) 

'i RAKAMAZ község Iskolaszéke pályázatot hirdet a 
^ községi iskolánál lemondás folytán megüresedett VII. sz. 

tanítói állásra. Fizetése törvényszerű, és lakáspénz. Pá-
'lyázati határidő 21 nap. Pályázhatnak rk. férfiak és nők. 
Pályázati kérvények a községi Iskolaszék címére külden-

d ő k . (1502.) 

RÉTKÖZBERENCS róm. kat. egyházközsége a leg-
utóbbi választásnak az egyházi hatóság által történt 
megsemmisítése folytán megüresedett tanítót állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés törvényes, természetben: jókar-
ban lévő lakás, villanyvilágítással. A tíz %-os helyi 
hozzájárulást is az Illeményhivatal utalja ki. Kántori 
oklevéllel rendelkezők előnyben. Nők is pályázhatnak. 
Kérvények a lap megjelenésétől számított 21 napon belül 
az ajaki rk. plébániai hivatal címére küldendők. (1501.) 

POROSZLÓ református egyházközség presbitériuma 
pályázatot hirdet egy lemondás folytán megüresedett 
tanítói állásra. Javadalom: A kezdő tanítói illetmény 
50%-a és az államsegély az Illetményhivatal útján, 21 
értékegység az egyházi pénztárból, lakás. Kötelesség: 
díjlevél szerint. Pályázati határidő a megjelenéstől szá-
mított 21 nap. A kellően felszerelt kérvényt ReE. Iskola-
szék, Poroszló címre kell küldeni válaszbélyeges boríték-
kal. Választás a felsőbb hatéság jóváhagyása után válik 
jogerőssé. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. (1500.) 

NYÍREGYHÁZA rk. egyházközség képviselőtestülete 
Királytelekszőllőn a belterületi iskolához történt átvá-
lasztás folytán megüresedett I. számú férfitanítói állásra 
a lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalma természetbeni lakás és törvé-
nyes fizetés.- Kötelessége díjlevél szerint. Kellően felsze-
relt és válaszbélyeggel ellátott kérvények Török Dezső 
apát, kanonok. Nyíregyháza címre küldendők. (1496.) 
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TATABÁNYA—FELSŐGALLA-BÁNHIDA magán 
jellegű elemi népiskoláinál betöltésre kerülő több osztály-
tanítói állásra a Magyar Általános Kőszénbánya Rész-
vénytársulat pályázatot hirdet. Pályázhatnak róm. katoli-
kus és református vallású, kitűnő képesítésű, lehetőleg 
néhány évi gyakorlattal rendelkező, de 30—32 évnél nem 
idősebb nőtl6n férfitanítók és ugyanilyen feltélelek mel-
lett tanítópárok (férj és feleség) is. Az osztályvezetésen 
kívül, díjazás mellett, a tanító kötelességét képezi még a 
kántor szükségszerű helyettesítése, a népművelésben való 
közreműködés és esetleg a leventeoktatás is. Javadalma-
zása megegyezik az állami rendszerű tanítói fizetéssel, 
ezenkívül lakás, fűtés, villanyvilágítás, esetleg — az 
iskolafenntartó megítélése szerint — érdemtől függően, 
külön 'működési jutalom. A tanító előzetes működését az 
iskolafenntartó figyelembe veszi, előlépés tekintetében be-
számítja. A bányatársulat tanítói a Nem Állami Tanítón 
Országos Nyugdíjintézetének rendes tagjai. Az 1939. évi 
IV. törvénycikk rendelkezéseire, továbbá a kántori gya-
korlatra is kiterjedő szabályszerűen felszerelt kérvények 
a jelen hirdetmény megjelenésétől számított húsz napon 
belül posta útján a Magyar Általános Kőszénbánya Rész-
vénytársulat Bányaigazgatósága, Tatabánya címre kül-
dendők. (1511.) 

TUZSÉR református egyházközség presbitériuma e lap 
1941. december 1-én megjelent 23. számában kántortaní-
tói állásra közzétett pályázati hirdetést 1942 július 31-ig 
megújítja. (1510.) 

SZEGHALOM református egyháza pályázatot hirdet 
egy tanítói állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. A vá-
lasztás a tankerületi kir. Főigazgató úr engedélyétől fel-
tételezetten fog megtartatni. Fizetés törvényszerű kész-
pénz és lakbér. Amennyiben erre az állásra helybeli tanító 
választatnék meg, az így megürült értékegységes állás 
lesz betöltve. Kötelessége: a reá bízott osztály, vagy osz-
tályok vezetése, belmissziói munkában részvétel, férfi vá-
lasztása esetén kántorhelyettesítés, nő választása esetén 
kézimunkatanítás, nő- és leányegyleti munkában való 
részvétel. Pályázati határidő a hirdetmény megjelenésé-
től számított 21 nap. Megfelelő okmányokkal felszerelt 
kérvényeket Református Egyház, Szeghalom címre kell 
beküldeni. Korteskedés tilos. A kérvényhez megcímzett 
és felbélyegzett válaszboríték melléklendő. Az állást 
szeptember 1-én kell elfoglalni. (1508.) 

ALSÓRÖNÖK róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett tanítói állásra 21 napi hataridővel 
pályázatot hirdet. Javadalma 21 értékegység, lakás, 
államsegély. Német nyelv tudása szükséges. A pályázatok 
Plébániahivatal, Vasszentmihály küldendők. (2258.) 

SARKAD község iskolaszéke 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett sar-
kad—meggyespusztai tanítói állásra. Javadalma: Termé-
szetbeni lakás és törvényszerű készpénzfizetés. Köteles-
sége törvény szerint és azonkívül köteles elvállalni az 
illetékes egyház által fizetett külön díjazásért a ref. val-
lás tanításáf. Kérvények Községi Iskolaszék, Sarkad 
címre küldendők. (1504.) 

ÁRPÁSTÓ református egyházközsége (Szolnok-Do-
beka megye) pályázatot hirdet 2 tanerős ref. felekezeti 
iskolájához a II. sz. tanítói állásra. Javadalom: 2 szoba, 
konyha, mellékhelyiséggel. Államsegélyen kívül a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium által helyi javadalomként 
megállapított pénzjárandóság az egyházközség pénztárá-
ból éfYiegyedenkénti előzetes részletekben. Kötelesség: a 
törvényben előírt tanítói teendők ellátása iskolában és 
iskolán kívül, valamint a belmissziói munkában való rész-
vétel. Az előírásosan felszerelt pályázati kérvény tiszti-
orvosi bizonyítvánnyal együtt Kiss János espereshez kül-
dendő (cím: Magyardécse, Szoinok-Doboka megye). Pá-
lyázati határidő a pályázati hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Kiss János esperes. (2257.) 

KÁNTORJÁNOSI görög katolikus iskolaszéke tanító-
pár részére pályázatot hirdet. Tizenkét értékegység, pár-
bér, stóla, lakás. Hodász. (1491.) 

NAGYBÁNYA református egyháza pályázatot hirdet 
a IV. és a szervezés alatt álló V. (ötödik) számú tanítói 
állásokra. Mindkettő fizetése lakpánz, 10% helyi hozzá-
járulás, a többi államsegély. A IV. állásra férfi-, az ötö-
dikre csak nőtanító választatik. Kötelességük a reájuk 
bízott osztály, vagy osztályok vezetése, belmissziói mun-
kában segédkezés, a kántor helyettesítése, tehát orgo-
názni tudók előnyben részesülnek. Az állások szeptember 
elsején foglalandók el. Pályázati határidő a megjelenés-
től számított 21 nap. Felszerelt kérvények Református 
Lelkészi Hivatal, Nagybánya küldendők. (1497.) 

MEZÖSAS református egyháza pályázatot hirdet le-
mondástól feltételezetten egy kántortanítói állásra. Java-
dalma földben, terményben és tűzifában, továbbá pénzbea 
64 értékegység és törvényes államsegély. Lakás, teljesen 
új, modern. Négytanerős iskola. Kötelesség: kántori szol* 
gálát, énekkarvezetés, a presbitérium által megszabott 
osztályok vezetése (jelenleg V—VI. o.) és belmisszióban 
segédkezés. Pályázati határidő 21 nap. Az állás leg-
később szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázatok a mező-
sasi református lelkészi hivatal címére küldendők. (1494.) 

SOMOGYFAJSZ róm kat. egyházközsége a nyugdíjaz-
tatás folytán megüresedett s a Kund hitbizományi ura-
dalom által fenntartott iskolánál róm. kat. tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma a törvényes fizetés « 
ezenkívül természetbeni kétszobás lakás, fűtés, világítás 
és takarítással s kerthasználat. Az iskolafenntartónak 
jelöltje van. Kérvények a somogyfajszi plébániahivatal-
hoz küldendők. (1505.) 

LENGYELFALVA róm. kat. egyházközsége lemon-
dás folytán megüresedett II. számú tanítói állására 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Pályázhatnak okleve-
les tanítók Tanítási nyelv szlovák. Javadalmazása tör-
vényes. Pályázati kérvények róm. kat. plébániai hivatal-
nak. Lengyelfalván, u. p. Széplakapáti, Kassa mellett 
küldendők. (1493.) 

KÉZDISZARAZPATAK róm. kat. egyházközség is-
kolaszéke kéttanerős iskolájához lemondás folytán meg-
üresedett II. tanítói állásra 30 napos határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalom: évi 140 P helyi javadalom, meg-
felelően kiegészített államsegély, természetbeni lakás, 
illetve lakbér. Kérvények Plébániahivatal, Kézdiszáraz-
patak (Háromszék vm.) címre küldendők. (1492.) 

KECSKEMÉT ref. egyháza, mint fenntartó, pályázatot 
hirdet a Horthy Miklós Ref. Tanítónőképző-intézettel, a 
leánylíceummal, leánygimnáziummal és a Bodor Zsuzsanna 
Ref. Leányotthonnal kapcsolatos tanulóotthonokban meg-
üresedett. nevelői állásokra. Pályázhatnak ref. vagy ág. 
ev. vallású tanárnők, gazdasági szaktarfítónők, tanítónők 
vagy óvónők, esetleg oklevél nélkül is azok, akik a neve-
lői munkára hívatottságot éreznek és nevelői gyakorlat-
tal rendelkeznek. Javadalmazás: teljes ellátás és kész-
pénzfizetés megegyezés ezerint. Az álláf-ck közül egy 
nyugdíjas. Kérvényhez csatolandó: születési anyakönyvi 
kivonat, oklevél, szolgálati bizonyítvány, hatósági erkölcsi 
bizonyítvány és orvosi bizonyítvány. Beküldendő a Horthy 
Miklós Ref. Tanítónőképző-intézet igazgatósága címére 
(Kecskemét, Kaszap-utca 6—14.) augusztus 15-ig. (1490.) 

KŐKA (Pest vm.) róm. kat. Egyházközségi Tanácsa, 
mint Iskolaszék, pályázatot hirdet a szervezés alatt álló 
hatodik férfitanítói állásra a fiúnépiskolához. Pályázati 
határidő 1942. augusztus 20. Választás augusztus 24. 
Javadalom: törvényes fizetés és lakbér. Szabályszerűen 
felszerelt és megfelelő válaszbólyeggel ellátott kérvények, 
plébániahivatal, Kóka (Pest m.) címre küldendők. Állás 
elfoglalása: szeptember 1. (1489.) 
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ÓBÁST róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom. törvény sz»rint, kötelesség díjlevél szerint. Csak 
kezdők pályázhatnak. Pályázati határidő 25 nap. Róm. 
kat. Plébánia, Egyházasbást, p. Ajnácskő. (1499.) 

KISDOBRA (a Bodrogközön, Bély állomástól 2-5 
km-re) gör. és róm'. kat. iskolaszéke a TI. végleges taní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetés, lakáspénz törvény-
szerinti. Pá'yázhatnak nők és férfiak. Kérvények e lap 
megjelenésétől számított 21 napi határidővel a kisdobrai 
gör. kat. lelkészi hivatal címére küldendők, u. p. Bély, 
Zemplém m. (1488.) 

KISBATTYAN róm. kat. egyházközsége kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Lakás ter-
mészetben. Fizetés törvényes. Tanítási nyelv magyar-
német. Nők is pályázhatnak. Válaszbélyeges kérvények 
Plébániahivatalnak, Mecsekjánosi címre (Baranva vm.) 
küldendők. (1486.) 

KESZTÖLC (Esztergom mellett) róm. kat. iskolaszéke 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Javadalma: 52 értékegység: 4 szobás, 
renovált, szép, egészséges lakás mellékhelyiségekkel, ál-
lamsegé'y; a stóla kb. 400 P. Kötelességek: teljesen osz-
tott iskolánál egy osztály vezetése; az ének intenzív ke-
zelése; ifjúsági egyesületek vezetése. Szlovákul némileg 
énekelnitudás előnyben. Felszerelt kérvények augusztus 
6 ig Plébániahivatal címre küldendők. (1487.) 

KISPERLASZ ev. leányegyháza jogilag megüresedett 
kántortanítói állására pályázatot hirdet. Helyi javada-
lom: 2 szobás lakás, földek, termény 560 P-re értékelve 
s államsegély. Tannyelv: magyar; istentisztelet nyelve 
50%-ban szlovák. Pályázatokat 3 héten belül az Ev. lel-
készi hivatal, Süvete, p. Gice címre kell küldeni. (1485.) 

IRSA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet az 
iskolájánál megüresedett III. sorszámú tanítói állásra. 
Fizetés és lakbér törvényes. Szükség esetén kántort he-
lyettesíteni köteles. Határidő 3 hét. Nők is pályázhatnak. 
Plébániahivatal, Irsa, Pest m. (1483.) 

GYÖRKÖNY (Tolna m.) evang. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet magyar tagozat tanítói állására, melynek 
javadalma törvényes készpénzfizetés 90% államsegéllyel 
és törvényes lakbér. Pályázati kérvények kellően felsze-
relve a lelkészi hivatalhoz küldendők be aug. 14-ig. 
Németül is tudók előnyben részesülnek. (1479.) 

ILK ref. egyháza pályázatot hirdet újonnan szerve-
zett III. számú tanítói állására. Fizetése 10% helyi 
javadalom, törvényes lakáspénz és államsegély. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Határidő 21 nap. Felszerelt pá-
lyázatok református lelkészi hivatal, lik címre küldendők. 
(1482.) 

HADAD ref. egyházközsége pályázatot hirdet 21 na-
pos határidővel négytanerős iskolája IV. tanítói állá-
sára. Helyi javadalom évi 140 P és törvényes lakbér. 
Pályázhatnak nők és férfiak. Kötelességeit a törvény és 
szabályrendeletek írják elő. Pályázatok Kovács Zsigmond 
ref. esperes, Szilágysomlyó, Szilágy vm. címre küldendők. 
(1481.) 

HANGÁCS r. k. iskolaszéke lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állás betöltésére pályázatot hir-
det. Javadalma: 2 szoba, előszoba, konyha, éléskamra, 
12 órtékegység, 700 d-ölnyi kert, 1 k. holdon felüli 
izántóföld, 6 köbméter fa, fizetéskiegészítő államsegély; 
kötelességei: díjlevél szerint. Választás hármasjelölés 
alapján. Próbaéneklésről jelöltek értesíttetnek. Költség-
megtérítés 10—10 pengőig. Határidő: hirdetés megjele-
nésétől számított 21 nap. Válaszbélyeges pályázatok: 
R. k. plébánia, Hangács, Borsod m. küldendők. (1480.) 

H a é r d e k e s és j e l l e m n e v e l ő k ö n y v e t ó h a j t , 
v á s á r o l j o n K O R D Á N Á L , 

B u d a p e s t , V I I I . , M i k s z á t h t é r 4 . 

Ilyenek: Weiser—Csépai : Válaszúton e. filmszerű 
műve . Á r a : P 2 9 0 . — Br i lo t—Csontos—Pintér : 
Harc a repülőért. Érdekfeszí tő tö r t éne t az i f júság 
számára . Ára : P 2-— 

IRSA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a a 
iskolájánál megüresedett IV. sorszámú tanítónői állásra. 
Fizetés és lakbér törvényes, kötelességei díjlevél szerint. 
Határidő 3 hét. Plébániahivatal, Irsa, Pest m. (1484.) 

FÜZESGYARMAT (Békés megye) ref. egyházának 
presbitériuma nevében az V. sz. férfitanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek a jelenlegi, de más máshová megvá-
lasztott, tanító lemondásától feltételezetten 21 napi ha-
táridővel. Kötelesség: a ref. egyházi törvények, ref. nép-
isk. szervezet és díjlevél rendelkezései szerint.. Fizetés: 
34 értékegység az egyháztól (14 kat. hold szántó, mely-
nek adóját az egyház fizeti, 14 q búza, 10 q árpa, vagy 
ezeknek piaci ellenértéke és államsegély. Megválasztott 
tanerő tartozik megbízatás esetén külön díjazás mellett 
a kántori szolgálatot kántortársával felváltva végezni. 
Kántori bemutatkozás pályázónak érdekében áll. Kérvé-
nyek válaszbélyeggel együtt Ref. Lelkészi Hivatal, Füzee-
gyarmat címre küldendők. Ref. Lelkész. (1478.) 

DEBRECEN orth. izr. iskolaszéke a tankerületi kir. 
főigazgatóság 8503—1941—42. sz. engedélye alapján pá-
lyázatot hirdet a leendő nyugdíjazás folytán üresedésbe 
jövő I. sz. államsegélyes tanítói állásra. Pályázati határ-
idő a megjelenéstől számított három hét. (2581.) 

FELSÖSZASZŰJFALU ev. iskolaelnöksége pályáza-
tot hirdet a német ág. h. ev. népiskola 2-ik áliására. 
Határidő 1942. július 18-a. (1477.) 

TORNŐC (Nyitra m.) róm'. kat. iskolaszéke a nyug-
díjazás folytán megüresedett II. számú állásra — a kir. 
Főigazgatóság további engedélyezése esetére — pályáza-
tot hirdet. Csak női tanerők pályázhatnak. Helyi javadalma 
142 P és államsegély. Kötelességei a Rendszabályok sze-
rint, a Szívgárda s Ifjúsági egylet vezetése. Szabálysze-
rűen felszerelt és felülbélyegzett válaszborítékkal ellátott 
kérvények három héten belül a Plébániára küldendők. 
(1561.) 

BÉKÉSCSABA ág. hitv. ev. egyházának iskolaszéke a 
megüresedett XX. sorszámú tanítói állásra pályázatot 
hirdet egy külterületi iskolához. Az állás javadalma 38 
értékegység búzában, fizetéskiegészítő államsegély a tör-
vényes fizetésig, természetbeni lakás. Kötelessége 1—VIII. 
osztály vezetése, istentiszteletek végzése, melyért tiszte-
letdíjat kap. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kér-
vényeket a következő címre kell küldeni: Ev. egyháa 
iskolaszéki elnöke, Békésosaba. (1471.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., Füredisa. 41. 
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GARANY róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. számú tanítónői állásra pályázatot hir-
det. Javadalom: természetbeni lakás vagy lakbér, fizetés 
törvényes. Határidő 21 nap. Kellően felszerelt kérvények 
Plébániahivatal, Garany, u. p. Bodzásújlak (Zemplén m.) 
címre küldendők. (1532.) 

DÜBRÖNTE (Veszprém m.) róm. kat. egyházközsége 
az újonnan szervezett II. számú tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: törvényes fizetés és lakáspénz. Német 
nyelv tudása előnyös. Határidő 21 nap. Állás-a választás 
után azonnal elfoglalandó. Nők pályázhatnak. Válasz-
bélveges kérvények Plébániahivatal, Ganna küldendők. 
(1473.) 

DÍSZNÓSHORVÁT (Borsod m.) községi iskolája a 
III. sz. tanítónői állásra 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Fizetés: 10% helyi hozzájárulás és államsegély, 
kezdőknél havi 135 pengő. Lakáspénz. Nemzsidó szárma-
zás igazolandó. Vasútállomás helyben. Állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Pá'yázatok az iskolaszékhez címezve 
az iskola igazgatóságához küldendők válaszbélyeggel. 
(1472.) 

DOBRÁCSAPÁTI (Szatmár vm.) református leányegy-
háza pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett 
előkönyörgő kántortanítói áHásra. Fizetése: 1. Termé-
szetbeni lakás nagy kerttel. 2. 4 kat. hold föld haszon-
élvezete, adóját egyház fizeti. 3. 10 köböl búza. 4. 10 m" 
tűzifa beszállítva. 5. 200 pengő készpénz. G. Stóla. 7. 
Államsegély. Kötelesség: Iskolai oktatás ellátása, temp-
lomi és kántori szolgálat elvégzése, kivéve az úrv. osz-
tási alkalmakat. Állás szept. 1-én foglalandó el. Pályá-
zati határidő 21 nap. Kérvények lelkészi hivatal címére 
Szamoskóród (Szatmár vm.) küldendők. Tanítónők is pá-
lyázhatnak. (1475.) 

ASZUBESZTERCE (Beszterce-Naszód vármegye) ev. 
német népiskolájánál a tanítói állás állandó jelleggel be-
tömendő. Jogok, és kötelességek a törvényesek. Jelentke-
kezési határidő 1942. július 25-e az alulírt lelkészi hiva-
talhoz. Ev. lelkészi hivatal, Aszub&szteroe, u. p. Jád. 
(1521.) 

BICSKE—TÜKRÖSMAJOR róm. kat. uradalmi isko-
lájának fenntartója pályázatot hirdet 21 napi határidő-
vel a lemondás folytán megüresedett tanítói állásra. 
Tanítónők is pályázhatnak. Fizetés és kötelességek tör-
vényszerintiek. Vá'aszbélyeges kérvények dr. gróf Pálffy-
Daun József földbirtokos, Bicske címre küldendők. (1469.) 

BOTPALÁD református egyházközség iskolaszéke 
részben osztott iskolájához pályázatot hirdet lemondás 
folytán megüresedett orgonista kántortanítói állásra. Ja-
vadalom: 1. -Lakás (négy szoba) mellékhe'yiség'jkkel és 
kert. 2. 12 kat. hold 207 D-öl szántóföld. 3.'2 drb. legel-
tetési jog. 4. 5 méter öl- és 1 köbméter tűzifa. 5. 40 mé-
termázsa búza. 6. 136 P szénaváltság. 7. Stóla. 8. Állam-
segély. Kötelesség: kántari és tanítói teendők törvény 
és szabályrendeletek szerint való végzése. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeg-
gel és szabályszerű okmányokkal felszerelt pályázati kér-
vények Református Iskolaszék, Botpalád, u. p. Kölese 
címre küldendők. (1468.) 

ALSÓDABAS református iskolaszéke az I. és II. 
számú tanítói állásokra aug. 7-iki határidővel pályázatot 
hirdet. Mindkét állás fizetése és kötelessége törvényszerű, 
illetve az első áfás javadalma a földjavadalomnak (tíz 
hold) kedvező értékelése következtében a rendesnél jobb. 
Mindkét állással kántori teendők végzése is össze van 
kötve. Megfelel a két állás tanítópárnak. Gyermekes 
tanítócsaládnak, mert Pest közelsége kedvező taníttatási 
lehetőséget nyújt. Alsódabas járási székhely nemzetközi 
betonúttal, villanyvilágítással stb. Az állások azonnal 
elfoglalandók. Református Iskolaszék, Akódabas (1466.) 

DUSNOK (Borsod m.) róm.. kat. iskolaszéke 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Férfiak, nők pályázhatnak. 
Kántoriakban némi jártasság megkívántatik. Helyi java-
dalom-: lakás, 20%, többi államsegély. Kérvények sajó-. 
szentpéteri p'ébániahivatalnak küldendők. (1474.) 

BÜDSZENTMIHÁLY gör. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet a katonai szolgálatot teljesítő tanító jövő tanévi 
helyettesítésére. Pályázhatnak nők is. Fizetése törvényes. 
Jelentkezés aug. 6-ig kü'dendő be gkat. "lelkészi hivatalba 
Büdszentmihály címre. (1470.) 

ARLÓ (Borsod m.) r. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett VI. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Kán-
tori oklevél'el rendelkezők előnyben. Javadalom: 10% 
helyi járandóság ós lakbér, a többi államsegély. Határ-
idő 21 nap. R. kat. Iskolaszék, Arló. (1522.) 

BÁTASZÉK község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
Bátaszékhez tartozó Dolina" pt.-i községi tanítói állásra. 
A pályázat határideje a lap megjelenésétől számított 
három hét. Fizetés és lakbér törvényes. (1523.) 

BODVASZILAS (Abaúj-Torna vm.) y. k. egyházköz-
sége lemondás folytán megüresedett helyettes tanítónői 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés 
helyi tíz százalék, lakbér és államsegély. Az állás szept. 
1-én elfoglalandó. Kötelesség díjlevél szerint. Szubalpin 
levegőjű gyönyörű hegyvidék. Tanítja az alsó tagozatú 
osztályokat. Kérvények válaszbélyeggel: Róm. kat. Plé-
bánia, Bodvaszilas (Abaúj-Torna vm.) küldendők. (1524.) 

DRÁVAPISKI ref. leányegyház miniszteri jóváhagyás-
tól függően pá'yázatot hirdet előkönyörgő tanítói állásra 

.Kötelesség: osztatlan iskolai tanítás, istentiszteleti ée 
belmissziói szolgálat. Javadalom: 4 szobás lakás 1 hold 
kerttel, 14 hold szánóföld 24 q búzáért bérbeadva, ter-
ményjárandóság párszám után kb. 700 pengő értékben, 
354 pengő készpénz, 3 öl fa, temetői haszon, összesen 
48 értékegyság és fizetéskiegészítő államsegély évi 558 
pengő. (Kezdő tanítónál ugyanis az államsegély a leg-
kisebb!) Bemutatkozás előnyös. Pályázati határidő 21 nap. 
Cím: Le'készi hivatal, Kémes, Baranya megye. (1525.) 

DEMÉNYHÁZA róm. kat. egyházközsége a megüre-
sedett kántortanítói állásra és az újonnan létesített ta-
nítónői állásra Öl napi határidővel pályázatot hirdet 
Tanítói- javadalom: a 10% helyi és 90% államsegély és 
lakás. Kántornak földbirtok és kepe. Kérvények Plébánia, 
Deményháza (Marostorda vm.) küldendők. (1526.) 

EPERJESKE r. k. egyházközsége pályázatot hirdet 
újonnan szervezett tanítói állásra. Pályázati határidő 
21 nap. Nők is pályázhatnak. Kérvények Plébánia, Mán-
dok címre küldendők. (1527.) 

FARNAS ref. egyházközsége egytanítós iskolájához 
pályázatot hirdet a kántortanítói állásra. .Tavada'om: 1. 
I.akás gazdasági épületekkel. 2. Az egyházközségtől 156 P 
értékben ingatlanhasználat, gabona- és tüzifajárandóság. 
3. Államsegély. Egyházi munkálatokért külön javadalom. 
Kötelességek a törvényesek. Nők is pályázhatnak.'A fel-
szerelt pályázati kérvények a kalotaszegi ref. esperesi 
hivatalhoz küldendők Magyarvistára, u. p. Nádasdaróc, 
Ko'ozs vm. Presbitérium. (1528.) 

GERESD rém. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett osztálytanítói állásra. 
Pályázati határidő: a pályázat megjelenésétől számított 
21 nap. Javadalma: természetbeni lakás, 3 szoba, elő-
szoba, konyha, nyárikonyha, éléskamra, kb. 800 négy-
szögöl kert, 8 m® tűzifa. Fizetése: 20% a községtől, 80% 
államsegély. Választás egyházmegyei hármas jelölés alap-
ján. Tanítási nyelv német. A kántort annak betegsége 
esetén helyettesíteni köteles. Kellően felszerelt kérvények 
Plébániahivatal, Püspöklak (Baranya) címre küldendők. 
(1530.) 
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KÁNÓ ref. egyház presbitériuma pályázatot hirdet le-
mondás folytán megüresedett előkönyörgő ref. kántor-
tanítói állásra. Javadalom: 15 q búza, 7 q zab, 20 ürm. 
tűzifa, 204 P tandíjdeputátum-váltság, 7 kat. hold föld, 
melynek minden munkáját az egyház hívei végzik, modern 
új lakás, szükséges melléképületekkel, új iskola. Fenti 
helyi javadalom 52 értékegységet tesz ki, ezenfelül a 
kiegészítő államsegély. Kötelessége I—VIII. osz. taní-
tása, belmissziói munkában való segédkezés. A kánto'ri-
zálást megkönnyíti a templomban a most készülő új or-
gona. Pályázati határidő 21 nap. Válaszbélyeges pályá-
zatok Ref. Lelkészi Hivatal, Égerszög (Abaúj-Torna rn.) 
címre küldendők. Bemutatkozás kívánatos. (1537.) 

GÖMÖRPANYIT ág. h. ev. elemi népiskola Iskola-
széke lemondás folytán megüresedett II. sz. tanítónői 
állás'ra a VKM. engedélyének elnyerésétől feltételezetten, 
pályázatot hirdet. Tanítási nyelv: magyar, összes egy-
házi fizetés 240 P. A többi áll. segély. Határidő: 21 nap. 
Kötelessége: a kijelölt osztály tanítása és a belmissziói 
munkában való segédkezés. Kezdő tanítónő csak segély-
díjas minőségben lesz alkalmazva, az ilyennel szemben 
megfelelő nyugdíjasok előnyben részesülnek. Származás 
1939. évi IV. t.-c. a'apján igazolandó. Az állást 1942. 
6zept. 1-én el kell foglalni. A pályázati kérelmek „A Ma-
gyarországi ev. Egvh. Egyetem Szabályrendelete a Taní-
tók választásáról" alkotott e l írás 21. §-a értelmében 
kellően felszerelve az Ev. egyház lelkészi hivatalához: 
Gömörpanyitra küldendőkt (1531.) 

JASZK ARA JENŐ róm. kat. egyházközsége az átvá-
lasztás folytán megüresedett pusztajenői I. sz. iskolai 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Az 
állás szept. 1-én elfogla'andó. Javadalma: új iskolában 
természetbeni lakás, 2 hold föld haszonélvezete, törvé-
nyes fizetés az illetményhivataltól. Kötelességek: I—VI. 
oszt. és gazdasági továbbképző vezetése, havonta kétszer 
szentmisén kántorizálni. Nők is pályázhatnak. Az is-kola 
a vasúttól 3, Szolnoktól 20 km-re van. Szolnokra jó köz-
lekedés. Kérvények egyházközségi elnök címére külden-
dők. (1533.) 

KAVOCSAN róm. kat. iskolaszéke a lemondás folytán 
szept. 1-én megüresedő II. tanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet- Javadalma: 120 P és lakbér 
a községtől, a többi államsegély. Orgonálni tudó férfitan-
erő előnyben. Kötelességei díjlevél szerint. Tanítási nyelv 
szlovák. Vá^szbélyeges kérvények Plébániahivatal, Ka-
vocsán, p. Kassa 1. címre küldendők. (1538.) 

KOROMLA róm. kat. egyházközsége megüresedett 
tanítói (tanítónői) állásra pályázatot hirdet. Javadalom 
kettőszobás lakás kerttel, 5 q búza, 5 q rozs, 8 m3 fa 
12 értékegységbe számítva, többi államsegély. Köteles-
sége osztatlan iskola vezetése. Határidő 21 nap. Kérvé-
nyek róm. kat. Plébániahivatal, Csatka (Veszprém m.) 
küldendők. (1535.) 

KIRÁLYHÁZA róm-. kat. egyházközség iskolaszéke 
a megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot, hirdet Javadalma: 15 m hold elsőosztályú 
szántóföld, párbér helyett Vs-ad rész erdőkitermclési jog 
(kb. 5 öl tűzifa), stóla, 3 szobás lakás kerttel, mellék-
helyiségekkel, törvényes államsegély. Az iskola osztatlan. 
Kötelessége díjlevél szerint. Válaszbélyeggel ellátott és 
megfelelően felszerelt kérvények: Róm. kat. Plébánia-
hivatat, Királyháza, Ugocsa vm. küldendők. (1536.) 

KISKOMÁROM róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett osztálytanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Lakás ter-
mészetben, kerttel. Kötelesség díjlevél szerint. Kántoriak-
ban segédkezés, katolikus egyesületek vezetésében tevé-
keny közreműködés. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Válaszbélyeggel ellátott kérvények Plébániahivatal, Kis-
komárom címre küldendők. (1539.) 

Gara község iskolaszéke a hozzátartozó GYÖRGY-
PUSZTA községi iskolájának férfitanítói állására 21 na-
pos határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, 60% 
államsegély, 40% helyi készpénz. Természetbeni lakái 
mellékhelyiségekkel és 400 négyszögöl kert. Kötelesség 
díjlevél szerint. A tanító róm. kat. kántori teendőket is 
köteles végezni, miért is kántori képesítéssel kell rendel-
keznie vagy azt egy éven belül megszereznie. Kántori 
fizetés: a tanítói fizetésbe be nem számított 340 P és 
stólajövédelem. Nők csak egy évi helyettesként alkal-
mazhatók. A kérvények Községi Is_kolaszék, Gara, Bács-
ra egye küldendők. (1529.) 

IZSÁK község iskolaszéke pályázatot hirdet a Matyó-
telepi V. sz. községi i'skola tanítói állására. Javadalom: 
modern lakás és törvényes készpénzfizetés. Kötelesség 
díjlevél szerint. Pályázati határidő 3 hét. Nők is pályáz-
hatnak. Pályázati kérvények Községi iskolaszék, Izsák 
címre küldendők. (1534.) 

PINNYÉD község iskolaszéke 21 napi határidővel a 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak róm. icat. vallású tanítók és tanítónők. Kötelessége 
I—VI. vegyes osztály tanítása. Jövedelme a törvény eze-
rinti fizetés és természetbeni lakás kerttel. Felszerelt kér-
vények augusztus 6-ig Községi iskolaszék elnöke, Pinnyéd, 
u. p. Győr, címre küldendő. (1549.) 

MARÁZA (Baranya) róm. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet a lemondáá folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Pályázati határidő 21 nap. Javadalma: 
természetbeni lakás, 3 szoba, előszoba, 2 konyha, élés-
kamra, 13 magyar hold föld és rét; temetőui, 24 m' 
kemény hasábfa; kb. 25 métermázsa gabona és kb. 5 
hektoliter bor párbér fejében, 1S3 P készpénz, egyébként, 
díjlevél szerint. Értékegység: 62. Választás egyházmegyei 
hármas jelölés alapján. Tanítási nyelv: német. Istentisz-
teleti nyelv: német, horvát és magyar. Kérvények válasz-
bélyeggel: Plébániahivatal, Püspöklak (Baranya) címre 
küldendők. (1540.) 

MAGYARBŐLY evangélikus egyházközsége pályáza-
tot hirdet lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra, esetleges átváltoztatás esetén egyben pályázatot 
hirdet a II. sorszámú tanítói ál'ásra, mely a 125.000— 
1940. sz. rendelet értelmében női tanerővel töltetik be. 
Mindkét álláson törvényes fizetés. II. álláson természet-
beni lakás helyett lakbér. Tanítási nyelv német. Pályá-
zati határidő megjelenéstől számítva 21 nap. Pályázatok 
Evangélikus Lelkészi Hivatal, Magyarbóly címre külden-
dők. (1541.) 

PELSÖCARDÓ (Gömör vm.) ág. hitv. evang. magyar-
nyelvű népiskolájánál és leányegyházánál a kántortanítói 
állás betöltendő. Fizetés egyháztól: természetbeni lakás 
és gyüinö'csöskert, helyi fizetés vokátori tételek érté-
kelésében 163-14 P érték, államtól törvényes államsegély. 
Jogok és kötelességek a törvényesek. Jelentkezési határ-
idő 1942. augusztus 2. Szolgálatbalépés 1942. szeptember 1. 
Je'entkező hiányában nyugdíjassal lenne ideiglenesen be-
töltve. Felszerelt kérvények Év. Lelkészi Hivatal, Gömör-
hosszúszó, u. p. Pelsőc címre küldendők. (1544.) 

MAGYARDOMBEGYHÁZ ref. egyháza pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett második számú 
tanítói állásra. Amennyiben ezen állásra az első számú 
álláson működő előkönyörgő tanító választatik át, úgy 
a megüresedett tanítói állás is betöltésre kerül. Kötelei 
ség díjlevél szerint. Fizetés törvényes. Pályázhatnak fér-
fiak, nők és nyugdíjasok. Pályázati határidő 21 nap. 
Kellően felszerelt kérvények Magyardombegyház (u. p-
Dombegyház), ref. iskola címére küldendők. (1543.) 

PILISMARÓT egyházközsége pályázatot hirdet a II. 
számú tanítói ál'ásra. Határidő 21 nap. Fizetés törvényes. 
Lakás természetben. Plébániahivatal, Pilismarót. (1546.) 
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PULA róm1. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet kántor-
tanítói állásra háromheti határidővel. Fizetés: 42 érték-
egvség, a többi államsegély. Kérvények a zalapetendi 
Plébánia címére küldendők, u. p. Kapolos. (1548.) 

MARÓCSA ref. egyházközsége preoranstanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: 82 értékegység természet-
beni és pénzjárandóság, lakás, államsegély. Kötelességeit 
törvény írja elő. Szabályszerűen felszerelt kérvények Ref. 
Lelkészi Hivatal, Kákics (Baranya m.). Nyugdíjasok is 
pályázhatnak. A pályázat határideje a pályázati hirdet-
mény első megjelenésétől számított 21 nap. Áz állás szept. 
•lsején elfoglalandó. (1542.) 

PALOTAILVA ref. egyháza kéttanerős iskolájánál az 
I. számú férfitanítói vagy a II. számú tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: 1. Bútorozott szoba fűtés 
és világítással. 2. Egyháztól helyi javadalom évi 140 P. 
Szolgálati ideje szerinti államsegély-fizetéskiegészítés. Kö-
telességei: az egyházi törvényekben és szabályrendelet-
ben előírt teendők ellátása, IV—VIII., illetve I—v 
III. osztályok tanítása, vasárnapi iskola vezetése, az is-
kolánkívüli népművelésben reábízott munka végzése. Az 
I. sz. tanerőnél énekkar vezetése, kántori teendők vég-
zése minden második vasárnapon és az ünnepnapokon tar-
tandó istenfezrfe'eteken. Évi kántordíj 60 P. Kellően fel-
szerelt pályázati kérvények iskolaszéki elnök címére, Pa-
lotailva, Maros-Torda vm. küldendők be. Pályázati határ-
idő a hirdetés megjelenésétől számított három hét. (1545.) 

PÜSPÖKLADÁNY reí. egyházközsége pályázatot hir-
det egy kántortanítói, továbbá nyugdíjazástól feltétele-
zetten egy Petri-telepi nőtanítói állásra. (A Petri-telep 
az anyaköaséggel csaknem' összeépült.) Fizetés, kötelesség 
törvényszerű, mindkét állásnál. Bemutatkozás (saját költ-
ségen) előnyös. A kántortanítói állás október 1-én, a taní-
tói állás szeptember 1-én foglalandó el. Próbaóneklés 
augusztus 15-én. Pályázati határidő a hirdetés megjelené-
sétől számított 21 nap. Szabályszerűen felszereit kérvé-
nyek ref. lelkészi hivatal címére küldendők. (1547.) 

PESTSZENTERZSÉBET Jézus Szíve egyházközsége 
pályázatot hirdet az üresedésben lévő kántor-hitoktatói 
állásra. Javadalma: az állami rendszerű tanítói illetmény 
a XI. fiz. o. 3 fokozata szerint, mely a IX. 1.-ig emel-
kedhet és kb. 50 P stóla. Kötelessége az összes kántori 
teendők végzése, azonkívül a helybeli áll. elemi iskolák-
ban heti 24 óra hitoktatás. Pályázhatnak oíyan oki. taní-
tók, akik kántori képesítéssel is bírnak, azonkívül papok 
(püspöki engedéllyel), akik a kántori teendőkben jártasak. 
Működési bizonyítványokkal és származási okmányokkal 
felszerelt kérvények 14 nap alatt adandók bo. (1550.) 

PUSZTAVÁM evang. egyházközsége 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet miniszteri jóváhagyástól függő, 
szervezés alatt álló III. sz. tanítónői állásra. Tannyelv 
német. Vasútállomás (Mór) 7 km. A község 3000 lakosú, 
a Vértes-hegység lábánál. A községben villanyvilágítás. 
Nagyszabású szénbánya kialakulóban. Fizetés törvényes. 
Pályázatok Ev. Lelkészi Hivatal, Pusztavám, Fejér 
megye, küldendők. (1553.) 

PAPOS róm. kat. Egyházközsége kántortanítói állá-
sára 21 napos határidővel pályázatot- hirdet. Javadalom: 
19 értékegység helyi javadalom, többi államsegély. Köte-
lessége díjlevél szerint. Pályázati kérelmek Róm. Kat 
Plébániai Hivatal, Papos (Szatmár m.) küldendők. (1554.) 

PÓZBA ref. egyháza pályázatot hirdet a tényleges 
katonai szolgálatot teljesítő kántortanító helyettesítésére. 
Fizetése törvényszerű. Pályázhatnak tanítónők is. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Kellőleg felszerelt kérvé-
nyek e pályázat megjelenésétől számított három hét alatt 
küldendők a ref. lelkészi hivatalhoz, Pózba. p. Barsbese. 
(1555.) 

PERBETE reí. egyházközség presbitériuma a nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet 21 napi határidővel. Fizetése 3 szoba-kony-
hás lakás mellékhelyiségekkel és kerttel. Készpénz 88 P 
Tűzifára ad az egyház 20 pengőt. Búza 31 pozsonyi mérő. 
Árpa 31 pozsonyi mérő. Minden Yx telkes gazda ad egy 
kéve nádat (ez már évek óta egyenértékű búzaszalmával 
cseréltetett fel. Minden V\ telkes gazda ad fél mázsa 
szénát, 110 P 36 fill.). Négy akó bor. Minden lA telektől 
két marok kender és egy csomó kukorica. Adnak babot, 
lencsét szabad tetszésük szerint. Ha fát vesz valahol a ta-
nító, azt az egyház hazahordatja ós összevágatja, őrlés, 
amonnyiszer szükséges.. Halotti stóla az egyházkerület 
határozata szerint. Legátusok (kis és nagy) ellátására 
két pozsonyi mérő búza, egy akó bor. Tíz hold szántófö'd 
1100 •-ölével , melynek adóját az egyház fizeti. Ál'am-
segély. Kötelessége a kijelölt osztályok tanítása és a 
gyermekek vasárnap és ünnepnap délelőtt és délután a 
temp'omba felvezetése, kántori teendők végzése, énekkar 
vezetése. Egyházi adó kivetése, előírása. Lelkészt, ha a 
filiába megy és szükség esetén egyébkor is helyettesíteni. 
Belmissziói munkában részt venni, a népművelődést ve-
zetni. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kellően fel-
szerelt kérvények a Ref. Lelkészi Hivatalhoz, Perbete 
(Komárom m.) küldendők. (1552.) 

TAMÁSVÁRALJA református egyházközségének pres-
bitériuma pályázatot hirdet lemondás folytán megürese-
dett kántortanítói állásra. Fizetése törvényszerinti. Állami 
iskolával együttműködés. Kötelesség I—IV. vegyes osztá-
lyok vezetése. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók. Határidő 
törvényes. Kántorságért külön díjazás. Pályázatok a ta 
másváraljai ref, lelkészi hivatal címére küldendők. (1559.) 

SOMOGYUDVARHELY református anyaegyház pres-
bitériuma pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüre-
sedett másodtanítói állásra. Nők is pályázhatnak. Java-
dalom: lakásul az iskolaépületben egy szoba, legszüksé-
gesebb bútorokkal. Készpénzfizetés az egyháztól a min-
denkori kezdő tanítói illetmény 25%-a, a többi állam-
segély. Esetleges helyettesítésért az iskola fájából egy 
szoba fűtésére elegendő fa. Kötelessége valamennyi rá-
bízott tanköteles — ez idő szerint az I—III. oszt., de a 
VII—VIII. osztály bevezetése esetén az I—IV. osztályú 
tanulók — oktatása, ha férfi választatik meg, megszabott 
stőláért temetéseken a kántornak állandó helyettesítése, 
ügykezelési teendők, belmissziói munka és általában a 
törvényben előírt teendők. A megválasztott, kötelezett 
tagja az egyházmegyei tanítói egyesületnek. Válaszbélyeg-
gel ellátott kérvények 21 napon belül az egyházmegyei 
tanügyi hivatalhoz, Orczi, u. p. Pakár, Somogy 'vármegye 
címére küldendők a Népiskolai szervezet és szolgálati 
pragmatika 136. §-ában, továbbá az 1939 : IV. t.-c. értel-
mében a Vkm. 1172/1940. eln. sz. rendeletben előírt okmá-
nyokkal (lásd a Hivatalos Közlöny 1940 : 7. számában). 
Az okmányok csatolhatók lelkészi hivatal által hitelesí-
tett bélyegtelen máso'atban, de a megválasztott 8 nap 
alatt eredeti okmányait benyújtani köteles. Kántori próba 
1942. augusztus 9-én, önköltségen. Minden korteskedés, a 
választásból kizáró ok. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Presbitérium. (1556.) 

SÜMEGCSEHI róm.. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet osztálytaníónői állásra 21 napos határidővel. Kán 
tortanító helyettesítése kötelező. Fizetés helyi 30% hozzá-
járulás, lakás, többi államsegély. Vá'aszbélyeges kérvé-
nyek Plébániahivatal, Sümegcsehi, Zala megye, külden-
dők. (1557.) 

SZAKADAT róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett II. sorszámú tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés és lakbér törvényes, államsegély. Német 
nyelv tudása szükséges. Az állásra nők is pályázhatnak. 
Járási székhely gimnáziummal negyedórányira. Kérvények 
Plébánihivatal, Szakadat (Tolna vm.) küldendők. (1558.) 
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PÁTYOD róm. kat. iskolaszéke (Szatmár megye) pá 
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom 16 érték-
egy^éggel államsegélyes. (1551.) 

TALLYA ref. egyháza pályázatot hirdet 1942—43. isk. 
évre katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesíté-
sére. Tanítói oklevéllel rendelkező nők is pályázhatnak. 
Kötelesség I—VI. oszt. tanítása. Fizetés kezdőtanítói. 
Pályázat 1942. augusztus 15-ig Tállya, Ref, Lelkészi Hi-
vatal, címre küldendő. (1560.) 

EGKR város róm. kat. egyházközsége az üresedésben 
lévő I. sorszámú tanítói és III. sorszámú tanítónői állásra 
21 napos határidővel pályázatot hirdet. Mindkét állás 
helyi javadalma a kezdő tanítói fizetés 20%-a, 18 érték-
egységnek készpénzváltsága és törvényes lakáspénz. A 
megválasztottak a Lajos-külvárosban tartoznak lakni és 
az ott építés alatt á'íó népiskolánál fognak szolgálatot 
teljesíteni. A pályázóktól legalább 10 szolgálati év és min-
den tekintetben kiváló minősítés kívántatik. A pályázati 
kérvények az Eger-városi róm. kat. plébániai hivatal 
címére küldendők. Az a pályázó, akinek érdekében bárki 
részéről is akár élőszóval, akár írásban közbenjárás tör-
ténik, a jelölésből kizáratik. (1476.) 

VÉSZTŐ r. kat. iskolaszéke nyugdíjazás folytán meg-
üresedett vésztői-mágorpusztai uradalmi (iskolai) tanító-
női ál'ásra pályázatot hirdet. Határidő 30 nap. Fizetése 
törvényes, lakás természetben. Vésztő nagyközség műúton 
5 km. Válaszbélveges kérvények róm. kat. iskolaszékhez 
küldendők. (1562.) 

ZALASZENTBALÁZS község községi iskolaszéke az 
újonnan szervezett IV. sz. férfitanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Előnyben részesülnek a 
kántorizálásban segítkezni tudók. Kötelessége díjlevél sze-
rint. Helyi javadalom 10% és törvényes lakbér, a többi 
államsegély. A kellően felszerelt kérvények községi iskola-
széknek, Zalaszentbalázs, küldendők. (1563.) 

PÓCSPETRI rk. iskolaszéke pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel a lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Kötelességek díjlevél szerint. Javadalom: 
természetbeni lakás, kerttel, 11 hold szántó, az egyház-
községtől 249-— P készpénz, stóla, párbér, megfelelő 
ál'amsegély. Válaszbélyeges okmányok Pócspetri, rk. plé-
bánia címre küldendők. (2362.) 

PÓCSPETRI rk. egyházközsége a megüresedett III. 
sorsz. tanítónői állásra 21 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Kötelességek díjlevól szerint. Javadalom: termé-
szetbeni lakás, 10% helyi járulék, többi államsegély. 
Válaszbélyeges okmányok Pócspetri (Szabolcs in.), r. kat 
plébánia címre küldendők. (2363.) 

BESENYŐ (Beszterce-Naszód) német ág. h. kétosz-
tálvú népiskolánál a tanítónői állás állandó jelleggel be-
töltendő. Jogok és kötelességek a törvényesek. Jelent-
kezési határidő: 1942. augusztus 8. Szolgálatbalépés: 
1942. szeptember 1. Besenyő, 1942. július 8. Ágh. ev. 
presbitérium. (1558.) 

SZÉKELYABÓD (Bekecsaljai egyházmegye) refor-
mátus egyházközsége 2 tanerős iskolájához az 1. számú 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 1. 
Elsőrendű lakás: 3 szoba, konyha, kamara, mellék- és 
gazdasági épületekkel. 2. Államsegély. 3. Egyháztól 140 P 
évi Tiélyijavadalom. Kántori teendőkért: 7 hold föld 
(adóját az egyház fizeti). Kepe: évente 50 véka (20 lite-
res) búza, 65 véka kukorica és 2 öl vegyes tűzifa a taní-
tói lakás udvarára szállítva. Kötelességek: az egyházi 
törvényekben és szabályrendeletekben előírt teendők el-
látása. Szabályszerűen felszerelt pályázati kérések a Re-
formátus Esperesi Hivatal, Erdőszentgyörgy, Maros-Torda 
vm. küldendők be. Pályázati határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított 3 hét (1560.) 

MURASZEMENYE róm. kat egyházközsége a lemon-
dás ío'ytán megüresedett III. tanítói állásra pályázatot 
hirdet Határidő, fizetés, lakbér törvényes. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Kötelesség díjlevél szerint Válaszbélyeg-
gel felszerelt kérvények: Plébánia, Mnraszemenye, Zala 
m. küldendők. (1559.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY gör. kat iskolaszéke a lemon-
dással megüresedett dedőháti tanyai tanítói állásra 
augusztus l-ig pályázatot hirdet. Fizetés természetbeni 
lakás, egy hold kert, 50% á'lamsegély. Pályázhatnak 
nők is. Pályázatok okmányokkal Gör. kat. lelkészi hiva-
tal, Hajdúböszörmény címre küldendők. (1295.) 

AKALÁSZ rk. elemi iskola (Bars vm.) tanítói állá-
sára az iskolaszék szeptember 1-től helyettest keres. 
(1467.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

ELADÓ KÉT REMEKHANGŰ használt harmónium. 
Az egyik 2 sípsoros (16' és 8') fúvórendszerű, 10 regisz-
terrel a másik 2Vs sípsoros, eredeti amerikai 12 regisz-
teres. Érdeklődést „Csak kollegáknak" jeligére a kiadó-
hivatalba kérek. 

HARMŐNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. 6Z. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra). 

CSERÉLNÉ államitól Ungvár környékén működő taní-
tópár, bármely anyaországi, vagy kassavidéki, szlovákul 
tudó tanítópárral. Gyönyörű vidék, autóbuszjárat Braun, 
Ungvár, Széchenyi-tér 25. (1557.) 

Gyárilag új, leipzigi templomi HARMÓNIUM tizenöt-
regiszteres, rendkívüli erős hangú, 650 pengőért eladó. 
Budapest, VIII., Staffenberger-utca 16, fsz. 4. Farkasné. 
(1556/a.) 

MEGYESZÉKHELYTŐL 4 km-nyire lévő áll. iskolától 
cserél pusztára, tanyára tanítónő. Jelige: „Magány". 
(1556.) 

SÁROSPATAKON 1932-ben végzettek tudassák címü-
ket Szatmári Lajos ig.-tanítóval, Sárospatak. (2381.) 

GÖR. KAT. KÁNTORTANÍTÓI állásból csak tanító-
nak, községi vagy katolikus állásba elhelyezkednék szep-
temberre, lehetőleg hegyvidékre. Vezető tanító, Ruda-
bányácska, posta Sátoraljaújhely. (2416.) 

CSERÉLNÉK Felvidékre, nem anyaországba is, 
háromtanerős, erdélyi állami iskolától, családi okokból. 
Olcsó, jó megélhetés, természetkedvelőknek gyönyörű 
vidék. „Szeptemberre." (2415.) 

ÁLLAST KERES egy gör. kat. okleveles kántor. Cím 
a kiadóban. (2414.) 

HELYETTESÍTÉSEMRE ref. tanítónőt keresek. „Pest-
kői-nyékre" jeligére választ a kiadóhivatalba. (2412.) 

II. LAKBÉIÍÜ várositól cserélek. „Állami tanítónő." 
(2411.) 
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ERŐS, KELLEMES HANGŰ, 5 oktávás, 8 szóló, 
2 térdregiszteres eredeti „Zimmermann"-féle harmónium 
600 P-ért eladó. A szállítási költségei vál'alom. Cím: 
Paldauf Gábor, Dunaharaszti, Pest m. (2410.) 

II. LAKBÉROSZTÁLYŰ HELYRŐL cserélne állami 
tanítónő Pest mellé. Jelige: „Családi ok". (2409.) 

MÉHLEGELÖT tarlóvirágot, napraforgót keresek. 
Ajánlatot vándorláskor honorálom. Szőke, Csáky-liget, 
Királyhágó tíz. (1274.) 

NÉMETÜL TANÍTANI tudó róm.. kat. vallású taní-
tónőt keres vidéki íöldbirtokoscsalád elemiiskolás I. ós 
IV. osztályú leánykái mellé az 1942/43. tanévre. Család-
tagnak tekintjük, fizetése 100 P havonta és teljes 'el-
látás. Fénvképes ajánlatot kér Tollvéth Attiláné, Magyar-
nándor. (2413.) 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349-911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezietűk 600-tól. Részlet. 

ORGONA ELADő! Egy tízváltozatos két manuálos 
régi rendszerű szalagos, egészpedálos oügona áthurcolko-
dás miatt sürgősen eladó. Az orgona szétszedett állapot-
ban megtekinthető a marosvásárhelyi gimnáziumban. 
Bővebb felvilágosítást a róm. kat. tanítóképző igazgató-
ságánál, Csíkszereda ad. Orgonaépítőkkel és viszonteladók-
kal nem tárgyalunk, csakis kántor urak és egyházak meg-
keresésére válaszolunk. (1518.) 

CSERÉLNÉK, vagy pályáznék olyan állami, vagy köz-
ségi óvónővel, ahol katolikus tanítóállás üresedése van. 
Itt szép új lakás, óvoda. Cím: Állami óvónő, Bedő, 
Bihar megye. (1519.) 

ORGONAHARMÓNIUM, amerikai, hat és fél síp-
soros, 20 regiszteres, 2 térdregiszteres. Templomnak is 
nagyon megfelelő, sürgősen eladó. Budapest, VIII., Vas-
utca 10. (1403.) 

CSERÉLNÉK azonnal gyönyörű erdélyi vidékről, vá-
• rostól 8 km, autóbusz van, a volt csonkaország területére 

„öttanerős áll isk igazgató" jeligére a kiadóhivatalba. 
(1520.) 

CSERÉLNE tanítóházaspár bácskai nagyközségből, 31 
tanerős államitól államihoz bárhová, kisebb helyre is, 
vasút mellé. (1564.) 

C£üMüJzo/z,%ék a 

díagyah ^áá^iyy&a^átojk 

jú&OAáÁO^ 

Részletes tájékoztatással k é s z s é g g e l s z o l g á l a 

< 4 L Z g y e t e n U M y & m d a 

KÖNYVESBOLTJA. KOSSUTH LAJOS-Ü. 18, 

DR. BEYER ED ÉNÉ 

ÚTMUTATÓ 
a n é p i s k o l a i i r v a o i v a s á s t a n í t á s á h o z ax 

új í r á s m ó d ( z s i n ó r í r á s ) a l a p j á n . 

A nm. vallás• es közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint a 
tanító• és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 

A könyv elméleti megalapozásával, teljesen kidolgozott tanításokkal és 
olvasótáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanitónak az 
új í rásmód bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Úr ál tal a v i d é k i n é p i s k o l á k részére enyedélyezett 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyagát. Figye-
lembe veszi az osztott- , részben osztot t - és osztatlan népiskola lehető-

ÁRA: 3-20 PENGŐ. ^ ^ é l m é n y e i t . MEGRENDELHETŐ* 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 
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AZ EGYSÉGES MAGYAR ZSINÓRÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

M I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K 
Segédtankönyv: 

LUTTOR I G N Á C : 

Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betúfűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterlin«féle német folyóírás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939.-IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
Vezérkönyv: 

LUTTOR—OLDAL: 

Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt A B O k ö n y v e k írás« 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I—II. 
0. részletes, a III—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta* 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474/1939.—IX. 

Ára 3 50 P 
Faliminták: 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. IV. A Sütterlin=féle 
német folyóírás. 
70 X 100 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 — P, kartonon 16 —P (I—III. külön is kapható 1) 

Kézi lapminták: 
I. Kiinduló írás. II, Átmeneti írás. ül . Betűfűzés. 
3 5 x 2 5 cm lapok, 1 cm középbetűkkel. 

I—III. ára — 60 P 
Feliratok, fali olvasótáblák készítéséhez; 

A d í s z í t ő i r a s k a t e j a 
Miért tanuljuk és hol alkalmazzuk a díszítő í rás t? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló írás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 
V I I I , M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. ( G ó l y a v á r ) 
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H A R M Ó N I U M O K pompa* 
orgonahangral 

Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház-, iskolák., dalárdák l különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g 

HÖRL N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8. 
A budai Margit'hídfótöl a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . — S ü r g ö n y e i m ' „ H A R M O N H Ö R L " — T e l e f o n ' 151-652. 

A Magy. Kir. Valláss és Közoktatásügyi 
Miniszter Úr megbízásából az Országos 
Közoktatási Tanács kiadja a 

NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁRA 
című kézikönyvsorozatot. 
E kötetekről lapunk f . évi május Ui száma közölt 
már részletes tájékoztatást. 

A tanítói és tanári kézikönyvtárak számára nélkülöz= 
hetetlen művek közül már megrendelhetők az alábbi 
kötetek: ' 

Hazánk Ára: P 3.50 
Magyar ál lamélet Ára: p 2.20 
Közoktatásügyi igazgatás és 

iskolafelügyelet Ara: p 1.60 
Népiskolai ipari és kereske-

delmi ismeretek Ara: p 3.50 
Kereskedelmi üzemi gyakor-

la tok Ára: P 5.— 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM.KORÚT 6. SZ. 

A Nemzetismeret 
tárgycsoportból: 

A Nemzet'zolgálat 
tárgycsoportból: 

A Népiskola 
könyvei közül: 

A Gazdasági középiskolák 
könyvei közül: 

K Ö Z I S M E R T 
KITÜNÓHANGÚ 
REM EKKIVITE LU HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona* és harmóniumkészítőnél 

BUDAPEST VI, Lázár.u. 13 (Operánál) Telefon ; 111—490 
P E D A L O S H A R M Ó N I U M O K P O N T O S O R G O N A M É R E T E K K E L . — T Á S K A H A B -

M Ó N I U M O E . V I L L A M O S F U J T A T Ó B E R E N D E Z É S E K . S Z A K S Z E R Ű J A V Í T Á S O K 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A B M Ó N I U M K É S Z I T 0 S Z A K C É G 

41.169. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. VIII., Múzeum-körűt 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapes t , V. , K lebe l sbe rg -u . 17. (Magya kJ ályi 
^ vallás- és közoktatásügyi min isz té r ium. ) T e l 133-271 — i a o - 8 1 8 . 

K I A D Ó H I V A T A L : Királyi M a g y a r E g y e t e m : N y o m d a , Budapes t , 
V I I I . , M ú z e u m - k ö r ú t 6. szám. (Gólyavár . ) T e l e f o n : 146-145 

J ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hi rde tések szö-
vege a kiadóhivata lnak, m i n d e n 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

kü ldendő . 

p L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P , negyedévre 3-40 P . Egyes szánj.. 
ára 50 fil lér . A m. kir . vallás- és közoktatásügyi minisztérium*4 

820—4—106/1930. V I I I . d , sz. alatt e l rende l te , hogy az előfizetési d í j az 
ál lami- , községi- , tá rsula t i - , m a g á n - é s érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előf ize tés kiadóhivatal e lmére előzetesen k ü l d e n d ő 
pos tauta lványon vagy az E g y e t e m i N y o m d a 37.473. számú csekkszámláiára 

T J I R D E T E S hivatalos pályázat 
n 10 f i lL, magánh i rde t é s 14 fillér 
szavanként . Üz le t i h i rde té s : 1 oldal 
160 P . •/» oldal 85 P . >/« oldal 50 P 
' / , oldal 30 P. A hirdetés i dijak a ki-
adóhivatal c ímére előre f izetendők 

A XEJI5EETXEVE IJES X EV E LÉK L ÉLEKTA\I 
VONATKOZÁSAI 

g M ^ a s a írta: DEÁK GÁBOR 

NEVELÉS lényegéből folyik az, 
hogy elválaszthatatlan a közös-
ségtől. Mégis más, mint a kö-
zösségi nevelés. A közösségben, a 

közösségért van, de egyéni, sajátos módon. Az 
a nevelés, amelyik a közösségi jelzőt viseli 
magán, sokkal szűkebbkörű, mint az általános 
értelemben vett nevelés. Míg esak általában 
beszélünk nevelésről, a nevelés alanya éppúgy 
lehet társaság, szülő, iskola, mint azoknak ösz-
szessége, de ha ezek közül kiemelünk egyet is, 
azzal megszűkítettük magát a fogalmat is, de 
meghatároztuk a nevelés alanyát is és tárgyát 
is. Ha például iskolai nevelésiül szólunk, az 
alany az iskola, a tárgy a növendék, vagy a 
növendékek egy bizonyos csoportja. Ugyanígy 
vagyunk akkor is, ha a nevelés fogalmát a 
nemzetnevelés fogalmával cseréljük fel. Ez is 
meghatározza a nevelés alanyát is és a nevelés 
tárgyát is. A nemzet önkörében való nevelése. 
A nevelő is a nemzet és a nevelendő is a nem-
zet. A nemzet körében folyik, a r ra hat és min-
den részletében a nemzeti tudatosság jellemzi.1 

Mint ilyent, meg kell különböztetni a nemzeti 
neveléstől. Az előbbinek magyar földön Imre 
Sándor , a képviselője, elméleti megalapozója és 
rendszerezője,2 az utóbbival pedig Schneller 
István foglalkozott.3 Ez utóbbi a nemzet jelle-
méhez alkalmazott nevelés. Nemzetnevelés alatt 
Imre Sándor tulajdonképen nemzetté nevelést 
ért, míg nemzeti nevelés alatt azt a módot, 
amely módon a nemzetnevelés valamely nemzet 
körében folyik és a nemzet helyzetéhez és jelle-
méhez alkalmazkodik.4 Hazafias nevelés, vagy 

1 Imre Sándor: A nemzetnevelés, Budapest, 1912, 69. 
lap. 

2 Imre Sándor i. m. 
3 Schneller István: A nemzeti nevelésről. 
1 Imre Sándor: Széchenyi és a magyar nevelés jövője 

c. dolg. A magyar nevelés körvonalai c. könyvben, Buda-
pest, 1920, a 46. lapon. 

ha a különbséget jobban akarjuk éreztetni, 
nemzeties, nemzeti színezetű nevelés. Bár ez is 
a legmagasabb fokon mélyértelmű, ugyanis kö-
vetelményként azt vonja maga után, hogy hor-
dozója hazafiúi érzelmének erkölcsi következ-
ményeit cselekedetekben mutassa meg, még-
sem olyan mély, mint a nemzetnevelés, amely 
inkább befeléforduló, elmélyülő lelki folyamat. 

A nemzetnevelés is és a nemzeti nevelés is 
kapcsolatban van a közösséggel, amely a nem-
zetben adódik. Ez lényegéből folyik. Mégis 
megkülönböztetünk szorosabb értelemben vett 
szociális nevelést is. Bár a nemzetnevelés ma-
gában foglalja a közösség és az egyéniség 
egybeeső szempontját, amennyiben egyének al-
kotják a közösséget, de a pedagógiás indivi-
dualizmus nemzetnevelési vonatkozása nem 
szükségképen!, a szociális nevelés pedig telje-
sen idegen tőle. Társadalmi nevelés tulaj don-
képen a szociális nevelés. A nevelési szocializ-
mus a társadalom és a nevelés kapcsolatát je-
lenti és azokat a törekvéseket, amelyek erre 
a kapcsolatra vonatkoznak.6 E szerint a neve-
lés társadalmi funkció. A nevelő a társadalom 
megbízásából a társadalomért nevel. Meg-
fogalmazója és kifej tője Natorp, aki a mult 
század végén Sozialpedagogik című könyvével 
(1898) sok vi tára adott alkalmat, de sok kez-
deményezésnek is lett eredtetője. A nemzet-
nevelés közösségi jellege nem képezi vita tár-
gyát, hiszen világos, csak a közösség fogalmá-
nak körülírásában mutatkozó eltérések szerint 
szűkebbkörű és általános. A legnagyobb kö-
zösség az emberiség, a legkisebb a család. Az 
a kérdés, melyik az a közösség, amelyikben a 
nemzetnevelés folyhat? Ennek tisztázása fon-
tos, mert a nevelés a közösségtől függ és for-
dítva is érvényes ez a tétel, a közösség a ne-

s Imre Sándor: A szociális pedagógiai törekvések for-
rásai, Magy Társ. Tud. Szemle 1913. évf 
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veléstől függ'. A nevelést a közösség hatá-
rozza meg és a közösséget a nevelés.6 Natorp 
szavait idézi Imre Sándor is, amikor a közös-
ségi nevelés lényegét í r j a körül: a nevelés 
olyan, amilyenné a közösség teszi és a közön-
ség olyan, amilyenné az egyesek nevelése ál-
tal válik. A végcél, mely túlmutat az egyénen, 
a közösség fejlődésének rendszeres segítése-
Ügy is mondhatjuk, hogy a nevelés célja a kö-
zösségben van, de egyénenként érhető el.7 

Ha azt a kérdést nézzük, hogy melyik az a 
közösség, amelyik még Alkalmas arra, hogy a 
nevelés szempontjából az egyén számára a leg-
nagyobb közösséget jelentse, amelyben a ne-
velés még önkörűleg folyhat, azt kapjuk fele-
letül, hogy a nemzet ez a közösség. Sokáig az 
egyház volt ez a közösség. Bebizonyosodott, 
hogy az egyház nem elegendő arra, hogy az 
egyénnek az egész emberi közösséget jelentse 
éppen sajátossága, meghatározottsága és meg-
kötöttsége által, noha a felekezeti nevelésnek 
mindig meg lesz a helye a nevelés faktorai kö-
zött. A nemzet, mint a közösség ideálja, nem 
külsőleges azonban, hanem a legnagyobb egy-
ség, összefüggő organizmus, melynek rúgói 
nem csupán közösségi mivoltában, hanem nem-
zet mivoltában van. Ez határozza meg a nem-
zetnevelés belső tartalmát és választja szét 
minden más közösségi neveléstől, sajátosan 
belső tartalmat adván neki. Mint ilyen, sajá-
tosan magyar formája a nevelésen való gon-
dolkozásnak. 

Ar ra a kérdésre, hol kezdődik a nemzet-
nevelés, hol van az eredete, ki a képviselője, 
elősorolhatjuk józanul gondolkozó nagyjainkat 
Zrínyitől kezdve a mai napig. Eredete vissza-
vezethető a magyar reneszánsz és humaniz-
musra, melynek érvényesítője a reformáció 
lett a nép felé való fordulásával. Tudatosítása 
Zrínyivel kezdődik, aki szerint a nemzetneve-
lés előfeltétele az önismeret. Ezért nevezi Ma.k-
kai Sándor „ébresztőnek". A sort Széchenyi 
folytatja, Wesselényi Miklós, Báró Eötvös Jó-
zsef, Kármán Mór, Schneller István és bezárja 
Imre Sándor. Vannak még kisebb jelentőségű 
kezdeményezések ezen a téren, de azok csak 
kontárkodások. Az utóbbi három sem tartozik 
szorosan az előzőkhöz, hiszen ők amit más kéz-
ből vesznek, azt foglalják össze egyéni szem-
pontok szerint és bővítik ki egyéni meglátá-
sokkal. Üj fordulat állott be akkor, amikor a 
neveléslélektan ismét jelentést kapott a neve-
lés terén és a nevelés többé nem a módszerre, 
hanem a nevelő személyiségére és a növendék 
személyiségére fektette a fősúlyt. Most mái-
nem az a kérdés, miben áll a nemzetnevelés, 
hiszen arról lehet elméleteket felállítani, ha-
nem az a fontos, hogy milyen maga a nevelés 
tárgya: a nemzet, milyen a magyar, mik az ő 
sajátos vonásai, melyek azok a pontok, ahol 
a nevelésébe bekapcsolódliatik a lélektan és 
hogyan kapcsolócihatik be? 

6 Imre Sándor: A nemzetnevelés 32. lap. 
7 TJ. o. 54. lap. 

A nemzetnevelés lélektani ismeretek nélkül 
nem lehet eredményes. Ha a külső követelmé-
nyek mind megvannak, mint a nevelés általá-
nossága, egységes volta, mindenkire egyaránt 
kötelező jellege, sokoldalúsága és a nemzet 
életében való önálló tényezőkénti szereplése, 
melyeket már különösen Eötvös József óta 
törvényes intézkedések is biztosítanak, még 
nem biztos, hogy jó é.s eredményes lesz a ne-
velés, mert lélektani szempontok érvényesülése 
és érvényesítése nélkül éppen azt a belső egy-
séget nem lehet kialakítani, ami a nemzet-
nevelés lényege. Ezért a nemzetnevelés mindig 
jellemneveléssel kapcsolódik, azaz nemzeti ne-
veléssel- Nem egyéni vonásokat kell keresni, 
hanem a nemzeti egységben gyökerező voná-
sokat- Ezt az így megismert nemzeti jellemet 
nemcsak megismerni, hanem fejleszteni is kell.8 

Míg a sokféle jellemvonásból alakult nemzeti 
jellemet meg nem állapítjuk, addig nem lehet 
szó arról, hogy a nemzetnevelés mindenik rész-
letében nemzeti módon folyjék.9 Hangsúlyoz-
zuk, hogy az örökké változhatatlan nemzeti 
vonásainkat kell kifejtenünk és fejlesztenünk, 
hogy ezzel nemzeti sajátosságunkat biztosít-
suk.10 Wesselényi nemzeti nevelési gondolatai 
között találjuk 1843-ból ezt az idevonatkozó 
utalást: A nemzeti rendszert helyzetünkhöz, 
népünk jelleméhez és állásához kell alkal-
mazni. A nemzeti irányt az a nevelés szolgálja, 
amely a nemzet sajátos helyzetén alapul, a 
nemzet feladatának, erejének, szükségleteinek 
számbavételén, tehát biztos talajon áll és nem 
általánosságban halad, hanem tudatosan igyek-
szik a közrvetlen célokat egymásután megvaló-
sítani.11 A nemzetnevelést tekintve pedig tisz-
tában kell lenni azokkal a pszichés elemekkel, 
amelyek eleve meghatározzák a nevelés irá-
nyát, amelyek nélkül éppúgy, mint jellemisme-
ret nélkül nem lehetséges egyéni nevelés, nép-
lélektani ismeretek nélkül nem lehetséges 
nemzetnevelés. 

Az első feladat, mint minden más kérdés-
nél: mi az, amit ezen a téren már tettek? Ez-
után megmutatjuk a nemzetnevelés lélektani 
kapcsolatainak ú j út jai t . 

1. Széchenyi Istvánt említjük az első he-
lyen, aki összefoglalta a magyar nép legjel-
lemzőbb sajátságait. Ebbeni tevékenységében 
az önismeret vezette. Továbbment, mint Zrínyi. 
Az volt a felfogása, hogy addig nevelésről 
nem beszélhetünk, míg nem ismerjük mi ina-
sunkat. A nemzet jellemét magasabb erkölcsi 
mérték alatt határozta meg a következőképen:12 

A magyar, mivel nem szűklelkű, nem is 
íösvény, hanem annál inkább esik ellenkező 
hibába: pazarló. Előítéletek uralják.13 „Egy 

8 U. o. 87. lap. 
c U. o. 90. lap. 
10 Imre Sándor: Magvar vonások nevelésünkbon, Buda-

pest, 1906, 5. lap. 
11 U. o. 14. lap ós A nemzetnevelés 83. lap. 
18 összefoglalta Imre Sándor: Gróf Széchenyi István 

nézetei a nevelésről, Budapest, 1904. c. 
13 Imre Sándor: Gróf Széchenvi István nézetei a ne-

velésről, Budapest, 1904, 234. lap. 
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gyermek nép, most semmi, de minden leliet, 
mert lelki, testi erő rejtőzik fiatal keblében. 
Minden lehet, ha át akar ja látni, hogy semmi. 
Most két ellensége van: előítéletek ós elbiza-
kodottság."" Ittlakó más népekkel sohasem ol-
vad össze. Szabadság, függetlenség felé táplá-
lék kell neki-15 Megvan nála a szabadságszere-
tet, királytisztelet, hazaszeretet. „A valódi ma-
gyar vaktán senkit sem követ, hanem a lehető 
legnagyobb mértékig mind testi, mind lelki 
tulajdonait s a j á t j a szerint fejt i ki s életét sze-
mélyiségéhez és körülállásához alkalmazza, a 
maga körében marad s bármily kevés is tiszte, 
annak tökéletes teljesítése s önbecse által ad 
díszt és fényt."16 A magyar rest, de ez nem je-
lenti azt, hogy apátiába merült, csak azt, hogy 
férfias öntudata van s kerüli a kevésért és 
bizonytalanért való módnélküli fáradozást.17 

Nem robotmunkás, hanem önálló. Céljai eléré-
sében, ha annak értelmét látja, kibeszélhetet-
len energiát fejt ki. Rossz szolga, de megvan 
benne a szabad gazda minden jó tulajdon-
sága.19 A valóban nemes magyar minden 
szépre, nagyra és dicsőre könnyen vezethető 
becsület és honszeretet által, stb. 

2. Hermán Ottó természetrajzi szempontból 
\ izsgálja a magyart és ad jellemzést róla. Ki-
emeli a patriarchalizmust, a közakarat vezető 
szerepét, a megjelenés méltóságteljes voltát, a 
magatartás komolyságát (erre Dékány István 
is utal),19 nyíltságot, erős önéizetet, betyáiko-
dásig menő hetykeséget, gőgöt, önhittséget, ki-
tartás hiányát stb. Nem alázatos, adott szavát 
megtartja, nem kíváncsi, született, szónok, a 
folytonos, iparkodó munkának nem híve, stb. 

3. Schneller István a nyelv és közmondások 
alapján állapítja meg a magyar jellemvoná-
sokat : 

a) individualista (elismeri az egyén jogo-
sultságát); 

b) autonomista (mindenkinek jogot ad a sa-
ját természete szerint való fejlődésre); 

c) rigorista (visszautasítja a közjóval el-
lenkezőt); 

d) eticista (az érzületet tar t ja fődolcgnak); 
e) progresszista (folytonosan haladni kí-

ván).50 

Mi tudjuk, hegy ezeket a karakterológiai 
ismertetéseket nem kell változhatatlanoknak 
tartani. Hiszen ott tűnik ki a sok ellentmon-
dás. ami ezek és különösen nagyobb gyűjte-
ményekben találhatók, ahol más-más szerzők-
től egymásután vannak téve a jellemzések. 
Ami megállja a helyét ezekből, az nagyon ál-
talános vonás és minden népre egyformán el-
mondható. Olyan módszert kell tehát keresni, 

14 Gróf Széchenyi Isttán: Világ 103. lap. 
15 Imre Sándor: Gróf Széchenyi István nézetei a ne-

velésről 255. lap. 
16 Gróf Széchenyi István: Hitel XIII. 
17 Imre Sándor: Gróf Széchenyi István nézetei a ne-

velésről 257. lap. 
18 Gróf Széchenyi István: Stádium 118—119. lap. 
19 Dékány István: A magyarság lelki arca, Budapest, 

1942. Bevezetés. 
20 Imre Sándor foglalta össze. 

amellyel megállapíthatjuk a magyarságnak 
végső pszichés jegyeit, melyeket ismerve el-
indulhat a nemzetnevelés, egyik oldalon a ne-
veléslélektan, másik oldalon a fajegészségtan 
és harmadik vonatkozásban a fajbiológia tá-
mogatásával. Ez a meggondolás vezet át min-
ket a lélektani módszerek segítségével való 
elemzéshez, vizsgálathoz. 

Nagy fordulatot hozott a nemzetnevelés te-
rén az ú j népiség jelentkezése. Mint ilyen, 
nemcsak magyar specialitás, hanem egyetemes 
jellegű egész Európára. Ez hatott a magyar-
ságra is és alakította ki az ú. n. „magyarság-
tudományt", amely a nép, faj , nemzet lényegé-
vel foglalkozik és ezen foglalkozás közben és 
ennek kapcsán az egyéneiben sajátosan ma-
gyar felé, a nép felé fordul. A zene, a viselet, 
a nyelv területén így indul meg annak a vizs-
gálata, mi az, ami magyar. A „magyarság-
tudomány", amely komoly tudomány igényé-
vel lép fel és nemcsak divat, így nem lehet 
öncélú. Azzal, hogy megállapítjuk több irány-
kan is, mi a miénk és mi kölcsönzött, még nem 
ér véget a tudományos munka sem, és a neve-
lői munka sem, mindenesetre szükséges előfel-
tétele annak. Különösen áll ez a nemzetneve-
lés terén. Kutatni kell a hátteret, amelyből ki-
forrott, kibuggyant egy-egy sajátos megnyi-
latkozás, a zene, a költészet, a népművészei 
stb. terén, egyszóval meg kell ismerni a nem-
zeti lelket, a nemzet tagjainak lelkületét, tehát 
szükség van „tisztán lélektani magyarságfoga-
lomra a sokféle magyarságfogalom mellett és 
előtt".51 Ennek tisztázása segíti elő a nemzet-
nevelést és a tisztán elvont irányultságot gya-
korlativá, a légvárak építése heljTett valóság- . 
vonatkozásúvá teszi, hogy ne cSak elméletileg 
rendszerbe foglalt nemzetnevelésről legyen 
szó, hanem az elméletileg megállapított és he-
lyesnek talált igazságok a megvalósulás terén 
is alkalmazást nyerjenek. 

Az is világos, hogy a magyarság kérdésé-
hez, mint lélektani kérdéshez, nem lehet ugyan-
azon módszerek segítségével hozzányúlni, mint 
amilyen módszerekkel a néprajzi vagy a tisz-
tán pedagógiai vonatkozású kutatásokat vé-
gezzük. Lélektani kérdéshez csak lélektani 
módszerek segítségével lehet hozzányúlni.22 A 
módszer meghatározza a tárgyat, de a tárgy 
is maga válassza meg a maga módszerét. Kér-
dés, melyik az a lélektani módszer, amelynek 
segítségével legjobban megközelíthetjük a ma-
gyar lélek mibenlétét ós legjobban körülírhat-
juk, melyik az a vonal, az a kör, amelyen be-
lül megtalálhatók a magyarnak sajátos pszi-
chés jegyei. A néplélektani módszer így egybe-
esik a személyiséglélektani módszerekkel, hi-
szen amikor a magyar lelki vonásait nézzük, 
akkor ugyanazt tesszük, mint mikor az egyén 
lelki vonásait vizsgáljuk, hiszen a magyarság 
sok magyar összessége, kik egyenként egyének 

21 Boda I.: A magyarság mint lélektani probléma. _M. 
Pszich. Szemle, 1940, VIII. évf. 1—4. szám, 3. lap. 

22 Boda L: A magyar személyiség megismerésének 
módszerei, 1941, 5. lap. 
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s ezzel a vizsgálati módszerrel igyekszünk ku-
tatásunkat megbízható alapra helyezni, amely 
mindenekfelett személyiséghez alkalmazott, te-
hát sajátos. A nevelés terén ma éppen ez az 
irányzat vezet, amely maga után vonja a ne-
veléslélektan egyre nagyobb érvényesülését. 
Ha pedig a nemzetnevelést illetőleg a lélek-
tani kutatások és vizsgálatok személyiség-vizs-
gálati módszerek segítségével történnek, ak-
kor a neveléslélektannak a nemzetnevelésben 
komoly szerepe van. Annak a lélektannak, 
amely megállapít, igazságokat mond ki, elő-
készíti a ta la j t és mindenekelőtt megmutatja 
annak legmélyebb vonatkozásait, eszközi sze-
repe van, amennyiben a nevelés terén és így 
a nemzetnevelés terén is felhasználjuk ered-
ményeit- Az a kérdés, melyek azok a személyi-
ségvizsgálati módszerek, amelyeket a nevelés 
terén alkalmazhatunk'? 

1. A legegyszerűbb és a leghétköznapibb a 
(rendszeres) megfigyelés. Idetartozik az ön-
megfigyelés is. 2. A múltra vonatkozó törté-
neti nyomozás, fejlődésvizsgálat. 3. Objektív 
teljesítményvizsgálatok. 4. Szubjektív teljesít-
ményvizsgálatok (műszeres, vagy nem műsze-
res pszichotechnikai vizsgálatok). Ezekről Boda 
tesz említést. Azt már itt megjegyezzük, hogy 
az ú. n. tesztek segítségével történő néplélek-
tani vizsgálatok, legalábbis hazánkban nem 
vezettek eredményre, így azoknak komoly al-
kalmazását már eleve elvetjük. Boda a kérdő-
íves módszert alkalmazza, amely egyik f a j t á j a 
az önvallomásos módszernek. Az vezeti elgon-
dolásában, hogy azt, hogy valaki mi, csak az 
illető maga muta that ja meg akként, ha saját 
személyiségének mibenlétére sajátmaga vezeti 
rá a kutatót.23 

A kérdőíves módszernél sokkal régebbi 
módszert találunk magyar talajon alkalmazva, 
amelynek segítségével végzett munka, mint 
első karakterológiai vonatkozású és tárgyú 
munka megérdemli az említést. Ez a Kónay 
Jácint módszere és munkája.-3a Lényegében 
ugyanaz, mint amit Bölcs Leó, Freisingi Ottó, 
Bonfini és sok mások alkalmaztak, mint leg-
egyszerűbb és legtermészetesebb módszert. Nem 
mintha tudatosan választották volna, hanem 
mert ez a módszer minden ember által alkal-
mazható és a legkisebb igényeknek isonegfelelő. 
Éppen ezért a legmegbizhatatlanabb módszer 
is, azért, mert egyénhez alakul, annak beállító-
dottságától függ és a legmélyebb pszichés vo-
násaitól meghatározott. 

líónay nagyszerű megfigyelő. Egyes sajá-
tos vonásokat megfigyel és rögzít, hiem állandó 
tulajdonságokat mutat' meg, hiszen nincsen 
állandóság, mert minden változik, hanem csak 
a kevésbbé változókat.24 A nemzetek jellemét 

23 U. o. 7. lap. 
23a Rónay Jácint (1814—1889.) benedekrendi tanár 

volt Győrött. Munkájának címe: Jellemisme, vagy az an 
gol, francia, magyar, német, olasz, orosz, spanyol nem-
zet, nő, férfiú és életkorok jellemzése lélektani szempont-
ból. Győr, 1847. 

M Rónay Jácint: Jeüemisme 6. la,p. 

ízlési, értelmi és akarat i míveltségükből lehet 
megítélni. A nemzet nevelésében több korsza-
kot különböztet meg. Minden nemzet átmegy 
nevelés tekintetében is az aranykoron (fejlő-
dési sorok), amikor érzelmi nevelés által ha-
lad előre. A zene, az ének, a költészet által 
nevelődik. A 2. korszak a költői korszak tulaj-
donképen. Ez a nemzetek hőskora. Nem Trója 
eleste — mondja —, hanem Homér Iliásza volt 
hatással a művelődésre.25 Említést tesz egy 
francia utazóról, aki szerint a magyaroknál 
nem a költészetben, hanem a nemzeti zenében 
vannak megörökítve a nagy gondolatok.26 Eb-
ben találhatjuk fel századok múlva is a nem-
zet jellemét. 3. A költészeti korból minden nem-
zet az értelmibe megy át. 

Ar ra a kérdésre, mi határozza meg a nem-
zet jellemét, a következő feleletet kapjuk tőle: 
a) a nyelv kifejlesztése, b) éghajlat i viszo-
nyok, c) környezet, d) tápszer, e) szokások, f ) 
hajlamok, g) képzelet, h) az ezeket befolyásoló 
földrajzi adottságok stb. (Jóval később Heil-
pach: Völkerpsichologie c. könyvében szintén 
foglalkozik ezekkel-) Rónay foglalkozik antro-
pológiai vonásokkal is és ezekből következtet 
a jellemre. Pl- a magas, szögletes homlok szép 
lelki tehetségre vall, a mélyenfekvő tüzes szem 
lángoló képzeletre és elméletre, a görbedt sas-
orr büszkeségre és uralgáskórra. A kiálló áll-
csont dacra, a kifejlett felsőajak jóízlésre, az 
alsók túlságos kifejlődése élvvágyra, az erős, 
rövid nyak erélyre, rendíthetetlen bátorságra 
mutat, stb. 

Ezek inkább mind ötletes hozzászólások a 
magyar jellemvonásainak kérdéséhez, bár sok-
szor a mai megfigyeléseken is túltesznek. Most 
egészen ú j szempontok irányít ják a kuta tás t 
A módszer tisztázása előtt meg kell ismerjük 
az ú j értelemben vett magyarságfogalmat, 
hogy azután megmutathassuk a nemzetnevelés 
irányát a neveléslélektan alkalmazásával. 

Boda István foglalkozik az ú j magyarság 
fogalommal és elgondolásában abból indul ki, 
hogy nem az a magyar, aki annak vall ja ma-
gát. Ez populáris felfogás.27 Megalkuvás a hely-
zettel. Magyar az: aki biológiailag a magyar 
egyén lelki jegyeivel bír (magyar eszméleti, 
akció- és reakciómód, életbeállítódás, tényleges 
eletvezetés, tehát nemcsak részletek, mint tem-
peramentum, „észjárás", érzelmi és törekvési 
jellegzetességek stb.). 2. Magyar az, akiben a 
magyarokra általában jellemző jellegzetes sze-
mélyiségjegyek leglényegesebbjei megvannak. 
3. Magyar az (legtágabb éltelemben), aki bír 
a fa j t a szerint magyar egyének azon pszichés 
jegyeivel, amelyek éppen a magyar nemzeti 
és állami közösség egyetemes és általános 
szempontjából a leglényegesebbek. 

A cél a f a j t a szerinti magyarságot értékes 
nemzeti sajátságainak (értelmi, érzelmi, szo-
ciális, törekvési, akarati, életbeállítódási saját-

25 U. o. 8. }ap. 
26 U. o. 9. lap a jegyzetben. 
" Boda I.: A magyarság mint lélektani probléma, 

46. lap. 
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6ágainak) minél tökéletesebb kibontakoztatása, 
másfelől hibáinak leküzdése, tehát egy SZÜKSÓ-
gesnek ítélhető magasabbrendű benső átalaku-
lásra bí:ása, hog-y a magyar jellemvonások 
más fajokéval kiegyenlíthetők legyenek és le-
hetségessé legyen teve más-más, nem magyar 
eredetű állampolgáraink számára a teljesebb 
beolvadás, mely mélyebb, lelki rétegekig ha-
tol.28 Széchenyi szavával ezt rö\ iuen ebben 
foglalhatjuk össze: a n,agyar f e j szebbítése. 
Csakhogy míg ő kultúrkrit ika által szolgálta 
ezt, addig a megváltozott korral együtt átala-
kult nemzetnevelés lélektani módszerek alkal-
mazásával, lélektani neveléssel aka: ja ezt el-
érni. Így ju t szerephez és egyre nagyobb sze-
rephez a neveléslélektan a nemzetnevelés te-
rén. Hegy ez megfelelő módon és arányban 
történjék, ismerni kell a nemzetnevelés szeni-
pontj iból nemesítésre ítélt lélek alkatát és ré-
tegeződését. 

Boüa a nemzetnevelés szempontjából hívja 
fel a figyelmet az egyéni lélek rétegeződésére 
és azt mondja, hogy 1. a három réteg közül (fel-
színi), tudatos, illetve a tudatosságnak közvet-
len hozzáférhető rétege, 2. középső (kívülről is 
lelepleződő)) és 3. legmélyebb alkati (konstitú-
ciós) réteg közül faj i emesítés szempontjából a 
középső réteg a jelentős, mert ebben folynak 
a lelki módosulások, másodlagos alakulások, 
ű j hajlam-, törekvés-, célkibontakozások, sőt 
másodlagos szükségletfejlődések is.29 Mindeze-
ket összevetve a r ra a megállapításra jut, hogy 
magyar az, 1. aki öröklésbiológiai szempontból 
magyarnak ítélendő egyéneknek minden sajá-
tos, típusos lelki jegyeivel bír, 2. magyar az, 
aki a biológiai leszármazás szerinti magyarok 
típusos lelki jegyei közül legalább a legjelentő-
sebbekkel bír, és végül 3. magyar az, és ma-
gyarnak mondható valaki akkor és annyiban, 
amennyiben bensőleg magáévá teszi a nemzeti 
és közösségi állami célt-

Az 1. és 2- pontok szerinti magyarok a faj-
magyarok (faj ta szerint magyal ok, a 3. pont 
szerintiek, az ideális magyarok, Eötvös és Szé-
chenyi szerinti magyarok). 

A nemzetnevelés neveléslélektani vonatko-
zása ebben az irányban nem más, mint azok-
nak a jegyeknek a kutatása, amelyek n egliatá-
rozzák az egyén bizonyos fajhoz való tartozá-
sát, vagy azoknak a jegyeknek, melyek az 
egyénben megvárnák, átalakítása nevelés ál-
tal a magyar sajátos személyiségjegyeivé. En-
nek szükségességét mutat ja az, hegy nagyon 
eltért a magyar sajátos lényegétől és kivetkő-
zött eredeti mivoltából, ha a fajtajelleg nem 
is változott meg. Éppen ezéit képes még a 
magyar mcst is magasabbrendű átalakulásra, 
amely egyéniségének megfelel és nem kény-
szeríti reá idegen ideálok utánzását. Ez egy 
benső átalakulás mellett egy magyar lelkiség 
nek mec felelő és a magyar körülményekkel 
számol '> nevelés által érhető el, amely a maga 
teljességében nemzetnevelés, annak eredeti és 

28 U. o. 48. lap. 
29 U. o. 54. lap. 

mély értelmében, azaz nemzetté, egy Seggé, belső 
erők által létrehozott és irányított közösséggé 
nevelés. 

Így érkeztünk vissza a nemzeínek, mint a 
nevelés ezempcntjából ideális közösségnek a 
fcgalmához. Ez határozza meg a nemzetneve-
lés módszerét, irányultságát, mibenlétét és gya-
korlati érvényesítését, mert annak körében hat 
és azáltal gyakoroltatik. Már pedig a nemzet-
nevelés, mint előbb mondottuk, a nemzet ön-
körélen való nevelése. Amint minden egyén 
különLöző, úgy minden közösség is más és más. 
Más az egyház, mint közösség és így más mó-
dok és más helyzetek szerint történik az egy-
házi nevelés. De n ás a család is és sajátosan 
családi nevelést kíván benne a gyermek. Az 
iskolai nevelés viszont lehet családias, a nem-
zetnevelés lehet patriarchális, de a nemzet-
nevelés éppen azért wewzeí-nevelés, mert mód-
jait, alkalmait, lényegét és érvényesülését más 
viszonylatok határozzák meg. Egy nrmzet ke-
belében lévő nevelői munka összefoglaló, át-
fogó jellegű mivcltának ítélhető, amely alatt, 
mint egyetemes vonatkozású és irányultságú 
nevelés alatt egységbefoglalva állanak a csa-
ládi nevelés, az egyházak nevelése, az iskolai 
nevelés, a társadalmi nevelés, szociális neve-
lés, szóval mindaz, ami egy ország határain 
belül, mint nevelés létezik és nevelői hatás jel-
leget igényel magának. 

A nemzetet, mint közösséget különböző faj-
tá jú és nem tiszta f a j t á jú egyének alkotják. 
Hogy a nemzetnevelés biztosíthassa a külön-
böző fa j t á jú egyedeinek az egységes nemzet-
testben való részvételét, egységes nevelés által 
egysorba kell állítani a nemzet zömét alkotó 
fa j t a egyedeivel. Nem a nemzeti egyse'get kell 
szétbontani — mendja Boda —, hanem az ösz-
szetevő fa j i tényezők vizsgálatával a magyar 
nemzeti közösség egységét erőteljesebbé, ön-
tudatosabbá kell tenni.30 Ez a felismerés hozza 
magával a fajpszichológia jelentkezését. 

A fajpszichológia a Harmadik Birodalom 
önmagából való megtisztulási hajlamából szü-
letett meg és virágzott ki. Még ú j tudomány, 
amely eddig is sok érdekes eredményt hozott, 
különösen antropológiára támaszkodva és sok 
eredményt hozhat ezután. Támpontokat nyújt-
hat benne a történettudomány. Az a fontos, 
hogy minél nagyobb tömegeket vonjon be vizs-
gálati körébe, mert csak nagy számok szava-
tolják megbízhatóságát. Ennek könnyebb for-
máját láthatjuk a szépircdalcm teic'n is jelent-
kezni, amikor egy-egy bizonyos fa jú , vagy tár-
sadalmi osztályhoz tartozó csoportnak kollek-
tív lelki megnyilatkozásait veszik vizsgálat 
alá. Mint ilyen, meglehetősen szubjektív mód-
szer, és így nem kielégítő tudományos szem-
pontból. Objektív módszer az ú. n. kultúrkriti-
kai módszer, vagy kultúrtörténeti módszer, 
amely a kulturális alkotások egyes és egye-
temleges területén vizsgálja a nemzeti jelleg 
megnyilatkozását Ez sem megfelelő teljes 

30 Boda I.: A magyar nevelői eszmény és a hazánk-
ban élő emberfajták, Oj élet felé 6. füzet, 453. lap. 
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mértékben azért, mert éppen a nemzet fogal-
mát nézi és nézheti és nem a f a j fogalmát, 
mert a kultúralkotások a nemzet megnyilvá-
nulásából erednek s a nemzetnek pedig tagja 
az is, aki fa j i lag nem tartozik a nemzet testét 
túlnyomó részben alkotó fajhoz, vagy mond-
juk, a vizsgált fajhoz. 

Másik módszer az, amely a történelem ki-
magasló alakjai t veszi szán.ba. Kretschmer, 
C. F. Baur, Giese foglalkoztak ezzel és állítot-
ták össze a nemzetekről tehetségtérképeket. 
Minket az egyfajú egyének tön.eges vizsgalata 
érdekel, amire az a módszer nem alkalmas. 
Marad hátra a módszeres megfigyelés, amely 
segítségével a f a j egyedeinek kisebb-nagyobb 
csoportját vesszük vizsgálat alá. 

Az ú. n. tesztek segítségével való vizsgála-
tokat ezen a téren Yerkes kezdte meg (ameri-
kai pszichológus), amerikai kivándorlókra al-
kalmazva, de nem sok eredményt ért el. Ná-
lunk a szegedi Ferenc József Tudományegye-
temen Musulin Mária végzed ilyen vizsgála-
tokat Várkonyi Hildebrand és Gáspár János 
segítségével, de eredmény nélkül.31 

Nálunk Boda István foglalkozik a személyi-
ség kísérleti vizsgálatával és szei keze tével.52 

Vizsgálja a személyiség szerkezeti képét, a ' eg-
mélyebb konstitúciós rétegeken kezdve. Vizs-
gálja az egyén impulzivitását, majd öiökletes 
alapon kibontakozott (elsődleges vagy másod-
lagos hajlamait, érdeklődési irányultságait, tö-
rekvési irányultságait) stb. Módszer szerint 
idesorozza a vizsgálati személy megjelenésé-
nek, viselkedési módjának, cselekedeteinek (sza-
bad vagy módszeresen irányított cselekede-
teinek) megfigyelését, az önmegfigyelést, to-
vábbá az objektív és szubjektív pszichotechni-
kai kísérleteket és a vizsgálati személy szub-
jektív megnyilatkozásait, kijelentéi eit, ön-
ábrázolásait saját lelki folyamataikról. Mind-
ezt a kérdőíves módszer segítségével végzi, így 
remél világosságot kapni a vizsgálati személy 
szükségletbeli, vágy- és érdeklődésbeli, tempe-
ramentumbeli, lelki, dinamikai és jellembeli 
vonásaira vonatkozólag és jellegzetesse'geire, 
személyiségének alapjegyeire, eredeti, primi-
tív, vagy másodlagos kifejlődésű, érzelmi és 
éitékelő beállítódásaira, természeti vagy má-
sodlagos hajlamaira, végső törekvésalapjaira 
és jelenlegi igazi törekvési céljaira. 

Azért van szükség erre, hogy a magábazárt 
egyéni lélek ezáltal kibontakozzék és értékei 
megvalósuljanak. A nemzetnevelésben is ezért 
alkalmazzuk ezt a módszert és egyáltalán a 
neveléslélektant, hegy a benne rejlő e:ők tel-
jesedésbe n enjenek, nem pedig, hogy pipis-
kedő lépésekkel azon tűnődjünk, mi a magyar, 
mert azt úgysem tudjuk megragadni soha, leg-
feljebb azt, hogy milyen a magyar. A nevelés 
sajátos feladata, hogy a kellő világ felé for-

31 Somogyi József: A fajpszichológia jelen ál'ása, 
Magy. Pszich. Szemle, 1935, VIII. évf. 1—2. szám, 117. 
lap. 

32 Boda I.: A személyiség szerkezete és kísérleti vizs-
gálata, Űj élet felé, 3. szám, 10. lap. 

dítsa a figyelmet és továbbvigye nevelési tár-
gyát a tökéletesedés felé. „Az a nemzet ál l ja 
meg a legjobban a maga harcát békében, sok-
szor meg fegyveres háborúban is — olvassuk 
a Magyar Pszichológiai Szemle Elaborátumá-
ban —, amelyik a polgáraiban rejlő értéket a 
legjobban tudja fejleszteni és minden értéknek 
a maga helyén való felhasználásával értékesí-
teni, de legeslegelőbb felismerni." Ezt a felis-
m e r t szolgálja a neveléslélektan a nemzet-
nevelésben és viszi tovább. A magyar nevelői 
eszmény nem lehet más, mint a magyar nem-
zeti közösséget legjobban szolgáló magasrendű 
személyiséggé nevelés (Boda után).33 A szemé-
lyiség pedagógikájának átvitele a nemzeti kö-
zösségre általi nos személyiségfejlesztés. 

Vannak kísérletezések, melyek a nyelv szer-
kezete szerint igyekeznek a magyar sajátos 
vonásait, különállását és jellegzetességét meg-
hatáiozni, de ezzel most nem foglalkozunk. 

A legújabb kísérlet ezen a téren Dékány 
István: A magyarság lelki arca című (Buda-
pest, 1941) könyve, amelyben egy csoportba 
szedi a jellemvonásokat és- bizonyos szempont 
szerint köti egybe, csoportosítja. Hangsúlyozza, 
hogy nem megy túl a leíráson, a szerényebb 
tudomány deszkriptív jellegén. A jellemvoná-
sok nagy tömegében problémákat vet fel és 
azokhoz méri a magyarságnál megtalálható je-
gyeket. Azt mondja egy helyen, hogy minden 
népnek van egy közös jellege. Ezen belül táj-
csopoitok szerint van elkülönülés éppúgy, mint 
foglalkozások szerint. Végül megjelöli azt az 
utat, amelyen haladhat a kutatás. 

Az ú j népiség erőteljes jelentkezése azt kö-
veteli, hogy megfelelő és modern szempontok 
érvényesüljenek a nevelés terén is, éppúgy, 
mint az élet bármely más vonatkozásában. Ha 
valamelyik tudományról el lehet mondani, 
hogy az életre előkészítő tudomány, úgy a pe-
dagógiára joggal lehet mondani. Nevelés és 
i ianyi tás nelKül nemcsak a modern ember, da 
még az ősember sem tudott mozogni. Mint 
eieklyét adta át tapasztalati kincsét utódjá-
nak, ismereteit a következő nemzedéknek, hogy 
megkönnyítse munkáját és ezáltal jutott el az 
cn beriség a műveltségnek bizonyos fokára. A 
kor követeli azt, hogy a nevelés terén az 
oktatástan helyett valóban nevelés legyen az 
i ranyuo es vezető tudomány. Az sem az el-
avult liberális elveken felépülve, hanem a 
maga egészében a növendék személyiségéhez 
mért speciális személyiségnevelés legyen, amely 
biztosítja az u ta t a növendék minél jobb és 
tágabb kifejlése felé. Nem nélkülözhető így a 
nevelés terén a neveléslélektan, amely tudo-
mány speciálisan a személyiséggel foglalkozik 
és ahhoz méri a nevelés mindenkori eszmé-
nyét. A nemzetnevelésben a neveléslélektant 
nagyobb közösségre alkalmazzuk azzal a cél-
zattal, hogy a közösségben rejlő értékeket 
hozza napfényre, fejlessze tovább, ami által 

83 Boda I.: A magyar nevelői eszmény és a hazánk-
ban élő emberfajták, 472. lap. 
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biztosíttatik egy nemzet fennállása és jövő 
élete. A nemzetnevelés így nem nélkülözheti a 
neveléslélektan módszereit, alapelveit, mert 
azt, hogy mit kíván a nevelés az egyénektől, 
csak a neveléslélektan tudja meghatározni, va-
lamint azt is, hogy mire képes az egyén és az 
egyénekből felépített közösség, csak a nevelés-

lélektan ál lapít ja meg. A két tudomány kar-
öltve jár, egyik a keretet, a célt ad ja a közös-
ség kialakítását illetőleg, a másik a tartal-
mat, a lelket a közösségbe a maga egyéni sa-
játosságaival. Bátran beszélhetünk tehát a 
nemzetnevelés neveléslélektani vonatkozásai-
ról, a nemzetnevelés pszichológiájáról. 

MODEM-E I>E LA SAIJ E SZE3ÍT JÁNOS 
PEDAGÓGIÁJA ? 

m a s r m írta : H O R V Á T H B. KRISTÓF 

CIKKEM címében feltett kér-
désre ezt felelhetné valaki: Elő-
ször is azt sem tudom, hogy ki 
az a De La Salle szent János. 

Ennek válaszolok először. Idézem dr-Knecht 
püspök szavait: „De La Salle minden idők 
egyik legnagyobb pedagógusa." 

Reimsben, Franciaországban született 1651-
ben. Szülői előkelő származásúak és nemes-
lelkűek voltak. A jótehetségű gyermeket apja 
tanítot ta az elemi ismeretekre, majd 11 éves 
korában a reimsi kisszemináriumba adta, hogy 
a papi pályára készüljön. Középiskolai tanul-
mányai végeztével a párizsi egyetemen tanul 
theológiát. Rövidesen azonban meghal édes-
anyja és apja. Ott kell hagynia Párizst, hogy 
haldokló édesapja kívánságának eleget téve 
átvegye 6 kisebb testvére nevelését. A reimsi 
egyetemen folytat ja tanulmányait és 1678-ban 
pappá szentelteti magát. Később a doktorátust 
is megszerezte. 

Ezután nemsokára megbetegedett egyik ka-
nonoktársa, Roland Miklós, ki a Kisded Jé-
zusról nevezett apácák rendjét alapította. Ezek 
az apácák szegény leányok nevelésével foglalkoz-
tak. Roland megkérte De La Sallet, hogyha ő 
meghal, viselje gondját apácáinak. De La 
Salle szívesen teljesítette társa kérését. Azon-
ban az Űr Isten a még jobban elhanyagolt fiúk 
nevelésére hívta meg őt. 

Egy alkalommal De La Salle a nővéreket 
látogatta meg. A zárda a j ta jában találkozott 
egy Niel Adorján nevű férfiúval, aki szegény 
gyermekek számára ingyenes iskolákat akar t 
állítani Reimsben. De La Salle készséggel segí-
tette tervének megvalósításában. S mikor pár 
év múlva Niel elhagyta Reimset, De La Sallera 
bízta iskoláit, ki nem is utasította vissza a 
megbízatást. Házába fogadta a tanítókat, gon-
doskodott róluk. S hogy egészen a szegény 
gyermekek iskoláinak szeníelhesse minden ide-
jét, lemondott kanonokságáról, eladta minden 
vagyonát, kiosztotta a szegények közt és meg-
alapította a Keresztény Iskolatestvérek Tár-
sulatát. Sok munka és áldozat, szenvedés és 
imádság árán elérte, hogy kongregációja elter-
jedt egész Franciaországban. Halálakor 27 
rendháza, 274 tagja volt a társulatnak. 1719-ben 
halt meg. 1900-ban szentté avatták. 

De La Salle szent János nem „elavult" pe-
dagógus, kit múzeumban mutogatnak a kíván-
csiaknak és ráéiőknek. De La Salle él és mun-
kálkodik szelleme és alkotásai révén. Századá-
nak talán legnagyobb pedagógusa. Nevének 
feltétlen helye van a legmodernebb nevelés-
történelem lapjain is. Sőt bizonyos értelemben 
előfutár. Iskolai Vezérfonál c. könyvének né-
mely gondolata a legújabb pedagógusok mellé 
állítja. 

Egyik-másik könyv olvasása az emberre az 
elavult és medern, a régi és ú j vegyes benyo-
mását teszi. Az idejét mult gondolatok mel-
lett megdöbbentően aktuális eszmékkel talál-
kozunk. Ahogy az ember bizonyos értelemben 
ölök, az igazság sem avul el soha. 

Így vagyunk az Iskolai Vezérfonállal is. 
Ha figyelmen kívül hagyunk bizonyos túlhala-
dott módszertani elveket és kiemelünk egyes 
eszméket, gondolatokat, egészen modern dolgo-
kat találunk, majdnem az „újnevelést". Néhány 
példán próbáljuk ezt bemutatni. 

I. A mai nevelésnek a lélektanon kell 
alapulnia. 

Nem az általános lélektanon, még a gyer-
meklélektanon sem, hanem az individuális és 
a differentiális lélektanon. A medern nevelés 
nem szériákat gyárt. Nem, egyéni mérték sze-
rint dolgozik. Ez Claparéde ideálja is. Innen 
ered aztán a modern tanító munkája : vizsgá-
lás, tesztezés, kutatás, kísérletezés, m é r é s . . . 
tanítás előtt, alatt és után egyaránt. A kérdő-
ív, a vizsgálat, a mérések, a kísérletek, az or-
vosi lapok, a pedagógiai és pszichológiai lapok 
stb. divatban vannak mind a pedagógiában, 
mind az élet más terén. 

Tudjuk, hogy De La Salle, bár egészen más 
formában, isn erte és alkalmazta a differen-
ciális pszichológiát. Az is biztos, hogy a mód-
szer nem a szigorúan vett és tudományos mód-
szer; a megérzés és tapasztalás nagy szerepet 
játszott benne. Inkább érdekelte őt az erkölcsi 
rész, mint az értelmi és fizikai. De a cél 
ugyanaz volt: megismerni a gyermeket, hogy 
jobban tud ja nevelni. Az eszközöket, melyeket 
De La Salle használt nem tudták a „tudósab-
bak" sem mással helyettesíteni. Bizonyítja ezt 
Decrolynak, a nagy belga pedagógusnak 
kérdőíve, melyet tanulói szüleihez intézett. Ez 
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egyszerűen valamivel bővebb, mint De La 
Salle felvételi kérdőíve. 

Ez utólbi t az Iskolai Vezérfonálból vesszük, 
melynek kézirata Párizsban a Nemzeti Könyv-
tárban van. 

„Az igazgató testvér ne vegyen fel egy gyer-
meket sem az iskolába, ha nem apja, any ja 
vagy lakásadója hozza el. Kérdezze meg a 
gyermek vezeték- és keresztnevét, apja, anyja 
vagy gondozója nevét. Ezek foglalkozását, la-
kását, utcáját, házszámát, plébániáját. To-
vábbá a fiú életkorát; megvan-e bérmálva, 
áldozott-e már; járt-e már más iskolába; hol, 
és miért hagyta azt ott; nem valami csiny 
miatt, vagy büntetéstől; jelentkezett-e már a 
keresztény iskolála felvételre; s ha akkor el-
küldték — amit a naplóból az igazgató testvér 
könnyen megállapíthat — miért történt; ha 
idősebb fiúról van szó, mit akarnak vele a 
szülei; ha azt akarják, hogy mesterséget ta-
nuljon, mennyi idő alatt akar ják azt; tud-e 
írni és olvasni; betűztessen vagy olvastasson 
vele franciául és latint is; a könyv különböző 
helyein, nehogy betanult szöveget mondjon 
fel. Melyek a gyermek jó és rossz tulajdon-
ságai, szokásai; nincsenek-e testi fogyatko-
zásai, betegségei, különösen görvély, skrofula, 
ctvar, nyavalyatörés, mellyel másckat megfer-
tőz; erre különösen ügyelni kell. Ha bizonyos 
testi fogyatkozása van, nem akadályozza-e az, 
hogy iskolába járjon. Mióta nem volt gyónni? 
Gyakran jár-e gyónni; nem jár-e rossz társa-
ságba; egyedül alszik-e, vagy másokkal; kik-
kel!" (Iskolai Vezérfonál III- rész, 2. fejezet. 
2 . § • ) 

De La Salle kötelezte tanítóit, hogy mind-
egyiknek legyen „Napló a tanulók jó és rossz 
tulajdonságairól", azaz vezessenek pszicho-
pedagógiai lapot minden növendékükről. 

Erről így í r : „Minden iskolaév vége felé, a 
vakáció előtti hónapban, minden tanító állít-
son össze egy jegyzéket tanulóinak jó és rossz 
tulajdonságairól, úgy, ahogy őket egész éven 
át megismerte. Jegyezzék fel a tanuló vezeték 
és keresztnevét, mióta jár iskolába, mit tanul, 
melyik csoportban; milyen lelkületű; ájtato-
ean viselkedik-e a templomban és az imáknál; 
vannak-e súlyosabb hibái, mint a hazugság, 
esküdözés, káromkodás, lopás, erkölcstelenség, 
torkosság stb. Jóakaratú-e, javítható-e; hogy 
kell vele bánni, használ-e neki a büntetés vagy 
nem; szorgalmasan jár-e az iskolába, gyakran 
hiányzik-e az iskolából; komoly ok miatt, vagy 
ok nélkül; engedéllyel vagy a nélkül; ponto-
san jelenik-e n.eg az iskolában, a tanító előtt; 
alkaln azkodik-e önként az iskolai rendhez, 
nem fccseg-e vagy rendetlenkedik-e; jól ta-
nul-e, halad-e előre a csoportokban vagy több 
ideig kellett valamely csoportban maradnia, 
mint szokás; saját hibájából történt ez vagy 
gyengébb tehetsége miatt; jól tudja-e a kate-
kizmust és az imákat; van-e olyasmi, amit nem 
tud ezekből? Engedelmes-e az iskolában? Nem 
rcssz kedclyű-e, vagy makacs, nem száll-e 
szen.be tanítójával? Nem kcnyeztetik-e el 
szülei? Helyeslik-e, ha gyermeküket megbün-

tetik, nem tesznek-e e miatt szemrehányást a 
tanítónak? Volt-e valami hivatala? Hegy látta 
e l? . . . " 

„Ezt a naplót az igazgató a gyermek ú j ta-
nítójának adja át, aki azt három hónapig ma-
gánál ta r t ja . Az ú j tanító aztán az év végén 
ú j naplót készít, melyet az igazgató vagy ta-
nulmányi felügyelő a régivel összehasonlít." 
(Iskolai Vezérfonál 2. rész. I II . fejezet. 4. §.) 

Az Iskolai Vezérfonál két mintát is közöl 
két tanulóról, akik Párizsban a Szent Piacid-
utcai iskola IV. osztályába jár tak. 

„Terieux Ferenc, 8 és fél éves. 2 év óta jár 
az iskolába. Az írók 3. csoportjában van mult 
július 1. óta. Nyugtalan szellemű, kevés jám-
borságot mutat. A templomban és az imánál 
ide-oda tekintget, ha nem vigyáznak rá. Köny-
nyelműségből származó hibája az illetlenség. 
Elég jóakaratú, meg kell nyerni és buzdítani 
kell a jóra; a büntetés nem sokat használ neki, 
mert könnyelmű. Ritkábban hiányzik az isko-
lából, néha engedély nélkül; ha találkozik csa-
vargó gyermekekkel, könnyen hozzájuk csatla-
kozik. Icbbször későn jön. Az iskolai rendhez 
csak közepesen alkalmazkodik, körülnézeget és 
tétlenkedik, ha nem figyelnek rá. Könnyen ta-
nul, de kétszer lemaradt a 3. csoportból a 2.-ba 
szorgalom hiánya miatt. Az imákat jól tudja, 
a büntetésnek aláveti magát, ha tekintélyt 
érez maga felett, de ennek hiányában csökö-
nyös. Nem rosszkedélyű, ha megnyerik, min-
dent megtesz, amit kívánnak tőle. Szülei sze-
retik és nem veszik jó néven, ha gyermeküket 
megbüntetik. Nem volt még semmiféle hiva-
tala, mert nem igen alkalmas rá. J ó figyelő, 
kötelességeit teljesíti, kivéve, hogy sokszor 
későn jön. 

Long Lambert, 12 és fél éves. 4 éve j á r az is-
kolába. Az írók 7. csoportjában van 6 hónap 
óta, a kéziratok olvasóinak 5. a számolók 4. 
csoportjában május 4. óta. Szeleburdi és köny-
nyelmű. Könnyen tanul és jó emlékezete van. 
Kevés jámborságot mutat a templomban és az 
imánál, r i tkán jár a szentségekhez; különös 
hibája a kevélység. Nagyon rosszul esik neki, 
lia megbüntetik, de a büntetés használ neki. 
Rendszerint szorgalmas, komolyan foglalkozik 
a katekizmussal, az írással és a számolással, 
mindig idejében lépett egyik csoportból a má-
sikba. Engedelmes, ha emberére talál, ha nem, 
engedetlen. Szülei nem bánják, ha megbünte-
tik. Volt előimádkozó és első a padban. Na-
gyon jól lát ta el hivatalát." 

A III- fejezet 2. része csak a katalógusok-
kal foglalkozik. Hatot sorol fel: 

1. A felvételi napló, a felvett tanulókról. 
2. A tanulmányok változtatásának naplója, 

mely tájékoztat az egyes tanulóknak az olva-
sásban, írásban és számolásban való haladásá-
ról. 

3. A mulasztási napló, jelzi minden tanuló-
ról, hogy mikor jött későn, mikor mulasztott 
engedéllyel, vagy a nélkül. Azt is jelzi, ha a 
katekizmust nem tudta jól. 

4. A tanulók jó és rossz tulajdonságainak 
naplója. Erről fentebb szóltunk. 
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5. A „padelsők" naplója. Erről később lesz 
szó. 

6- A látogatók naplója. Ebben a tanító uta-
sításai vannak a beteg társaikat látogató ta-
nulók számára. 

Láthatjuk, hogy De La Salle és tanítói ál-
landóan a r ra törekedtek, hogy tanulóikat min-
dig jobban megismerjék. 

II. A modern pedagógia az egyéni oktatást 
kívánja. 

Ezzel a kérdéssel behatóbban francia és 
svájci pedagógusok foglalkoztak újabban. Ter-
mészetesen megtart ják a tömegtanítást, csak 
ki akar ják küszöbölni annak túlzásait és hibáit. 
De La Salle, aki ugyan nem feltalálója a tömeg-
tanításnak, de helyesen megszervezte és álta-
lánossá tette azt iskoláiban, az Iskolai Vezér-
fonálban nagyrészt el .tudta kerülni annak 
hibáit és túlzásait. 

A tengerentúli pedagógia legfőbb képvise-
lőjének, John Dewey-nek híres projectmethod-ja 
és Pankhurs t Helen Daltonplan-ja az angol-
szász országokban ter jedt el legjobban. 

A Daltonplan rövid foglalata pl- ez: 
A tanító áttekintést nyúj t tanulóinak az 

egész évben tanulandó anyagról; hogy ponto-
sabban meghatározza és megkönnyítse a mun-
kát, felosztja havonkint elvégzendő részekre. A 
tanuló aláír egy nyilatkozatot, melyben vál-
lalja, hogy egy hónap alatt ennyi és ennyi egy-
séget elvégez ebből és ebből a tárgyból. Azután 
ellenőrizteti magát tanítójával, minden elvég-
zett feladat után. E módszer előnyei a követ-
kezők: A tanuló örül, hogy maga szervezi meg 
munkáját , fejleszti lelkiismeretét, hisz lekö-
tötte becsületszavát; nagyobb szabadságot él-
vez, kibontakozik egyénisége, eredményesebben 
dolgozik és az ő tempójában. 

Sokan a pedagógusok közül sem sejtik és 
mégis úgy van, hogy De La Salle ugyanilyen 
módszeres vázlatot nyúj tot t és tanulóinak ha-
vonkint elvégzendő anyagot adott. Osztályai 
nem állottak egyforma képzettségű tanulók-
ból, magukban foglaltak különféle tanulókat, 
kiket több csoportba osztott. Minden csoport-
nak el kellett végeznie egy pontosan meghatá-
rozott feladatot, melyet az Iskolai Vezérfonál 
megjelölt. 

így az olvasást tanulók 9, a rondírást tanu-
lók 8, a nem kerek és nem jobbra dűlő írást 
tanulók pedig 5 csoportra oszlottak. A szám-
tant-tanulókat az írást-tanulókhoz osztották. 
Továbbá minden csoport 3 alcsoportra oszlott: 
kezdők, haladók, haladottak csoportjára. 

Minden hónapban, vagy 15 naponkint az 
igazgató vagy a tanulmányi feKigyelő vizsgá-
latokat tartott. A sikerrel vizsgázó tanulók az 
egyik csoportból a másikba kerültek. (Vizsga 
alkalmával jutalmakat is osztottak.) Az Is-
kolai Vezérfonál szigorúan meghagyja: „Soha 
egyetlen tanuló se kerüljön bele egy felsőbb 
csoportba, feladatkörbe, melyre még nem képes 
(t. i. eddigi tudása alapján). Nem szabad te-
kintetbe venni sem korát, sem testi nagyságát, 
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sem az időt, amit egy másik csoportban már 
eltöltött, hanem csak azt, hogy képes arra, (t. 
i. tudása alapján) hogy oda kerüljön." 

Nem számítva azt a különbséget, hogy De 
La Salle-nál a tanító jelöli ki az elvégzendő 
anyagot, hegy ugyanazon csoport minden nö-
vendéke ugyanazt a feladatot végzi, és hogy az 
igazgató vagy tanulmányi felügyelő előtt 
teendő vizsgálat napját előre meghatározták, 
itt lá that juk a Dalton-tervet és a tanítás in-
dividualizálását- (Ha nem a „kiválasztott, ér-
deklődő" gyermekeket vesszük, hanem a nép 
gyermekeit, talán még vitatkozni is lehetne, 
melyik a „jobb".) A növendék haladását nem az 
egyik osztályból a másikba való lépés, hanem 
a csoportokon való áthaladás, azaz az elvég-
zett feladat jelzi. 
III. A modern pedagógia mindenekelőtt gya-
korla i, az élet számára nevel, helyettesíti az 

előadó-oktatást a gyermek tevékeníjS gével. 
A Montessori-iskolában a tanítónő mint 

hallgatag, jót tévő tündér sétál az egyénileg 
foglalkozó gyermekek közt. Az ú j iskolában el-
tűnnek az „ex cathedra"-leckék és a tudós elő-
adó-fejtegetések és helyt adnak a családias, 
meghitt beszélgetéseknek, a növendékek beszá-
molásainak, a közös kutatásnak. A tanító i iá-
nyít ja és felügyel az egyéni vagy közös mun-
kára. A ma pedagógiája szinte únásig ismétli 
a gyermek öntevékenységét, a munkát, a kéz-
zel való munkát is, a kezdeményezést és a ku-
tatást a gyermek részéről. „Munkálkodva 
tanulj!" az amerikai pedagógia jelszava. Ele-
günk van az előadótermekből, sőt a múzeumok-
ból is. Munkaiskola kell, műhely! Nem könyv-
tudás, hanem a való élet ismerete! 

Az Iskolatestvérek alapítója r;em szobatudós. 
Ö elsősorban gyakorlati lángész. Ö is az élet 
számára nevel. Ha olvasni tanít, először f ran-
ciául (anyanyelven) olvastat, nyomtatott és 
irott szöveget. Számolni t a n í t ! . . . játékpénzt és 
igazi pénzt használ szemléltetésre. Irat , másol-
tat „különösen olyan dolgokat, amiknek meg-
tanulása később hasznos lesz, mint kötelezvény, 
nyugtatvány, szerződés, meghatalmazás, bér-
leti szerződés, jegyzőkönyv stb., hogy azokat 
emlékezetükbe véssék és megtanuljanak ha-
sonlókat készíteni". (Isk. Vezérfonál I. rész, 6. 
fejezet.) 

A delasalle-i pedagógia a ján l ja a tanítónak, 
hogy növendékeit állandó tevékenységre sar-
kalja. „Őrizkedjék a tanító, hogy nagyon ha-
mar segítsen növendékének a nehézségek le-
küzdésében, melyek egy-egy probléma megfej-
tésénél felvetődnek. Ellenkezőleg ösztökélni 
kell őt, hogy ne veszítse el bátorságát és ke-
resse buzgón a megoldást, amiről tudja a ta-
nító, hogy maga is képes megtalálni. Győzze 
meg őt, hogy jobban megmarad az a tudás, 
amit saját kitartó munkájával szerzett. Hogy 
e tekintetben komoly gyakorlati eredményt ér-
jen el a tanító, ne adja meg a probléma megol-
dásának módját és összes eszközeit, hanem kö-
telezze a gyermeket azok megkeresésére, tehet-
sége szerint. 
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A régi "pedagógia nemcsak az emlékezetet 
képezte. Aquinói szent Tamás azt mondja: 
„Tanítani annyit tesz, mint másnak bebeszélni 
a tudományt, segítvén őt, hogy az eszét hasz-
n á l j a " De La Salle ezt átültette a gyakorlatba: 
„A tanító kérdezze a gyermeket, hogy lássa 
foglalkozik-e azzal, amiről szó van és hogy 
érti-e azt?" 

„Ha valamelyik téved a számolásban a táb-
lánál (és nem tud magán segíteni) javíttassa 
ki egy jobb tanulóval." 

„Okoskodással vezesse, pl. az összeadásnál 
kérdezze meg, miért kezdte a deniernél (régi 
francia pénz, = fillér) miért változtatta a 
deniert sou-ra (öt fillér) a sout livre-re (frank) 
és hasonló kérdéseket tegyen, melyekre szük-
ség van, hogy a dolgot jól megértsék." (Isk. 
Vezérfonál I. rész. 5.. fejezet.) 

A tanító a De La Salle-féle iskolában sze-
rető, de komoly vezetője a gyermekeknek, irá-
nyí t ja munkájukat . A Szabály így szól: „Azért 
különösen vigyázzanak magukra, hogy az is-
kolában csak igen ritkán beszéljenek, csak ami-
kor feltétlenül szükséges és jelekkel nem tud-
ják magukat megértetni. Ez okból rendszerint 
csak három esetben kell beszélniök: 1. mikor 
tanítás közben helyesbíteni kell ama szavakat, 
melyeket a tanulók rosszul mondanak ki és egy 
tanuló sem tudja azokat kijavítani; 2- hitokta-
tás közben; 3. a reflexiónál, melyet minden 
testvér köteles tartani a reggeli és esti imád-
ság alkalmával. De mindig csak mérsékelt 
hangon beszéljenek." (IX. fejezet. 12. §.) 

De La Salle a jelek ügyes módszerét állapí-
totta meg a tanítók számára, úgy, hogy nem 
kell sokat beszélniök- Ezt az Isk. Vezérfonal 
II . fejezetének 2. részében í r ja le. 

Azonkívül, hogy a gyengébbeket jobban ösz-
tönözze a munkára, néhány jobb tanulót ar ra 
bír, hogy „az osztály és a csoport java érdeké-
ben maradjon meg a többiek támogatására az 
alsóbb csoportban és kívánja, hogy a tanítók 
oda hassanak, hogy ezek a tanulók szívesen 
hozzák meg ezt az áldozatot. Esetleg jutalom-
mal is bíztassa őket. (Isk. Vezérfonál I. rész, 
3. fejezet.) 

TV. A modern pedagógia a szülőföldismere-
tekre támaszkodik. 

Különösen egyes országokban az a törekvés 
nyilvánul meg, hogy az elemi oktatást a ha-
zára és annak kincseire koncentrálják. A hazai 
t a la j és termények, szokások és viselet, művé-
szet és nyelv, történelem és vallásos szoká-
sok . . . Ez az oktatás a hazain keresztül a ha-
zának. Már nem akarunk világpolgárokat, hon-
talanokat- Angliában ezt a tudományt régiónál 
survey-nek, Németországban Heimatkunde-nek, 
nálunk szülőföldismereteknek nevezzük. 

De La Salle különös rokonszenvet tanúsít a 
szülőföldismeietek iránt. Azt akarja , hogy a 
tanítás alkalmazkodjék azon hely szükségle-
teihez, ahol az iskola van. (Helyi tanterv!) Azt 
is kívánja, hogy az olvasókönyvek közül az 
egyik a szülőföldről szóljon és az igazgató azt 

vezesse be, az általános főnökkel való megál-
lapodás alapján. 

Sőt „mikor szerzete Délfranciaországban el-
terjedt első gondja az volt, hogy ott noviciá-
tust létesítsen. Azt akarta, hogy arról a vidék-
ről való tanítói legyenek, kik annak nyelvét és 
szokásait jól ismerik". 

V. A modern pedagógia ajánlja a növendékek 
résztvételét az osztály kormányzásában. 

Egyes modern iskolák nagyon jellemző tu-
lajdonsága, hogy a tanulók jésztvesznek az is-
kola kormányzásában és adminisztrálásában. 
Magukra vállalnak mindenféle hivatalt, fele-
lősséget, melyet a tanító proponál vagy szug-
gerál nekik, vagy melyet maguk választanak 
és így önkormányzatot alakítanak. 

De La Salle is ebben a szellemben cseleke-
dett. Ezt láthatjuk az Iskolai Vezérfonál leg-
érdekesebb fejezetében, mely az iskolai tiszt-
ségekről szól. (II. rész, 7. fejezet.) 

„Az iskolában több tisztség van, melyet a 
tanító nem vállalhat el és ne is vállaljon el. 
Ezek a tisztségek a következők": 

1. Az előimádkozó, aki az iskolában az imá-
kat vezeti. 

2. A ministráns, aki az osztályban a pap 
szerepét játssza, hogy társai megtanuljanak a 
szentmisénél szolgálni. 

3. Az alamizsnás, aki összegyűjti a kenye-
ret és gyümölcsöt, amit gazdagabb fiúk hoz-
nak szegényebb társaiknak tízóraira és uzson-
nára- De La Salle azt akarta, hogy ez a két 
étkezés az iskolában történjék „hogy a tanulók 
megtanuljanak ügyesen, szerényen és tisztes-
séggel enni, és imádkozni evés előtt és után". 
(Isk. Vezérfonál I. rész, 2. fejezet.) 

4. A szenteltvíz-nyujtó, aki a szentelt vizet 
nyú j t j a oda társainak, mikor azok a temp-
lomba a mindennapi szentmisére bemennek és 
onnan kijönnek. 

5- Az olvasó-osztók, kik a templomban a 
szent olvasókat kiosztják társaik közt és be-
szedik. 

6. A csengető, aki az órák kezdetét és végét 
jelzi csengetéssel. 

7. A felügyelő, akinek az a feladata, hogy 
mindenre ügyeljen, ami a tanító távollétében 
történik, miután a tanító csak akkor lép be az 
osztályba, mikor már mindenki bement. 

Két vigyázó, kiknek meg kell figyelni, ho-
gyan viselkedik a felügyelő, „nem hagyja-e 
magát megvesztegetni ajándékokkal". A fel-
ügyelő nem tudta, kik a vigyázók. 

8. A padelsők, akiknek hivatala volt pl. fel-
jegyezni, kik hiányzanak padjukból; és a töb-
bieket rászorítani a munkára. Ezt a tisztséget 
sokszor kitartó és szorgalmas munka jutalma-
ként kapták. 

9. A hiányzók látogatói. Az osztályban meg-
bízott a tanító két vagy három tanulót, „hogy 
ellenőrizzék a nekik kijelölt városrész tanulói-
nak iskolábajárását". Meglátogatják időről-
időre, tanítóik utasítása szerint, vagy tetszé-
sük szerint kerületük betegeit, megvigasztal-
ják őket és buzdítják, hogy viseljék betegsé-
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güket és szenvedéseiket türelemmel és Isten 
iránt való szeretetből. 

10. A paFÍr-szétosztók és összegyűjtők. Min-
den oszlályban egy vagy két tanuló szétosztja 
óra elején az írópapírt és óra végén össze-
gyű j t i és meg is vizsgálja, hogy szépen és jól 
vannak-e írva. 

11. A könyvkezelők. Ök ta r t j ák a könyveket 
rendben és vigyáznak, hogy el ne vesszenek és 
tönkre ne menjenek. 

12. A seprő. Minden osztályban egy tanuló 
„kinek gondja az osztályt kisöpörni, tisztává és 
csinossá tenni. Mindennap kell sepernie; soha 
el ne maradjon a seprés". 

13. A kapus. „Csak a tanulókat, tanítókat és 
plébános u ra t eieszti be". 

14. A kulcsár. Őrzi az iskola kulcsait, — ha 
a testvérek nem az iskola épületében laknak. 
Ott kell lennie abban az órában, mikor a tanu-
lók már jöhetnek az iskolába. Rá van bízva 
minden, ami az iskolában van. 

Ezeket olvasva nem az-e a benycmásunk, 
hogy a De La Salle-féle iskola kis királyság, 
hol a tanító feltétlen uralkodó, de csak tiszte-
seivel — mint minisztereivel — kormányoz és 
ahol a nép, — a gyermekek — maguktól dol-
goznak? 

íme ezeket í rha t juk az Iskolai Vezérfonál 
margójára- Igyekeztünk rámutatni néhány mo-
dern vonására. Van benne sok más hagyomá-
nyos vonás, aminek feltétlenül megvan a maga 
értéke. Természetesen sok olyan is, ami már 
elévült. 

A bátor és okos, gyakorlati és eszes peda-
gógus, az értelmes újító, mint amilyen De La 
Salle Szent János volt, bizonyára tudta, hogy 

a későbbi korok pedagógusai még jobbat is ta-
lálnak azon az úton, melyet ő megnyitott. 
Ajánlja testvéreinek, hogy becsüljék meg az 
Iskolai Vezérfcnált, „mert azt csak akkor ön-
tötték kötelező formába, mikor már a szerzet 
legidősebb, a tanításban legügyesebb testvérei 
sok megbeszélésben megtárgyalták és löbb 
éven át kipróbálták!" De megengedi azt is az 
előszóban, hogy „ezt az Iskolai Vezérfonált nem 
mint szigorú szabályt adjuk, lehet benne több 
dolog, ami nem tökéletes". 

Továbbá bíztatja testvéreit, hogy ha talál-
nak valami ú j módszert, terjesszék azt az álta-
lános főnök elé. 

így mondhatjuk De La Salle-ról, a pedagó-
gusról, amit szent Tamásról, a filozófusról mon-
danak: „Ö világítótorony, ő nem határkő". 

Ha a szent Alapító ma feltámadna, bizto-
san gondosan megvizsgálná az ú j módszereket, 
kipróbálná őket és az eredményígérőket elfo-
gadná. Nemcsak azért modern tehát De La 
Salle, mert műve gyönyörűen él és fejlődik, 
mert új í tásai ma is érvényben vannak, mert a 
gyakorlatban előharcos volt, hanem főleg mód-
szerének szelleme miatt. A De La Salle-i pe-
dagógia fejlődésre képes, nyilt pedagógia. Az 
értelmes konzervatív ember — reformátor, 
mondja André Maurois. Ez a mondás nagyon 
ráillik De La Salle-ra és fiai igyekeznek ezt 
megvalósítani. 

A reimsi kanonoktól ültetett csemete nagy 
fává fejlődött, mély és kiterjedt gyökérzetet 
eresztett, egyenes és hatalmas törzzsel, néhány 
letört és lekonyult ággal, de az ágak nagyrésze 
erős, fejlett, á t j á r j a az életnedv, tele van vi-
rággal, gyümölccsel, ugrándozik alatta tarka, 
jókedvű és éneklő gyermeksereg. 

NEVELÉSI FELADATOK A HÁBORÚ IDEJÉN 
írta: B Ö H M PÉTER 

[Z ISKOLA minden időben a kor 
világnézetének és a gyakorlati 
élet követelményeinek megfele-
lten nevelte a fiatal nemzedéket. 

Feltűnő az a párhuzam, amely valamely kor 
politikai történelme és neveléstörténete között 
végighúzódik- A mult század szinte nem ismert 
ha tár t az egyéni szabadság és függetlenség 
követelésében. A szabadság bűvös jelszava jár-
ványszerűen hódította meg az egész kultúr-
világot. Mindenki tűzben égő könnyes szemek-
kel ünnepelte a diadalútját tartó szabadságot, 
amelyből a liberalizmus fejlődött ki nemcsak 
a politikai és gazdasági életben, hanem a ne-
velés terén is. Ennek a kornak nevelői közül 
legtöbbször a közelmúlt években elhunyt Freu-
dot emlegették, az egyéni nevelés hirdetőjét. 
Szemünk előtt folyt le az a hatalmas világ-
rengés, mely a liberalizmus bálványát ledön-
tötte és helyébe mindenütt a közösség eszméjét 
iparkodik oltárra emelni. Napjainkban, külö-
nösen Közép- és Dél-Európában szinte vallásos 

kultusz veszi körül a közösséget, a faj t , a né-
pet és nemzetet. 

De vájjon a kor életszemléletéhez alkalmaz-
kodó és a politikai cél szolgálatában álló neve-
léssel nem távolodik el az iskola egy újabb 
lépéssel a humanizmustól? Nem az egyéniség 
rendetlen hajtásainak nyesegetése, a széplélek 
kialakítása és egy ideális közösség megterem-
tése az abszolútum szolgálatára képezze az 
iskola célját? 

A nevelésnek olyan cél kitűzése, amely 
konkrét tai talmában minden kor és minden 
nép számára érvényes volna, nem lehetséges. 
Tartalmilag három tényező állapít ja meg a 
nevelés célját: 

1. a mindenkori történelmi helyzet, 
2. az értékelő állásfoglalás, 
3. a jövő szempontja. 
A kultúra szerkezetében az értékek egy-egy 

fa ja néha erősebb hangsúlyt nyer s az egész 
kultúrának egységes alapszínt kölcsönöz. A kö-
zépkorban ilyen alapérték a vallás, a felvilá-
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gosodás korszakában az észszerűség, korunk-
ban a gazdasági érték, napjainkban — különö-
sen Közép-Európában és Kelet-Ázsiában — a 
nemzeti érték. Átsugárzik ez a politikára (hon-
védelem, fajvédelem, családvédelem, közegész-
ségvédelen,), a gazdasági életre (gazdasági ön-
ellátás, a földbirtok helyesebb megosztása, a 
szociális gondoskodás), a sportra (nemzeti 
sport), és amint első helyen kellett volna em-
lítenem: a nevelésre. Napjainkban az érték-
rendszer piian.isának csúcsán a nemzet áll. 
Ennek kiteljesedését szolgálja a nemzetnevelő 
iskola. Minthogy minden kultúra nemzeti kul-
túra, a nemzetnevelő iskola ugyanúgy a kul-
tú ia és a humanitás szolgálatáuan áll, mint az 
antik iskola, csak a kettőnek más a formája. 
A mai iskola tehát nem tévedt a neveléssel 
idegen területre. 

Fejtegetéseimnek nem képezi tárgyát, kere-
tét is messze túlhaladná annak kifejtése, hogy 
egyént és közösséget nem szabad egymással 
élesen szembeállítani. Az individualizmus és 
kollektivizmus csak egyoldalú szélsőségében 
ellentéte egymásnak. Nem folytathat juk itt le 
és azt a gondolatmenetet sem, amelynek végső 
következmenye szerint az egyén előbbre való, 
alapvető valóság, felsőbbrendű lény, mint a 
közösség. A magyar iskola ezért a közösség-
tudat kialakítasa közLen sem feledkezett meg 
az egyéni nevelésről. 

A kormányon lévő magyar politikai pártot 
Magyar É.et Pá i t j ának nevezzük már huza-
mos ideje. Találó ez az elnevezés, mert egy 
mindent lenyűgöző egységes magyar akaratra , 
magyar életre szólítja fel a nen zet minden 
tagját. Ámde a Magyar Élet Mozgalom leg-
alább annyira neveloügy, mint politikai cél-
kitűzés. Egységes magyar akarat, teljes ma-
gyar élet csak ráneveléssel valósítható meg. 
Politika és nevelés a magyar élet megvalósí-
tásában azonos célkitűzésű, ezért közös síkon 
egymással párhuzamosan haladnak már két 
évtizede. Ennek a magyar iskolának nemzet-
nevelő sikerét a harci készség mellett a nem-
zeti öntudatból és nemzeti önbizalomból eredő 
nyugalom tanúsítja, amit a mai rendkívüli 
időben leginkább csodál a külföld. Napjaink-
ban e téren újabb feladatok lépnek a tanító 
elé és e bevezető gondolatok után ezekkel fog-
lalkozunk. 

1. Falragaszok hirdetik: A fecsegés és rém-
h írterjesztés hazaárulás! 

A tanítónak nyílik a legtöbb alkalom arra, 
hogy a kishitűséggel, az ijedelemmel, a hamis 
hírekkel szembeszálljon, mert ő érintkezik a 
legtöbb emberrel és azok iránta vannak a leg-
nagyobb bizalommal. Általános tapasztalat, 
hogy a rossz hír milyen hirtelenül m.gdöb-
benti az embert, míg a jó lassabban melegíti 
a kebleket; a tossz hír a legíöLb embert mé-
lyen lesújtja, míg a jót csak vonakodással haj-
landó elfogadni. A kishitűség ragadós, kivált 
ott, ahol kevés az eroslelkű, tanult, fegyelme-
zetten gondolkodó ember. Ahol kevés az igazi 
férfi, aki nem fest ördögöt a falra, bár komo-
lyan számol az esetleges veszéllyel. A nemzeti 
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önbizalmat erősíteni nemzeti feladat, mert csak 
az önbizalmon épülhet fel a joLb jövő. A biza-
lom az a lelki állapot, amelyben az ember 
tudja, hogy jöhet jó is, rossz is, de mérlegelve 
a körülményeket és erőviszonyokat, ha nem is 
t a r t j a lehetetlennek a rosszat, mégis a jót 
várja. 

A magyar ember egyik jellemvonása a hall-
gatagság. Ez a sajátság komolyságot és úr i 
magatartást kölcsönöz neki. Világosítsuk fel 
azokat, akikkel érintkezünk, hogy a fecsegés 
nem a magyar ember sajátsága. Szavának hi-
telét és jellemét ront ja vele, amellett súlyosan 
vét a haza érdeke ellen is. 

A bizalmatlanság és kishitűség legtöbb-
ször tanulatlanságból ered, azért a felvilágo-
sítás és a tanító személyes példaadása a nyu-
galomban megteszi a szükséges hatást. Van-
nak, akiknél a sötétenlátás pszichózisból ered. 
Természetesen minden államban vannak ezen-
kívül olyan centrifugális erők, amelyeknek 
érdeke az államhatalom gyöngítése. Előbbiek-
nek szanatórium, utóbbiaknak internálótábor 
kell. 

2. Az Isten negyedik parancsolata a polgári 
hatóságokkal szemben tiszteletet parancsol még 
akkor is, ha az alattvalók azt hiszik, hogy 
igazságtalanság éri őket. A keresztény lelki-
ismeret előtt nemcsak a lázadás jogtalanság, 
hanem ugyanilyen elbírálás alá esik a folyto-
nos morgás, kiitizálás, sugdolódzás, gyanúsí-
tás, pletyka és mindaz, ami a tekintélynek árt . 
A hazafiság a munkában és a komoly maga-
tartásban nyilvánuljon meg és ne abban, hogy 
a kormányt bíráljuk. A kormány külpolitikai 
magatartásáról alig mondhat bírálatot az, aki 
nem ismeri azt a rendkívül bonyolult helyze-
tet, amelynek feszültségeit érezzük ugyan, de 
tényezőit nem ismerjük. Nevetséges, hogy 
olyan emberek is adnak tanácsot az ország 
külügyeinek intézésére, akik a maguk apró 
családi vagy gazdasági magánügyeiben sem 
látnak tisztán. A polgári erényeket teljesítse 
ma mindenki, mert ezek egyLen hadierények 
is. Mindenkire nagy szerep vár ma. De nincs, 
más nagyság, mint a helytállás. És tegyük 
hozzá, hogy ma minden hely nevezetes. 

3. Fékezzük, de ne nyomjuk el az újságlázt 
és híréhséget, amelynek magunk sem tudunk 
ellentállni most, amikor az események kerge-
tik egymást. Vigyük az újságot az iskolába, 
mert termőtalajra liull a tartalma. De éppen 
ezért fokozottaib kritikával kezeljük. 

A szenzációéhséget mérsékeljük! Ne vár jon 
senki se napról-napra külpolitikai sikereket és 
teiületi gyarapodást! Különösen az ne v á r j a 
ezt, aki minden megnyilatkozásában pesszi-
mizmust árul el. 

4. Szálljunk szembe a pacifizmussal! A paci-
fizmus sóvárgás a világbéke után. Az evan-
géliumra és a tiszta humanumra vezetik vissza 
alapját. Egyik fa ja a gazdasági pacifizmus. Ez 
azt a meggondolást propagálja, mivé lehetne 
a világot fejleszteni, ha a laktanyák nevelő-
intézetekké, árva- és kórházakká változnának, 
puskák helyett varrógépeket, géppuskák he-
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lyett motorkerékpárokat, ágyúk helyett autó-
kat gyái tanának minden család számára, a 
hadihajók iedig jachtokká, szórakoztatást és 
tanulságot nyújtó közlekedési járművekké vál-
toznának. 

A pacifistáknak három pontban feleljünk: 
a) Bár megvalósítható lenne! Egyelőre azon-

ban csak vágyálom. 1918-ban kezdeményezői 
voltunk ennek a tannak, visszarendeltük hős 
katonáinkat a Piavétói, a Lovesenről, Ukraj-
nából. Az eredményt ismerjük. 

b) Nem ál l í that ja senki, hogy csak a világ-
béke fejleszti a kultúrát . A háború és a háború 
lehetősége a szellemi és gazdasági e:ők teljes 
megfeszítését követeli és ennek megterméke-
nyítő hatását valamennyien láthattuk a háború 
technikai, egészségi és gazdasági kultúrájának 
fejlődésében. De nemcsak a technikára hat 
ösztönzőleg a háború lehetősége, hanem a szel-
lemi kul túrára is. A mai kulturális alaptörvé-
nyünket, az általános népoktatásról szóló tör-
vényt 1868-ban hozták. Egy 46 évig tartó békés 
korszak következett ekkor és ezt a törvényt 
mégsem valósította meg Ellenben 1921 ben, 
amikor az ország ötfelé darabolódott és anyagi 
ereje a minimumra szállott alá, meghozták a 
XXX. törvénycikket, amely néhány év alatt 
megvalósította az általános és hat évig tar tó 
népoktatást. Hogyan történhetett ez? — Mert 
felismertük a nemzetek között folyó versenyt. 
Akár békességesen, akár erőszakkal akar juk 
helyrcálítani régi nagyságunkat, mindenképen 
kultúra kell hozzá. Bár a háború az emberi-
ség legnagyobb veszedelme, mégis egyben élet-
erejének fejlesztője is. Ehhez hasonló olvasható 
egy amerikai regényben. A puma a legkegyet-
lenebb ellensége a gazellának, a gazella-faj 
mégis neki köszönheti fennmaradását. Ugyanis 
elvan vidékeken, ahol puma nincs, annyira el-
lustultak és elhíztak a gazellák, hogy a faj-
fenntartás ösztöne teljesen kiveszett belőlük. 

c) Végül emlékeztetjük a pacifistákat a 
klasszikus közmondásra, ha békét akarsz, ké-
szülj a háborúra! Amikor katonai nevelést és 
harci szellemet kívánunk nevelni, nem úszí-

"tunk egy jogtalan támadó háborúra. Magyar-
ország Mátyás halála óta — tehát 450 éve — 
nem folytatott támadó hadjáratot , mégis hány-
szor kellett fegyverhez nyúlnia! 

5. Küzdelem a rombolás ellen• Törjük meg 
a társadalomban a védkötelezettség i iánt ér-
zett közönyt! A világháború után sokáig ka-
tonaellenes volt a hangulat társadalmunkban. 
A hadifáradtságnak, a vesztett háborúnak és 
a tévtanoknak volt ez tulajdonítható. Ha győz-
tünk volna, az esetleges területi foglalások és 
anyagi rekompenzációk kárpótoltak volna a 
vér- és anyagi veszteségért. A megduzzadt ön-
érzet elnyomta volna a jelentkező defétizmust. 
így azonban a legterméketlenebb vállalkozás-
nak látszott a háború, ezéit általánossá vált 
a társadalomban egy jövendő háború elítélése-
Élből a mentalitásból magyarázható, hogy az 
a milliónál is tö lb magyar tűzharcos nem 
mesél annyit a gyermekének a négy és fél évig 
tartó dicső haditetteiről, mint amennyit nagy-

apáink őszi és téli délutánokon lámpagyuj tás 
előtt térdükön ülő unokáiknak a szabadság-
harcról, Rákócziról, Kossuthról, Petőfiről és 
Bemről mesélt. Pedig mi volt a szabadságharc 
a világháborúhoz képest, milyen régen volt az 
egyik és milyen közel a másik! És tegyük még 
hozzá, hogy az a mesélő nagyapa valószínűleg 
részt sem vett a szabadságharcban. I t t mutat-
kozik az iskola óriási feladata. Egy nemzet, 
amely ezer éven át féltékenyen őrizte szabad-
ságát és birtokállományát, amely talán többet 
harcolt a kelleténél, ma, amikor életéről, test-
véreinek felszabadításáról és becsületének meg-
mentéséről van szó, ne veszítse el a lelkese-
dést! Ha a magyar iskola meg akar ja érdemelni 
a nemzeti iskola revét, vegye fel a küzdelmet 
az esetleg jelentkező csüggedéssel szen.ben! 

6. Társadalmi nevelés• A közös megpróbál-
tatás egymáshoz közelebb hozta a különböző 
társadalmi osztályokat. Bár az utóbbi években 
sok szociális törvényt alkottak nálunk, mégis 
szükség van a tanító összehangoló munkájára . 
A társadalmi különbségek anyagi és szellemi 
téren mutatkoznak. Az iskola mindkét síkon 
tevékenykedik a maga kis társadalmában. Az 
iskolába lépő gyermek szélsőségesen individua-
lista, csak megfelelő szociális gondozás által 
alakul át közösségi lénnyé. Bár a tanító 
egyéniségéből ki kell sugározódnia a szociális 
gondolkodásnak és ennek az érzésnek kell az 
iskola levegőjét is betöltenie, mégis rámuta-
tunk néhány eszközre, amelyek különösen al-
kalmasak erre a célra. Ilyen az uzsonnameg-
osztás, a tanév végén feleslegessé váló tan-
könyvek felajánlása az iskola céljára, a Miku-
lás és Jézuska ajándékának megosztása. A 
társadalmi összehangolásra és a segítőszellem 
meghonosítására kiválóan alkalmas az I f júság i 
Vöröskereszt Egyesület, a cserkészet, a Szív-
gárda. 

Az iskolánkívüli szociális tevékenység a 
Vöröskereszt, Stefánia és Zöldkereszt-egyesü-
let keretében folyik le. Ezekbe is kapcsolódjék 
be a tanító. 

7. Küzdelem a szegénység ellen• A szociá-
lis gondoskodás nem nyugodhat olyan széles 
alapon, hogy olyanoknak is juttasson anyagi 
segítséget, akik komolyan nincseiiek rászorulva. 
Komoly értékeket veszélyeztetnénk, ha a pau-
perizmusnak elejét nem vennők. Elsorvasztjuk 
a szülőben a kötelességérzetet, a család iránt 
tartozó felelősséget, a gyermekekben pedig az 
önérzetet. Az egymás megsegítésének nevelő 
célja van. Éteren őrködjünk, nehogy ezt a 
nevelő értéket megsemmisítse az a kár, amit 
a megsegítettek önérzetükben szenvednek. 
A koldusnak nincs önérzete, önérzetnélküli 
társadalomra pedig nincs szükség. A paupe-
rizmus a való haj lam a beiratási díj alóli 
felmentésben, a segélykönyvtár könnyelmű 
igénybevételében, a karácsonyi szeretet-ajándék 
méltánytalan elvárásában, a tejakcióban és ét-
keztetési segélyben való részesedés oknélkülí 
igénylésében jelentkezik. 

8. Ma már mint egy meghaladott mozga-
lomra tekintünk az elméleti feminizmusra. 
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Arra a feminizmusra, amely néhány évtized-
del ezelőtt férfiassá akarta tenni a nőt. De 
sohasem volt nagyobb szükség a r ra a gyakor-
lati feminizmusra, amely kifejleszti, tudatossá 
teszi a nő minden erejét, hogy méltó társa le-
gyen a férfinak. Mert nagy a nő a maga kö-
rében, de ez a kör más, mint a férfiaké. 

9. Napjainkban közszájcn forognak politikai 
ízű, de meg nem alapozott kijelentések. Érté-
ken felül találnak hitelre, mert a legtöbb em-
ber képtelen tar talmukat ellenőrizni; sokan 
szellemi felületességüknél fogva nem teszik 
meg ezt, inkább elfogadják a szép formába öl-
töztetett szellemi és erkölcsi mérget. Rend-
kívüli elterjedésüket elősegíti az a körülmény, 
hogy gondolkodás nélkül szállítják a kész né-
zetet és meggyőződést. A jelszavak másik 
t i tka: Tökéletes nyelvi formában jelennek meg, 
tehát hatásosan idézhetők. Szellemes formájuk 
szuggesztív erőt kölcsönöz nekik. Világosítsuk 
fel a ránk bízottakat, hogy bár az igazság rend-
szerint valóban igen egyszerű, mégsem any-
nyira egyszerű, hogy egy szálló igében össze-
foglalható legyen. Aki ezt a kivonatot készí-
tette, nem jóbarátunk és nem kíméletből men-
tett fel bennünket a gondolkodás alól, hanem 
célja volt vele. 

10. Üjabb kötelességünk a tanítói névvel 
szemben• Ki oltotta a honszeretet csíráit a ma-
gyar szív fogékony talajába? Ki erősítette meg 
a gyermek lelkét öntudatra ébredése első per-
cétől abban, hogy a legnagyobb áldozattól se 
l iadjon vissza mindnyájunk közös anyjáért , a 
hazáért? A magyar fiú az iskolában tanulta 
meg, hogy jöhetnek nehéz napok, amelyek egész 
erejét, hitét, lelkesedése szent áldozatát követe-
lik tőle. Ott tanulta és jól megtanulta. És 
hogy az, amire tanították, nem volt üres, élet-
telen frázis, igazolják azok a tanítók, akik 
példaadók a kötelességtudásban, fegyelemben, 
önfeláldozásban, a szív szerinti komoly és be-
csületes szolgálatban. Amire növendékeiket ne-
velték, abban maguk világító példaképen ra-
gyogtak a világháborúban, 1939-ben Münkács-
nál és 1941-ben Szovjet-Oroszországban. Ha ed-
dig polgári és hősi eszményképeket festettek, 
most maguk lépnek ezek nyomdokába. A világ-

háború katona-tanítói sok babért gyűjtöttek. 
A laktanyában kiválóan megtudták értetni a 
katonai tudást és megerősíteni a hazafias ér-
zést. A harcvonalban a legtöbb tartalékos tiszt 
tanító volt. A fogságban lelke és szervezője 
volt a tanító csüggedő tömegnek. A második 
világháború tanítója legyen méltó utóda az 
egy nemzedék előtti kar társának! 

11. A nevelés mindennemű gyakorlatában 
központi helyet foglal el a vallásos elem. A szo-
ciális, nemzetnevelés és hazafias nevelés sem 
nélkülözheti azt, különösen a háború idején. 
A társas együttélés állandó áldozathozatot kö-
vetel, sokszor olyan súlyos áldozatot, — például 
hősi halált — amiért a legtökéletesebb közös-
ség sem képes kellő kárpótlást nyúj tani . Hol 
nyer kiegyenlítést az az ellentét, amely ilyen-
kor a közjavakban való részesedés és az áldo-
zat mértéke között fennáll? Helyrehozhatatlan 
igazságtalanság marad fenn mindaddig, amíg 
az egyén életét és végső célját erre a földre 
korlátozva érzi. Ez a gyötrő probléma csak a 
túlvilág és az igazságos Isten feltételezésével 
nyer megnyugtató megoldást. 

Vannak, akik a háború tömegsírjába szeret-
teikkel együtt beletemetik a gondviselésbe ve-
tett hitüket is. Feleletünk: A háborút nem Is-
ten csinálta, neki ahhoz semmi köze. Nem ő 
üzente a háborúkat, nem az ő hangja szól az 
ágyú torkából- A háborús diplomácia sem az 
evangélium szelleme, mégis a nem általa indí-
tott háborúban is jelen van a Gondviselő. 
Higyjünk a Gondviselés eligazító hatalmában, 
mert a Gondviselő nem a világon kívül álló 
úr, hanem megnyilatkozik annak rendjében. 
Szerepe a nagy kaoszban is a rendező szerep, 
aki a maga diadalmaskodó gondolatának szol-
gálatába állítja bele ennek az iszonyú megpró-
báltatásnak megnyilatkozásait is! 

• 

Sok és nehéz munkát jelöltem meg itt. A 
tanítónak vállalnia kell ezt, mert életünkről 
és nemzeti létünkről van szó. Csak az önbiza-
lom és egység segíti át a nemzetet a válságon. * 
A nehézségek ne rettentsenek vissza, hiszen 
ezeket már megszoktuk: ismerjük munkánk 
akadályait, mégis folytatjuk csüggedetlenül! 

A JIIACrYAROS RAJZ A HÉFIIKOLÁBAI 
írta: K A R Á C S O N Y IMRE 

[RÖMMEL látjuk, hogy ebben a 
tantervben a magyaros elemek 
bővebben szerepelnek, mint a 
régi Tantervben — í r j a Drozdy 

Gyula. Mi tanítók is osztatlan lelkesedéssel 
járulunk ezen örömhöz és a magyar tanítók 
hagyományos lelkesedésével fogunk hozzá, hogy 
elvégezzük ezen a téren is azt a munkát, amit 
az ú j Tanterv kötelezővé tesz. A tanterv úgy 
dolgoztatott ki, hogy a gyermek az iskola pad-

jaiban megismerhesse azt, ami a mienk, hogy 
ezzel is növelje a magyarban a fa j i öntudatot, 
mert megtaní t ta t ja látni, becsülni, értékelni, 
ami az övé, ami mindannyiunké. Tanítvá-
nyaink elé áll í t juk a magyar díszítések virá-
goskertjét és megtanít juk azokban gyönyör-
ködni. Lássa a gyermek, hogy a magyar lélek 
alkotóereje a díszítések terén is felülmúl min-
den mást, ebben is különbe£ vagyunk Európa 
sok népénél. 
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A magyar népművészet a magyar f a j ki-
finomult szépérzékének fokmérője. Nekünk 
tanítóknak jut az a feladat, hogy elkalauzol-
juk népünket a magyar díszítések virágos 
parkjában és megtanítsuk értékelni, meg-
becsülni, továbbfejleszteni. A népművészet a 
néppel együtt él vagy hal meg. A magyar él, 
népművészetének is vele együtt élni kell. 

díszítések. Díszítőművészetünk virágokat és 
leveleket formál (csak ritkán alkalmaz em-
bert vagy állatot díszítéseiben), de ezek alak-
ját sohasem igyekszik lemásolni a természet 
szerint (stilizálja a virágokat és leveleket). 
Színei seAi alkalmazkodnak a természetadta 
színekhez, mert a színpompákban való gazdag 
tarkaság jellemzi. A magyar a szabad díszítési 

A magyar népművészetről mint élő fejlődő 
műgyakorlatról kell beszélnünk. A mult vi-
rágzó gazdagságának ú j ra fel kell virulni. 

A Tanterv előírja, hogy melyek azok a táj i 
díszítések, amelyeket meg kell ismertetnünk. 
Ez azért van, mert ezek a legismertebb és ne-
vet is szerzett díszítési formák. Ilyenek: a sár-
közi, a matyó, a kalotaszegi, a torockói, a 
mezőkövesdi, a buzsáki stb. tájjelleget felvett 

rendszer híve. Nem szereti a ketrecbezárt (geo-
metriküs) megoldásokat. A magyar lélek sza-
badságszeretete még a díszítésben is érvényre 
jut. Helytelen volt tehát a régi iskolák ama 
felfogása és helytelen ma is, amikor három-
szöget, négyzetet stb. ad a tanuló elé, hogy 
azokat kidíszítse. B helyett széket, kancsót, 
tojást, mellényt stb. adunk a gyermekeknek 
díszítésre. 
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Díszítéseink az egyént háttérbe állítják, 
illetve korlátok közé szorítják. A falu maradi-
sága görcsösen ragaszkodik a régihez minden-
ben, úgy ebben is. Az egyénnek csak annyi 

nallal kedves díszítőeleme. A koncentrikusan 
díszített körök, valamint a kör felső részén 
alkalmazott díszítés általános. Ragaszkodik a 
kör karélyozásához (ezek legtöbbször páratla-

szabadságot ad, hogy rigy r ak j a össze a kiala-
kult díszítőelemeket, ahogyan akar ja díszíté-
seiben. A legtöbb falunak, tájnak megvannak 
a maga motívumai, melyeket díszítéseiben fel-
basznál, ezekből alakulnak ki az egyes vidékek 
(helységek) díszítései. 

nok), melyet összefüggő díszítéseiből sohasem 
bagy el. Ugyanúgy van a csigavonalakkal és 
a tulipánnal is. Levélalakzatai hármas össze-
tételííek, de szépíti pontokkal és csigavonalak-
kal a puszta szárat- összefüggő díszítéseiben 

tó 

A sárközi díszítés szívesen használja a tuli- vegyesen, szabályos váltakozással, vagy szim-
pánt és a kört, valamint annak díszített vál- metrikusan oldja meg térkitöltéseit, valamint 
tozatait. A puszta kör szárral és hármas vo- keretdíszeit. 
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A matyó díszítést, hímzést mindenki fel-
ismeri, de ezek már az egész országban át-
vett formák és egészen sablonosakká lesznek. 
Könnyű körös és levélmintáik simulékonysága 
miatt kedvelt kézimunkaanyag. A régi és a 

Gyönyörködik szemünk a kalotaszegi dí-
szítőelemek egyszerű pompásságában és össze-
függésük gazdag lehetőségében. Párhuzamos 
vonalakkal húzza motívumainak kontúrjait , 
hogy azok közét kitöltve, a kalotaszegi írásos 

matyóknál ma is használt díszítés sokkal szebb 
és díszesebb, mert ezek mellett még a kördíszí-
tések szép változatait találjuk meg, de az 
előbbiekben a hiába keresett tulipán (a ma-
gyar virág) is köztük van, sőt a csökölyi ere-
detiségként említett szőlőfürt sem hiányzik 
belőle. 

bímzésminták igazi magyar voltában gyönyör-
ködtessenek bennünket. De nem fukarkodik a 
régi magyar szűrhímzés díszítéseiben sem, ami-
kor a magyar díszítés színpompás vadvirágos 
rétjét dobja fel a szűr hátára. 

A torockói díszítéseknél is érdemes megáll-
nunk. Érdekessége, hogy tulipánformáit leg-
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többször két levélből alakítja. Levélformáinál 
az egy, három, ötös elrendezés a levélérrel ér-
vényesül. A félkörökkel karélyozott kör a ka-
rélyokban levő kis körökkel gyakori. A fél-
körök és csigavonalak a téi kitöltő elemei, az 
utóbbit mint szárdíszt a levelek helyett is 
alkalmazza. 

elhanyagolása, hiszen népművészetünk azokat 
a díszítéseket használja és azokat a tárgyakat 
díszíti, amelyek összhangban vannak a foglal-
kozásával, vagy az őt körülvevő természettel. 
Ismételten hangsúlyoznunk kell tehát, hogy a 
környezethez fűződő környezetköltötte eszme-
társításból alakul ki a helyi díszítőművészet. 

Kedves tarka kép a mezőségiek művészete. 
Nem sokban tér el a többitől, de mégis vegye-
sen alkalmazza azokat az elemeket, amelyeket 
a többi egyedül használ. Eredeti a csigavonal-
lal alkotott, ellipszis levelekkel díszített motí-
vuma, vagy igen kedves a hármasszirmú 
virágdísze. 

A buzsáki jellemző virága a szegfű. A kört 
erősen csipkézi és hasonlóan j á r el az ellipszis 
díszítésénél is. Nagyon szép a levélmegoldása 
mint térkitöltés: csigavonalon hármas csomók-
kal. A szívet párhuzamos színekkel díszíti és 
szívesen nyúl a hármas ellipszis megoldás-
hoz is. 

Ezekben fejezi ki ragaszkodását a fajához, 
szeretetét hazájához, Istenéhez, de talán leg-
inkább a kenyeret adó föld szeretete bontako-
zik ki belőle legjobban. 

Az idegenből beszivárgó áramlatok hatása 
alatt, de főleg azért, hogy mi sem értékeltük 
eléggé, egyes vidékeken feledésbe ment, vagy 
az öregek emlékezetében él az ottani díszítő-
művészet. Hogy érdemlegesen foglalkozhas-
sunk vele, gyűj tőmunkára van szükség. A régi 
házak mestergerendái, régi cserépedények, a 
nagyanya tojásírásai, egy-egy korhadó szék, 
tulipános láda, sokszor a temető sírkövein ta-

' 7 v < w > < # > 

Az itt bemutatott főleg azok, amelyeket a 
Tanterv előír. Ne értelmezzük azonban ezt 
tévesen, mert ezzel nem azt akarja, hogy a 
helyi szokásos magyar díszítéseket hanyagol-
juk el és mindenütt ragaszkodjunk az előírtak-
hoz, hanem itt is az a szabály, mint a többi 
tárgyaknál, hegy helyből kiindulva haladjunk 
a távolabbi felé. Végzetes hiba is lenne ezek 

lálható díszítések stb. igen értékes díszítőele-
mek birtokába jut tatnak, öt-hat motívum elég 
is, hiszen a legelterjedtebb, legismertebb tá jak 
díszítései sem sokkal gazdagabbak. Ha ezeket 
a magyar tanító a kezébe veszi, akkor nem 
kell féltenünk a már hanyatló népművészetün-
ket, mert feltámad és élni fog együtt a magyar 
lélekkel. 
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Űgy él községemmel, magyar fa jommal 
együtt a népművészet, ha nemcsak a meglevőt 
használom fel, hanem ahhoz a sa já t lelkemből, 
alkotó erőmből adok valami ú ja t is. A magyar 
díszítőelemek sajátossága ezt lehetővé is teszi, 
mert lágyak, hajlékonyak, idomíthatok. PL: 

A gyermek lelkesedéssel fog e munkához. 
A díszítőmunkával az örömérzet társul. Gyö-
nyörködik sa já t alkotásában és igyekszik ön-
magát felülmúlni, hogy másokban is kelthesse 
munkájával a tetszést. Ez az ösztönzőerő (ha 
valóban megtanítottuk a díszítés szépségeire) 
viszi, ha j t j a tovább, hogy ú j r a szépen faragot t 
kapu álljon háza előtt, hogy ökrei nyakában 
díszesen faragott járom legyen, hogy édes-
any ja faragott lapickával ver je a mosandó 
zsákot és a tulipános ládába r ak j a a család 

egyes holmijait. A díszítés megszerettetésével 
elvonjuk mint felnőttet a korcsma bűzös leve-
gőjétől, a kártyától, a rossz társaságtól, mert 
kezébe veszi téli szabadidejében a faragó bics-
ká já t és díszíti házát és környékét. A díszítő-
művészet megszerettetésével segítünk jobbá 
tenni magyar véreinket. 

Olyanná kell tennünk a magyar népművé-
szetet (ha a magyar tanító kezébe veszi, 
olyanná is lesz), hogy nemcsak etnográfiai 
érdekességük miat t az idegenforgalom ország-
ú t ja i mellett mintegy idegencsalogatót muto-
gassák. Nem a látszat a fontos, hanem az élő 
magyar lélek alkotása, mely gyönyörködtet 
szívet, lelket a legkisebb tanya lakosaitól a 
legnagyobb városig. 

AZ OKTATÓI ÁTADÓKÉPESSÉG 
írta : DR. KOVÁCS J Á N O S 

PEDAGÓGIA a közműveltség át-
származtatásának tudománya, — 
í r j a a neveléstudomány nemrég 
elhúnyt jeles művelője Weszely 

ödön. Ha ez így van, és semmi kétség, hogy 
így van, akkor az oktatói átadóképességet a 
nevelői és oktatói pályára lépők legfontosabb 
képességének kell tekintenünk. Mert lehet vala-
kinek a legnagyobb tudása, lelki műveltsége, a 
legjelesebb pedagógiai elméleti képzettsége, de 
ha átadóképessége hiányzik, akkor munkájának 
teljes eredménye sohasem lehet. 

Mi az átadóképesség? Mik a kellékei, alap-
feltételei? Milyen a jó, az átlagos, vagy a 
gyenge átadóképesség? Lehet-e pótolni, ha fo-
gyatékos és hogyan lehet pótolni? Ezek a kér-
dések merülhetnek fel e gondolat körül, amikre 
megkíséreljük a választ megadni. 

Az átadóképesség az az egyéni adottság, 
melynél fogva az oktató, nevelő az ismerete-
ket, a közműveltség „anyagát" maradandó ha-
tással és eredménnyel továbbítani képes hall-
gatóságának, tanítványainak. Mint minden 
képességnek, úgy a nevelői és oktatói átadó-
képességnek is, elsőrendű feltétele az adottság, 
rátermettség. Vannak született előadók, szüle-
tett nevelők, oktatók, akiknek egész egyénisége, 
lelkülete predesztinálva van a közműveltség 
maradandó továbbítására, átszármaztatására-

Milyen hát a jó átadóképesség? Az a ké-
pesség ez, aki (erre született lévén) egész 
egyéniségével, hangjával, fellépésével, élénk és 
figyelmet lekötni tudó beszédmodorával, szinte 
természetszerűen, magától értetődően tud ja az 
ismereteket (a gyakoilati, oktatási módszere-
ket is felhasználva) átplántálni. 

Mik lehetnek a jó átadóképességnek a kel-
lékei, alapfeltételei, feltételezve természetesen 
a teljes tárgyismeretet, szakismeretet és szor-
galmat? Ezek szerintem a következőkben fog-
lalhatók össze: 1. az oktató, nevelő személyes 
értéke, tekintélye; 2. nyugodt, biztos fellépés; 

3. tisztán tagolt, értelmes, világos, határozott 
beszéd; 4. eleven, érdekes érdeklődést kelteni 
tudó előadás; 5. egyéni szeretetreméltóság; 
6. közvetlen ós a gyermek, illetve hallgatóság 
lelkületét megközelíteni és lekötni tudó modor 
és gondolkodás. Magánál a beszédnél külön is 
négy kellék mutatkozik szükségesnek. Neveze-
tesen: 1. A beszéd szuggesztív ereje, ez a leg-
fontosabb. Nem kell a beszédnek okvetlenül 
hangosnak lenni, hanem fontos i t t a gyermek, 
illetve a hallgatóság lelkéhez való kapcsolat, a 
lelkéhez vezető „kulcs" megtalálása. Ezt kell 
szuggesztíve állandóan fenntartani. 2. A beszéd 
szabatossága- A szükségesnél ne legyen se 
több, se kevesebb. 3. A tárgynál maradás. Ha 
valami csekély kitérés van is, az se bontsa 
meg az előadás egységét és arányát. 4. Tömeg-
tanításnál mindig az egész csoportnak szóljon 
az előadás. Ez egészen természetes, hiszen ha 
csak egy személynek beszélünk, akkor beszé-
dünk nem köti le az egész csoport figyelmét 
és ezért okvetlenül csökkenni fog a tömeg ér-
deklődése és ezzel együtt az ismeretek átadá-
sának lehetősége. 

Nagy tényezője az átadóképességnek a sze-
retet különféle irányú megnyilvánulása. Ilye-
nek mindenekelőtt a gyermekszeretet, azután 
az ügyszeretet, az egyetemes, magasabb szem-
pont átérzése (a tárgyszeretet és a munka-
szeretet). A gyermeket és pályáját nagyon 
szerető oktatót, ha még azonkívül munkaszerető 
is, hamar szívébe zár ja hallgatósága, ami a 
megértést és az ismeretek befogadását feltét-
lenül biztosítja. 

A közepes átadóképességű egyéneknél a 
fenti feltételek közül több lényeges hiányzik-
Pótolható-e ez munkával, szorgalommal? A ta-
pasztalat azt mutat ja , hogy teljes mértékben 
nem pótolható. A gyakorlatból tudjuk ugyanis, 
hogy jeles képesítésű és jeles elméleti fel-
készültségű tanerők, tudatában gyenge átadó-
képességüknek, hatványozott szorgalommal, 
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munkát és időt nem kímélve igyekeznek az 
ismeretek átadását (a tanítási eredményt) fo-
kozni és ha eredményt érnek el, az nagy erő-
feszítésbe kerül. 

Átlagos (közepes) átadóképességgel rendel-
kezik az oktatói, nevelői karnak többsége. 
Fontos tehát, hogy ezek valamilyen eszközt 
megragadjanak és használjanak átadói (taní-
tási) munkájuk eredményének fokozására. Idő-
többlet és fokozott szorgalom az, amit az ilye-
nek alkalmazni szoktak. Nagyon fontos és fö-
löttébb hasznosítható eljárás: megfigyelni, 
hogyan dolgozik e téren a kiváló átadóképes-
ségű tanerő. Nem okvetlenül magas hanggal, 
nem is erőszakolt fegyelmezéssel, hanem lel/ci 
energiájának az ismeretek átadására szolgáló 
teljes ráirányításával, ami átadás lényege. 
Mert az oktatás, a nevelés munkája nem egyéb, 
mint a lélek energiájának az ismeretek átadási 
céljából történő teljes szolgálatba állítása. Az 
átadás munkája a lelkeknek (az oktató és ta-
nítvány lelkének) a tárgy vonalán való össze-
kapcsolódása és e kapcsolatnak a munka egész 
tar tama alatti állandó fenntartása. Ez a képes-
ség adva van a hivatott tanerőknél. Ezek mun-
kájának a megfigyelése és a minél több hasz-
nos megfigyelésnek saját munkájába való át-
ültetése, minden tanerő legfontosabb feladatai 
közé tartozik. 

A gyenge átadóképességű tanerő munkája 
legjobban magán a munka eredményén mutat-
kozik és pedig a tanulók viselkedésén, maga-
tartásán és tudásán. Az ilyen tanerőt jellemzi 
(még a legjobb tudást, a legjobb akaratot és 
tárgyismeretet is feltételezve) 1. a halk, ener-
giátlan beszéd; 2. esetleg hadaró beszédmodor, 
3. erélytelenség s a lendület hiánya; 4. bátor-
talan fellépés (ez főleg kezdőknél fordul elő); 
5. egyetlen tanulóval való hosszasabb foglalko-
zás. Ezekből a fogyatékosságokból akár egy is 
elég ahhoz, hogy az ismeretek átadása (tömeg-
tanításnál) a legjobb akara t mellett is csak 
hézagos maradjon. 

Az átadóképesség személyes lelki adottság, 
független a tárgyismerettől, tudástól, szorga-
lomtól, felkészültségtől, lelkiismeretességtől. 
Bizonyság erre az a tapasztalati tény, hogy a 
legjelesebben képzett, kitűnő oklevéllel rendel-
kező tanerők között nem ri tka eset, hogy 
fogyatékos átadóképességük miatt munkájuk 
eredménye nincs arányban egyéb jeles tulaj-
donaikkal, viszont egesz sora van olyan ese-
teknek, hogy közepes oklevéllel rendelkezők 
kiváló átadóképességük révén a legjelesebb 
eredményt érik el 

Azért a tanítóképző-intézetekre, főként a 
gyakorlóiskolai tanároki a e tekintetben igen 
fontos feladat hárul. Az oktatói pályára lépők-
nek e szempontból való mérlegelése már a 
"pályára lépéskor nagyon indokolt volna, de a 
tanító-, illetve tanárképzés ideje alatt, külö-
nösen a felsőbb évfolyamokon, illetve az utolsó 
években, amikor már a gyakorlati tanítás be-
mutatására és módszeres oktatására kerül a 
sor, a jelöltek átadóképességének megfigyelé-
sére és fejlesztésére kiváló gondot kell fordí-
tani. Fontos legyen mindig annak a megfigye-
lése, hogy a jelölt tud-e a tanított tárgy kere-
tében meleg, közvetlen és erős lelki kapcsot 
teremteni a sajá t lelke és hallgatóságának 
(tanítványainak) a lelke között. Ha ezt a kész-
seget, illetve képességet, mely szerintem, ha 
nem is teljesen, de számottevő arányban el-
sajátítható, a jelölteknél sikerül kifejleszteni 
és felébreszteni, akkor a közműveltség átadá-
sának (a tanításnak és nevelésnek) a legerő-
sebb, leghathatósabb eszközét adtuk tulajdo-
nába. 

Az ismeretek átadására legfőbb garancia 
azonban az oktatói.ak a teljes lelkét tdaadó 
munkája, melyből a gyermekszeretet, az ügy-
szeretet, a munkaszeretet, az ismeretek átadá-
sának rajongó szeretete, a magasabb célok 
iránti tudatos lelkesedés művészi ereje sugár-
zik. Ez már eszmény, melyre azonban minden 
pedagógusnak törekednie legfőbb kötelessége. 

A TESTNEVELÉS 
TANTERV ÉS tiTMIJTATÁSOK"-BA]¥ 

írta : BALOGH MIHÁLY 

A a VKM. 55.000/1941. sz. rende-
letével kiadott „Tanterv és Út-
mutatások"" testnevelési részét 
összehasonlítjuk az előző 2495— 

1932. eln. sz. alatt kelt rendelet alapján készült 
„Népiskolai Tanterv részletes Utasításának" 
testnevelési részével, azt találjuk, hogy az 
előbbi állapottal szemben a „T. és U." kihang-
súlyozza a női testnevelésnek a férfi testneve-
léstől különböző voltát. 

Szószelint ezt mondja: „I—IV. osztályban a 
leánytanulók testnevelése a fiúkéval azonos, 
csupán a (leányok) nőiesebben végezzék a gya-
korlatokat! (I. 86. o.) A 10 évesnél idősebb leá-

nyok feltétlenül külön csoportban gyakorol-
janak! A leányok gyakorlataiból mellőzzük a 
nehezebb tárgyak emelését, hordozását, dobá-
sát; a nehezebb támasz- és függésgyakorla-
tokat; 40—50 m-nél hosszabb távolságra a ver-
senyfutást, a bakugrást, továbbá a birkózást." 
Míg az előző tanterv ezzel a különbséget tevő 
szemponttal nem foglalkozott, addig ma ez 
a törekvés még jobban meghatványozódott a 
leánylevente megszervezésével és a népisko-
lai testnevelésben is odáig fog fejlődni, hogy 
már az I. osztályban éles különbséget teszünk 
majd a leányok és fiúk testnevelése között. 
Ennek a különbségi elvnek késői térhódí-

A 
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tását azzal magyarázhat juk, hogy a női test 
ku l tú rá j a alig tekint vissza 35—40 éves múltra. 
Előbb alig méltatták figyelemre a női test-
nevelés különleges kívánságait. Pedig a női 
és férfi test között anatómiai és élettani tekin-
tetben is nagy a különbség. Más a férf i 
és más a nő hivatása. Más kötelességet rónak 
a nevelőre a férf i testnevelés és a leányok 
testnevelési óiáján. Eddig a férfi torna eny-
hébb kivitele volt a női testképzés egyetlen 
módja és csak újabban fejlődött Jii a ' külön-
leges női torna. Groteszkül hat, ha a férf i 
nőiesen, a nő férfiasan mozog. Más mozgások 
-azok, amelyek a nők hivatásának felelnek meg 
és nőies lágyságban jutnak kifejezésre. Sajnos, 
Delsarte és Mcndelsick amerikai orvosok indi-
viduális rendszerét a népiskolában nem követ-
hetjük, de a rossz üléstől, helytelen városi élet-
módtól származó hibákat ellensúlyozhatjuk és 
biztosíthatjuk a szép mozgást; felhívhatjuk 
leánytanulóink figyelmét a víz, a nap, a le-
vegő, a női spoitok, a helyes táplálkozás, ru-
házkodás és a jó lakás fontosságára. 

De nemcsak a női, hanem a fiútestnevelés 
sem egyszerre emelkedett ar ra a tökéletességre, 
ahogyan az a „T. és U."-okban megjelenik. 

Ha a lelki nevelésről szólva — a nevelő célja 
olyan nevelői lelkület, nevelői személyiség ki-
alakítása, amely bármely konkrét esetben meg-
talál ja a helyes utat, akkor valóban „a nép-
iskolai testnevelés célja az (olyan) egészséges, 
értelmes és erkölcsös ember kiformálása" 
(V. 128.), aki bármely konkrét esetben a fen-
tebbi megtalált helyes úton való járásra képes. 
És így teljesen igaza van Rousseau-nak, ami-
kor (Emil, I. k.) ezt mondja: „ . . . a gyermeket 
meg kell tanítani, hogy el tudja viselni a sors 
csapásait, szemébe tudjon nézni a hőségnek, 
hogy meg tudjon állni, ha kell, Izland jég-
mezőin vagy Málta forró szikláin egyaránt." 
„Élni nem lélekzés csupán, hanem cselekvés; 
szerveink, érzékeink, tehetségeink, összes ré-
szeink használata, melyek megadják létünk 
érzését. Nem az az ember élt legtöbbet, aki a 
legtöbb évet számlálja, hanem aki leginkább 
érezte az életet." És ezzel elérkeztünk a leg-
főbb nevelői Ideálhoz, aki 33 éves korában be-
töltötte a tökéletes emberi életet, akihez min-
den igazi nevelőnek el kell egyszer érkeznie. 
Lubrich Ágost szerint: „Az Üdvözítő tehát a 
főelv, amelytől mindennek kiindulnia és amely-
hez a nevelésnek is visszatérnie kell." 

Amikor a testnevelés anyagában első helyen 
a természetes mozgást (V. 184.) találom, lelki 
szememmel egy gyermeki en-gyermeket látok 
mozogni, sürögni-forogni az áesszerszámokkal, 
egyensúlyozni a gerendák között; amikor az 
alig hároméves kisfiam a 20 m magas nyár-
fáról lekiált az ájulás határán lebegő édes-
anyjának ' „Feljöttem', amikor a 16 m magas 
toronyból a kétségbeeső anya minden hiába-
való könyörgése dacára is a négyéves gye inek 
leugrik és — valóban angyalok őrzik, mint á 
gyermek Ideált — csak lábát töri, — a vissza-
fojthatatlaü, természetes mozgási haj lam köve-
tése érvényesül. 

De nem kívánkozik-e festői ecsetre a názá-
reti udvar gyermeke és szolgál a testnevelés 
másik főforrásául játékával-

A tündéri gyermekkor elmúltával erős fel-
adatokra érik az ember; fegyelmeznie kell ön-
magát; a nehézségek előtt nem szabad meg-
torpannia; erős testre lesz szüksége; ezért: 
„A tanító tudatosítja az egészséges életrendet 
— mint a szülő megbízottja — szemmeltait ja 
a gyermekek iskolánkívüli életét is állandóan." 

„A munka" — mint a népiskolai testnevelés 
igen fontos eszköze — a mélységes hazafias 
szellemmel együtt képesíti a férf i t arra, hogy 
hordozza az élet még oly nehéz keresztjét is, 
neveli a Lottákat, a magyar női nem Zrínyi 
Ilonáit és Cserei Farkas leányait, hogy a férf i 
helyét betöltsék, ha kell; vagy letöröljék a 
kereszt súlya alatt verejtékező, talán véres 
homlokot, — neveli azt a magyar nőt, aki el-
kíséri a férf i t a Golgotára is, mert tudja, hogy 
a Golgota utáni magyar feltámadásnak is ő a 
biztos záloga szent anyaságában. 

Ilyen, „Hóreb" hegyén keletkezett tűzlángra 
lobbant, lelkes készséggel fogjunk hozzá gyer-
mekeink testi neveléséhez. 

Hosszú volt az út idáig — amint említettem: 
Az ősember vadászatkor nem nélkülözhette 
ugyan az ugrás, futás, mászás, kopjaliajítás, 
pari t tya, buzogány kezelése, ellenséggel való 
birkózás stb. testet erősítő és nevelő mozgáso-
kat; a görög palaestrában a szellemi oktatást 
tornagyakorlatok követték; Izland népe és a 
germánok a középkorban gyakorolják a futást, 
ugrást, birkózást; a többi népek és nemzetek 
a lovagi tornát, amelyeken azonban csak a 
nemesség vehetett részt; őseink mesterei vol-
tak annak a hosszú évek rendszeres oktatásá-
nak eredményeként jelentkező testi ügyesség-
nek, amelyet harcmodoruk megkívánt; ennek 
alapja az ősi magyar virtus; ezért büszkék 
lehetünk Bölcs Leó véleményére, mely szerint 
a magyar „ . . . minden kényelem és élvezet 
lelett a r ra törekvő, hogy ellenségeivel szem-
ben magárt vitézül viselje"; harcos eleink ed-
zett, rugalmas és minden körülmények között 
fegyelmezett testnevelése "mellett az ősi magyar 
virtus, a harci készség fejlesztésére fordították 
a legfőbb gondot; mint lovon harcoló nép 
gyermekeit vadászattal, lovaglással, íjlövészet 
gyakorlásával készítette elő az elkövetkezendő 
csatározásokra; a főúri és királyi udvarban az 
apródoknak ugyan a betűvetést is tanították, 
de a legfontosabb a testi és lovagi nevelés 
volt; a Szent Benedek-rend és egyházfők latin 
iskoláiból a testnevelést teljesen száműzték s 
helyette a test megfékezésére a szigorú aszké-
zis, a test kíméletlen sanyargatása szerepelt az 
iskolákban; a testnevelés ezen tespedő korából 
a humanizmus kora ragadja ki nevelésügyün-
ket, an ikor a görög testi kultúra felé indulás 
a felújuló tö:ök veszedelem hatása alatt a 
Hunyadiak példaadásával visszaviszi a magya-
rokat az ősi, harci erények gyakorlásához, az 
edzett, rugalmas testneveléshez; mégis az is-
kola kapuit a testnevelés számára a „Ratio 
Educationis" (1771) nyi t ja meg, amikor az is-
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kóla feladatává teszi, „hogy a tanulóif júság 
testének niegedzésére és erejének fenntartá-
sára megfelelő segítőszerek és eszközök beszer-
zéséről gondoskodjék!" Sajnos, ez írott malaszt 
maradt, mert az elméleti tantárgyak tanárai 
az ú j testnevelési feladat végrehajtását vagy 
éppen nem, vagy csak kelletlenül vállalták, 
mert ezt a munkát tanári mivoltukkal, tekin-
télyükkel összeférhetetlennek minősítették. 

Rendszeres tornaoktatással először 1776-ban 
Basedov intézetében találkozunk. Népszerűvé 
azonban a német tornai endszerben Jalm Fri-
gyes teszi, aki nagy tömegeknek egészségre, 
munkabírásra és küzdelemszeretetre való neve-
lését tűzte céljául. Működését 1841-ben a Haa-
senlieideben kezdi meg. 

Az 1848-ban létrejött „Első Egyetemes és 
Magyar Tanítógyűlés" irányelvei között han-
goztatja, hogy „minden tanoda mellett test-
gyakorlóhely is legyen". 

Az iskolai testnevelés megteremtője Spies 
Adolf volt; az európai népek közül elsőnek 
Dánia vezette be Naclitegall hatására a rend-
szeres testnevelést a népiskolába. Nálunk 1848. 
augusztus 3-án nyúj t ják be az első törvény-
javaslatot a testnevelés kötelező iskolai taní-
tására. Az Organisationsentwurf 1849-ben a 
középiskolában mint rendkívüli tantárgyat en-
gedélyezi a testnevelést. Az 1868. évi XXXV1.I 
t.-c. 55. §-a a népiskola kötelező tantárgyai 
közé sorolja a testnevelést, mely tekintettel 
legyen a „katonai gyakorlatokra". A kezdet 
nehézségei és a megfelelő oktatók hiánya miatt 
az eredmény nem lehetett szembetűnő. 

A már említett Naclitegall Ferenc iskolá-
jából került ki az északi népek (svédek) ész-
szerű testnevelésének a megteremtője, Ling 
Péter Henrik. Célja az volt, hogy egy test-
nevelési óra alatt a test összes izmait, a csont-
rendszert és a nemesebb szerveket harmoniku-
san gyakorolja és fejlessze. Az órát könnyű 
gyakorlatokkal kezdi és könnyűvel fejezi be. 
Középre maradnak a nehezebbek. Előttünk áll 
ezzel a testnevelési óránk A), B) és C) része. 

Külön gyakorlatai vannak a mellkas és a 
törzs fejlesztésére. Tudja, hogy tágas mell és 
hasüregben fejlődhetik a szív és a tüdő, mű-
ködhetnek jól a belek. 

Ilyen fejlődésen megy keresztül a testneve-
lés nálunk is. Egymásután jelennek meg a cél-
szerű testnevelési rendeletek: a VKM. 1812— 
1890. sz. rendelete a játékokra, a VKM. 51.869— 
1891. sz. rendelete a tornajátékok, kirándulások, 
a korcsolyázás eddiginél fokozottabb mérték-
ben való gyakorlására, a VKM. 17.466/1872. sz. 
rendelet az úszás és fürdésre, a VKM. 1193/1892. 
sz. rendelete a tornaversenyekre, a VKM. 
6125/1892. sz- rendelete a tornacsarnokok mikénti 
építésére intézkedik; a VKM. 40.497/1899. sz. 
rendelete a városoknak elrendeli, hogy isko-
lánként 200 m hosszú, 100 m széles játszótérnek 
alkalmas területet jelöljenek ki. 

Az 1905- évi „Tanterv és Utasítás" az I—II. 
osztály részére heti 1, a III—IV. osztály ré-
szére heti 2 testnevelési órát rendel el; „célja 
mozgásos játékokkal és rendszeres gyakorla-

tokkal az i f júság testi kiképzése, egészséges 
fejlődésének előmozdítása". 

A testnevelésről szóló 1921. évi LIII . t.-c. 
az eddigi fejlődési fokozatok szerint szétszór-
tan jelentkező rendelkezéseket összefoglalja és 
az egész magyar testnevelésre és sportéletre 
a rendezettség és szervezettség áldásos kor-
szakát teremti meg. 

így jutunk el a mai magyar tornarendszer-
hez és a népiskolai testnevelésünkhöz; lá.t>-
juk a svédeknél és németeknél kialakult helyes 
elvek felhasználását a magyar elemekkel együtt 
a „T. és U."-ban. De itt is kicsendül, miként 
a németeknél, Klotz Ernőnél a „Der Sinn in 
der Gymnastik unter. Unsinn im Sport" című 
munkájában, amely dicsőíti az iskolai test-
nevelést és krit izálja az úgynevezett rekordo-
kat, amelyek káros túlerőltctésnek és hangos 
üimepeltetésnek a beteges következményei; ne 
legyen a sport öncél, hanem nevelői munkánk 
hathatós eszköze. 

A testnevelési óránál ma már legfontosabb 
kiviteli elv, hogy a tanuló örömmel menjen a 
testnevelési órára, hogy ott felüdüljön és a 
változatos óraterv kedves és vonzó foglalkoz-
tatásában legyen része. 

A fentebb vázolt célok elérésére szolgáló 
gyakorlatokat I. egyszerű, II. összetett és 
III . kirándulást nevelő és nemzetvédelmi gya-
korlatokra osztja a „T. és U.". 

A testnevelés legfőbb és szorosan vett célja, 
hogy a testet erőssé, edzetté, ruganyossá é« 
széppé tegye. Er re a célra a tanterem és torna-
terem tágas, tiszta és jó levegőjű legyen. 
A gyermek megfelelő helyen üljön. A test-
nevelési óra gyakorlatai ellensúlyozzák az is-
kola rossz testi hatását; ezért minden izom-
csoportnak jusson egy-egy gyakorlat. Olyan 
gyakorlatokat végeztessünk, amelyek a gyer-
mek korának és képességének megfelelnek; 
könnyebbről haladjunk a nehezebbre, az egy-
szerűről az összetettre. A nehézségeknél ne 
torpanjunk meg, hanem akaraterő és energia 
kifejtésével küzdjük le a nehézségeket. Az alsó 
osztály (I—IV.) játékosan végzi utánzó gya-
korlatait; a felső V—VIII. osztály fokozatosan 
halad egyszerűről az összetettre, könnyebbről 
a nehezebbre; helyet ad a játéknak és a tánc-
nak, amelyről már 1769-ben gr. Székely András 
így í r : „A jó házból való i f júnak vagyon a 
könyveken kívül egyebekre is szüksége, ame-
lyeket csak a testgyakorlás által lehet meg-
tanulni; azokra tehát idejének egy részét taní-
tóinak intézései szerint reá is kelletik fordí-
tani. Minthogy a tánc a testnek minden moz-
dulatait kellemessé teszi és kivált az if jakhoz 
illő fé i f i formát és módos bátorságot okoz, 
arra, mihelyt nevekedésök és erejök engedi, 
haladék nélkül taní tani kell." 

De a játék és tánc testi és jó kedélyre han-
goló hatása mellett a testnevelési órának való-
ban a gyermekek és a mi lelkünkben is „haza-
fias, ünnepi órává" kell lennie, amelynek suga-
raiban érlelődhetik fokozatosan a gyermek 
erős, öntudatos és nemeslelkű honpolgárrá. 
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A szép test tartásra és esztétikus mozgásra 
is meg kell tanítani gyermekeinket. 

Azokat a munkákat, amelyeket az egyes 
órák keretében végeztetünk, mindig a legcélra-
vezetőbben és a lehető legtökéletesebben vé-
geztessük. 

Az utánzó gyakorlatokat 6—7 évesekkel, a 
játékszerű gyakorlatokat 6—9 évesekkel, a ha-
tározott formához kötötteket 8—9 évtől fölfelé 
végeztetjük. Mindig határozott terv szerint 
dolgozzunk és az 1. óra vázlatát pontosan ké-
szítsük és ennek anyagát 2 (4) héten át gyako-
roljuk. A hibajavítás egyszerű figyelmeztetés-
sel, a gyakorlat ismétlésével vagy a pihenő 
alatti magyarázattal történjék. 

A már Lingnél említett A) vagy bevezető-
gyakorlatok 5—8 percig tar tsanak; menetük: 
rendgyakorlatokból; egyszerű, főleg teimésze-
tes, az egész testet mérsékelten, mindenoldalú 
és arányosan fejlesztő alkalmas játékból, né-
hány percig tartó, felélénkítő, dallal egybe-
kötött menetelésből álljon. 

B) vagy főgyakorlatok egyszerű, főleg ter-
mészetes és ezekből összetett erőteljesebb ha-
tású gyakorlatok sorozata, futások, ugrások, 
emelések, hordások, dobások, támasz- és függés-
gyakorlatok; erőteljes hatású, pár tokat foglal-
koztató labdajáték. Húzások, tolások, emelések 
és hordások, tánc, korcsolyázás, szánkózás, 
úszás. 

C) vagy befejezőgyakorlatok 5—7 perc, le-
csillapítógyakorlatok. Lélekzéssel egybekötve 
csak szabad levegőn, vagy tisztalevegőjű te-
remben végeztassük. 

A vezényszó alkalmazkodjék a kivitel rit-
musához. A tanító az egyes gyakorlatok testi 
hatását tudatosítsa. 

Használjuk ki különösen télen az óraközi 
szüneteket s ne múljék el egy nap sem, hogy 
ezzel a testet ne erősítsük. Az állandó rossz 
testi hatás csak állandó jó visszahatással ellen-
súlyozható. 

Azért csak örömmel üdvözölhetjük jövő év-
től a mindennapos testnevelési félórát jó idő-
ben és ezzel valóban el fogjuk érni a testneve-
lés terén is a nemzeti és ideális célkitűzésein-
ket és nemzeti nevelésünk Felméri Lajos sze-
rint a fegyelemnek egy nagy folyamata lesz, 
vagyis azoknak a befolyásoknak az összege, 
melyek a nemzet minden rétegét az önuralom, 
a megfontolás és az előrelátás erkölcsi meg-
szokásainak ellenőrzése alá vetik; midőn a 
nemzet minden tagja el van látva az ismere-
teknek és szellemi fegyelemnek azzal a mér-
tékével, mely alkalmassá teszi kötelességei 
hathatós betöltésére. Ha ezt elérjük és ez a 
magyar tanítóságnak lesz a főérdeme, akkor 
a nemzeti Golgota el fogja hozni lelkünk leg-
főbb vágyát, az igazi magyar Feltámadást. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Gyógynövények. 
— Beszéd- és értelemgyakorlat a lll. o.-ban. — 

í r t a : L A D V K N S Z K Y M A G D O L N A 

Előkészítés. 
a) Érdeklődéskeltés. A napokban a patiká-

ban jártam. Anűg a patikus a gyógyszer el-
készítésével volt elfoglalva, addig én ráértem 
körülnézni. Egyszercsak megakadt a szemem 
ezen a kis föl iraton. Olvasd csak el, Barna! 

„Hazádat szereted, annak természeti kin-
cseit mented meg, parlagon heverő földdarab-
káidat hasznosítod, hazádat és vagyonodat 
gyarapítód, ha gyűjtőd és termeszted a gyógy-
növényeket." 

— Mit szóltok hozzá? Lám, ki gondolta 
volna, hegy még a gyógynövénygyüjtéssel is 
szolgáljuk a hazát. — Én is gyűjtöttem már 
székfűvirágot! — Az én édesanyámnak meg 
olyan jó füvei vannak a kamarában. — Nagy-
anyámnak is mindenre van orvossága — szá-
molnak be sorra a gyerekek s igazolják azt, 
hogy a kényelmesebb vegyigyógyszerek még 
most sem tudták kiszorítani nagyanyáink 
bölcs, természetes gyógyító eljárásait. 

b) Áthajtás. — Hát ti miért nem gyüjtöt-
tettek eddig gyógynövényeket? 

c) Célkitűzés. — Hogy ezentúl a gyógyv 
növénygyüjtéssel is hasznára lehessünk édes 
hazánknak, ismerkedjünk meg a mai órán né-
hány gyógyfüvek 
Tárgyalás. 

— Mikor kiránduláson voltunk, mi is gyűj-
töttünk belőlük néhányat. Most itt vannak, 
hclyczeni az érdeklődés középpontjába illatos, 
száraz gyógyfüveimet. — Ez menta. — Ez meg 
bodza. — Az ott meg székiu. — Én is szedtem 
akkor egy kötényre valót! Édesanyám úgy 
megörült neki. — Milyen más orvosságnak való 
levelet, virágot szoktak még otthon használni? 
A gyógyszerész úrtól elkértem én ezt a köny-
vet. Olvasd el a címét. (Forró Aladár: Gyógy-
növények gyógyhatása.) — Lapozgassunk benne, 
hátha akadunk ismerősökre. — Hű, mennyi sok 
van! •— ámulkodnak a gyerekek, — ezek mitid 
gyógyulást fájdalmaikra enyhülést nyújtanak 
a szenvedő betegeknek. Egyiknek a levelében, 
másiknak a szárában, ismét másnak a gyökeré-
ben, kérgében, virágjában rejtett el a jó Is-
ten orvosságot. Lapozgatunk a könyvben. A 
gyermekek egymás után ismerik fel kedves is-
merőseiket. Gyöngyvirág, szarkaláb, rózsa, 
búzavirág, bodza, hársfa, de mi itt van még a 
hiú pipacs is! Ezeknek mind a virágjaiban 
van a gyógyító erő. Akkor gyüjtsük őket, ami-
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kor a legszebben nyílnak. Ki melyiket gyűj-
tötte már? Mikor vettétek hasznát? Édes-
anyám forró hársfateát adott nekem, amikor 
köhögtem. Mi meg hidegen ittuk a kirándulá-
son. J a j , de jól esett! 

De lapozgassunk csak tovább! Maszlag! Ni, 
hát ez is orvosság? — Én meg azt hittem, hogy 
attól meg is lehet halni! — Meg bizony, ha 
megeszed. De kicsinyben még a méreg is or-
vosság. Az aspirintől is elmúlik a fejfájásunk, 
soktól mégis meghalhatunk. Nadragulya! Ez 
is mérges. Ilyeneket gyerekek ne is gyűjtse-
nek. Pitypang! — Ja j , de jó azt fú jn i ! — eleve-
nedik fel Katában a kép szemléltetésével a 
kedves nyári szórakozás emléke. — Papsajt , 
ökörfarkkóró, szeder, zsurló, pemetefű, csalán. 
Ezeknek mind-mind a leveleit gyűj t jük, mert 
azokban van az orvosság elrejtve. Há t ez a 
beteg rozskalász vájjon mit keres itt? Olvasd 
csak el mi van a kép alá írva. — Anyarozs, 
bábafog, varjúköröm, rozsanya, olvassa a kü-
lönféle elnevezést a gyermek, — milyen cso-
dálatos! A rozskalász elpusztul ettől a beteg-
ségtől, a beteg ember meg meggyógyul. Mert 
a mi tudós patikusaink még ebből a csúnya 
fekete gombából is tudnak orvosságot készí-
teni. Így került a képe ide a gyógynövények 
közé. Csipkebogyó! Mi lekvárt főztünk belőle! 
Én meg a teáját ittam, de el is múlt tőle a 
szamárköhögésem! 

Gondos édesanyák, sok komoly betegség-
nek vették már elejét a gyógyfüvekből készült 
teákkal. Ismertem egy öreg nénit, — Marinéni-
nek hívták — aki gyógyfüves kis zacskóiból 
valóságos áldást osztott a szenvedőknek. Mikor 
valamelyik beteg felgyógyulva hálálkodott neki, 
mindig ezt mondta: „Tanuld meg kedves fiam, 
hogy fűbe-fába adta Isten az orvosságot!" Mari-
nénit mindenki szerette, mert jószívvel volt a 
szegény betegek iránt. Soha senkitől se foga-
dott el semmiféle ajándékot vagy pénzt. — A 
cigányasszony meg egy egész oldal szalonnát 
kicsalt Rozinénémtől és még se gyógyult 
meg, — világít rá Törő Peri, a kuruzslók ga-
rázdálkodásaira. Pedig még trágyalevet meg 
meszet, pókhálót is kevert a kotyvasztékába 
— tódítja Sanyi, az ismert esetet. Hogyan is 
gyógyult volna meg ilyesmitől a szegény be-
teg. Csak a pénzét akar ta kicsikarni a lelket-
len gonosz — okoskodnak, vitáznak egymás-
közt a gyerekek. 

— Igazatok van! Nem is lehet akármitől 
meggyógyulni. Láttátok ti már a macskátokat 
akkor, amikor füvet rágott? — Lám a buta kis 
cicus is tudja, érzi, hogy nem trágyalevet vagy 
szenesvizet kell innia, ha fá j a gyomrocskája. 
— Mit is mondott Marinéni a hálálkodó be-
tegeinek? „Fűbe-fába adta Isten az orvossá-
got!" Nagy kincset adott nekünk a jó Isten a 
sokszor haszontalannak látszó giz-gaz növé-
nyekben is. Ott van a sok kincs az árok par-
ton, erdőn, mezőn, réten, csak nem hagyjátok, 
hogy kárba vesszenek?! 

— Tanítónéni kérem valamelyik nap azt do-
bolták, hogy gyógynövénykereskedő jön a 
faluba és beváltja a mentát. — Nekünk is van 
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mentásunk! Julinénémnek is van, — terelődik 
a figyelem legelterjedtebb termesztett gyógy-
növényünkre. — Édesapám tavaly kis bocit 
vett az árából, pedig alig nagyobb a mentá-
sunk, mint ez a tanterem. — Szeretnétek-e ti 
is kis bocit venni? No, akkor csak szorgalma-
san lássatok hozzá a gyűjtéshez. — Mit lehet 
most gyűjteni? — Hogy fogjátok szárítani cso-
magolni? (megbeszélések.) Még egypár nagyon 
fontos dologra szeretnélek benneteket figyel-
meztetni, mielőtt útnak indulnátok. Hogy min-
dig előttetek legyen, le is ír tam nektek agyógy-
növénygyüjtés tíz-parancsolatát. (A pontok-
ban foglalt s csomagolópapirosra írt tábláza-
tot körös-körül az ismertetett gyógynövények 
képei és szárított, préselt példányai díszítik.) 

Olvassuk el! 
1. Mielőtt munkához kezdesz kérdezd meg a 

gyógynövénybeváltót vagy gyógyszerészt, hogy 
melyik növényt mikor kell gyűjteni. 

2. Vigyázz, ne tégy kárt az erdőben, szántó-
földön, ültetvényeken, mert akkor meghara-
gusznak rád s többé nem engednek ott gyűj-
teni. 

3. Ne pusztítsd ki egy-egy helyen a gyógy-
növényeket, hogy évekig járhass majd ar ra a 
helyre gyűjteni. 

4. Szedjed néha a magjá t is meg és azt ősz-
szel szórd szét az árok, patak part ján, parlagon 
heverő területeken. 

5. Ha csak a virágot vagy a levelet gyűj-
tőd, ne cibáld ki szegény növényt gyökerestől. 

6. Ne felejtsd el magaddal vinni alkalmas 
szerszámokat, ásót, kést, ollót, gyüjtőfésűt, ko-
sarat, zsákot, zsineget, ponyvát stb. 

7. Gyűjtés közben ne nyúlj szemedhez, szád-
hoz, orrodhoz. 

8. A munka befejezése után szappannal jól 
mosd meg a kezedet. 

9. Mérges és nem mérges növényt ne gyűj ts 
egyszerre. 

10. Szeretettel bánj a gyógynövényekkel is. 
Iíegyakoriás. 

Lám mennyi mindent kell tudnunk, ha nem 
akarunk hiábavaló munkát végezni. Mit nem 
tudtál eddig? Mit jegyeztél meg legjobban? 
Soroljatok elő néhány gyógynövényt. Érdemes-e 
ezek gyűjtésével foglalkozni? Különösen kik-
nek? Hogyan szolgáljuk vele a hazát? És azt 
a sok pénzt mire fordíthatja majd az állam? 

Csendes foglalkozásul: í r j á tok be a „Kin-
csesfüzetetekbe" a gyógynövénygyüjtés tíz-
parancsolatát. 

Koncentrálás más tárgyakkal: 
H. I. ny. m. í r já tok le a gyógynövények 

neveit. 
Számolás. 1. 1 kg szárított menta 2 pengő 

40 fillér. Mennyit kapunk 5 és fél kg-ért? 
2. Pista 10 dkg fésűsen szedett mentáért 1 

pengő 11 fillért kapott. Mennyit kap 1 kg-ért? 
3. A kézzel szedett kg-ja 30 fillér. Ezért 5 

pengőt kapott Pista? Mit lehet ebből kiszámí-
tani? 
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HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyarosan (1942. 3. füzet). A Magyarosan-
nak a f. évi 3. számában Lovászi Gyula í r j a az 
első cikket, A fordítás kérdéséhez címen. Ér-
dekes fejtegetése során elpanaszolja, hogy az 
újságoknak külpolitikai és háborús tárgyú s 
nagyrészt németből fordított sok közleménye 
háromféle hibát terjeszt; ú. m.: németes össze-
tételeket, idegenszerű szóhasználatokat és hi-
bás jelentés használatokat. Az első csoporttól 
való példák: fegyverbecsület, fajidegen (helye-
sen hadibecsület, idegen fajbeli). A második 
csoportba ilyesféle hibákat lehet sorolni: tér-
idegen, emberanyag (érdektelen terület, emberi 
erő). A harmadik csoportbeli hibákat megvilá-
gítják az efféle használatok: földi csapatok, 
mezei tüzérség. Ezeknek helyes alakja: száraz-
földi csapatok, mezei tüzérség. Zolnai Gyulá-
nak Japánok vagy japániak című közleménye 
a r ra a megállapodásra jut, hogy nem szüksé-
ges japáni népet s japáni nyelvet mondani; a 
japán nép, japán nyelv kifejezésmódok ellen 
semmiféle kifogást sem lehet tenni. A követ-
kező cikk szintén Zolnai Gyula írása Idén cí-
men. 'Arra figyelmezteti az olvasót, hogy ezt a 
kifejezést csak névelővel, vagy mutatónévmás-
sal együtt lehet ekkép használni: az idén, vagy 
ez idén. Rapcsák Lajosnak Kötőjeláradat az 
utcán c. közleménye a fővárosi utcajelző táb-
lák helytelen írásmódjára tereli rá a figyel-
met. Feleslegesek a kötőjelek az ilyen elneve-
zésekben: Nagyboldogasszony-útja, Árpád fe-
jedelem-útja, (sőt még ilyet is látni: Hegedüs-
Sándor-utca). Búzás Dezső: Keresztül c. cikke 
komoly intelmet tartalmaz. Helytelen az ilyen 
szerkesztési mód: a nemzet ra j tam keresztül 
mond köszönetet. A magyrar ilyenkor azt 
mondja: én általam, az én személyiem útján. 
Tóth József Ikesedés c. közleményében arra 
hívja fel a figyelmet, hogy egyesek finomkodó 
beszéde ilyen igealakot tartalmaz: evezem, 
kirándulom, sietem, vigyázom. Mindannyian 
hallottuk ezt is: könyörgöm alásan. A kisebb 
közlemények közt Loványi Gyulának két, em-
lítésreméltó, figyelmeztetését olvashatjuk. Hely-
teleníti a füsttelen napok elnevezést, mert né-
met észjárás hozta világra; dohánytalan nap 
ugyanúgy megtenné. Hasonló módon németes-
ség a kereskedőknek áruikról tett eme önérze-
tes megállapítása is: minőségben, árban vezet. 
A vásárló közönség azzal is megelégszik, ha 
kiváló minőségű olcsó áruhoz tud jutni. A Ma-
gyarosan folyóiratnak ez a száma is jó szolgá-
latot tesz a nyelvvédelem ügyének.. Több ide-
genszerűség használatától igyekszik olvasóit 
megóvni. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

Kipróbált iskolai segédeszközök. 
American Childhood 1937. szept. számából. 

I. Számkártyák. 
Az első osztályban az 1—10 számok ismerte-

tésénél igen jó hasznát lehet venni a számkár-
tyáknak. A 10 számkártya készíthető 9X12 cm 
rajzpapírból. Az első számkártyán egy kutya 
van lerajzolva, a kép alatt az 1. számmal, a 
szám alat t pedig betűvel kiírva: egy. A követ-
kező számkártyán két kutya van, a kép alatt 
a kettős számmal, a szám alatt pedig betűvel 
ki írva: kettő és így tovább tízig. 

Az első napon az első számkártyát használ-
juk, beszélve a képről és arról a jelképről, amit 
az egyes jelent. Például egyik gyermek hozzon 
egy tollat, a másik egy ceruzát, a harmadik 
egy szivacsot stb., addig, amíg az egész osz-
tály előtt világos az egyes fogalma. Azután 
ezt a számkártyát kifüggesztjük a tábla egyik 
sarkára. Valamennyi gyermek'kimegy a táblá-
hoz és leír néhány egyest. A következő napon 
ezt a feladatot elismételjük, úgyhogy a legne-
hezebb felfogású gyermekbe is beidegződik az 
egyes fogalma. 

A harmadik napon hasonló módon a kettes 
számkártyát használjuk fel és így tovább a 
többit. 

A számtáblákhoz szükséges képek beszerez-
hetők áruházak hirdetési anyagából; enyvezett-
hátú kis képek is felhasználhatók. 

A gyermekek a számok ismeretében szíve-
sen játszanak számjátékot. Ehhez kis kártyá-
kat használunk, amelyek egyik oldalán van a 
szám, a másik oldalon pedig betűvel van kiírva 
az előző oldalon lévő szám. A kár tyákat első-
sorban olyan gyermekeknek osztjuk ki, akik 
azonnal megismerték a számot. Ez a tíz tanuló 
a padsorok elé jön, közülük a legügyesebbet 
megbízzuk azzal, hogy a számok emelkedésé-
nek sorrendjében állítsa sorba az elől állók 
mögött a többi tanulót. 

II. Szeptemberi naptár. 
Hogy a tanterem mindjár t az év elején 

vonzó legyen a gyermekek részére, rajzoljunk 
színes krétával a tábla egyik részébe szeptem-
ber hónapra szóló nagy-naptárt, övezzük körül 
gallyal és aranysárga levelekkel. 

A naptáron feltűntetett számok számolás, 
számok megismerésének, számok írásának alap-
jául szolgálhatnak. 

A hó végéig a gyermekek rendszerint ott-
honi használatra is készítenek hasonló naptárt . 
III. Hogyan hívjuk fel a gyermek figyelmét 

környezete szépségeire? 
A gyermek figyelmét környezete szépségeire 

legelsősorban az iskolateremben ébreszthetjük 
fel. Az iskolatermet vonzóvá tehetjük a fa-
lakra akasztott szép képekkel, szép virágokat 
helyezhetünk el az ablakban, asztalon; szép vá-

i 
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zákba világot vagy gallyat tehetünk. Ezekről 
nem sokat beszélünk, de kimutatjuk, hogy a 
szép virág vagy festmény milyen csodálatra-
méltó. A gyermek érdeklődéssel fogja keresni 
a szépet benne. 

Az iskolaterem után vezessük rá a gyerme-
ket az otthon szépségeire a képes árjegyzékek-
ből kivágott és a gyermekek által gyűjtöt t ké-
pelt felhasználásával. 

Mutassunk be a gyermekeknek szépen beren-
dezett otthonokat, házakat. Felhívjuk a gyer-
mek figyelmét a lakás berendezésére költöz-
ködések alkalmával. Lényeges az, hogy meg 
tud ja különböztetni a szépet a felcicomázottól 
és a közönségestől. 

Megértetjük a gyermekkel, hogy a szépvség-
nek a lényege a csinosság, a tisztaság, az egy-
szerű vonalak, a kellemes színek, a bútorok 
célszerű és helyes elhelyezése. 

Rajzoltassunk vele a nagyobb nyomaték 
kedvéért például egy gallyat fekete-fehér szí-
nezésű levelekkel. 

Csináltassunk a gyermekkel könyvjelzőt 
vagy babaházat, amit díszíthet, kihangsúlyozva 
az előbb említett körülményeket. 

Költeményeknek képekkel való ellátása. 
Csendes olvasásra igen alkalmas gyakorlat. 

A gyermekeket érdeklő egyszerű kis költemé-
nyeket összegyűjtjük és egyenként 9X12 cm-es 
rajzpapírra ragasztjuk. A gyakorlat előtt eze-
ket a gyermekek között — képességeik figye-
lembevétele mellett — kiosztjuk, úgyhogy min-
den gyermek kap egyet. A tanuló feladata a 
költemény elolvasása után annak lerajzolása. 
Az óra végén valamennyi tanuló felolvassa a 
kapott költeményt és megmutat ja a készített 
rajzot is. Azután a rajzokat a költeményekkel 
együtt összegyűjtjük, összefűzzük és az osz-
tályban közszemlére kitesszük. A gyermekek 
eziránt mindig a legnagyobb érdeklődést tanú-
sít ják és igyekeznek feladatukat minél jobban 
megoldani. 

A biztonság sugalmazása. 
Az iskolaépületből kivezető ajtón egy tábla 

van kifüggesztve; r a j t a látható egy rendőr, aki 
a gyorsan jövő autó számára szabad uta t je-
lez, a gyermekek pedig türelmesen várnak a 
rendőr újabb jelzésére. A kép alatt ez olvas-
ható: „Isten veled. Mielőtt az úttestre lépnél, 
nézzél jobbra és balra." 

(American Childhood, 1937. október.) 
Olvasási készség. 

Az olvasási készség hiánya az alsó osztá-
lyokban nem jelenti az alacsonyabbrendűsé-
get. Ennek oka lehet tapasztalatlanság, az angol 
nyelv beszélésének és megértésének hiányos-
sága, ideges bizonytalanság, szerencsétlen csa-
ládi körülmények és túl licsszú csecsemőkor. 

Ezeken a gyermekeken városokba, nevezete-
sebb helyekre való kirándulás, műhelyek, gyá-
rak. múzeumok látogatása által lehet segíteni. 

A gyermekek különböző országokból szár-
maznak és így különféle kultúrát hoztak ma-
gukkal. Az idegen országokból származó szü-
lők gyermekei igen gyakran alacsonyabb-
rendűeknek érzik magukat a többi gyermekek 
között, ezért elsősorban arra kell törekedni, 
hogy ezen érzésük megszűnjék és megtanulják 
saját fa juk becsülését. 

Kíváncsian nézzük azt a könyvet, amelyet a 
kis Angello anyja kölcsönzött nekünk. A kis 
Angello maga is volt Olaszországban az any-
jával. Nagyon jól emlékszik a látottakra. Egy 
forrásnak a képét muta t ja nekünk és azt 
mondja: „Iia bedobtok ide egy pennyt, vissza-
visz benneteket Rómába. Ezt t a r t j a az olasz 
nép." Megmutat ja nekünk a Vezúv kepét is. 
Néhány napon belül az egész osztály tűz-
hányó hegyeket rajzolt. Elmondja az óceán-
járón történt utazást. Er re az osztály hajókat 
és szállító-eszközöket kezdett rajzolni. 

Egy másik anya Konstantinápoly látképét, 
különféle államokból származó levél ueiyege-
ket, török gyermek maga-keszi tette babajat 
hozta el. 

Mások Raphael Madonnáiról készült képe-
ket, (Jhopin-aaiokat, eredeti osztrák nepuaio-
kat hoztaK.. 

Minuezeic nagymértékben felkeltették a tér-
képei 11 ami CIUEIAUUTÍSL. xi. tanulok SOK tei-
kepet hoztak es L>USZI«JK vonak arra, hogy mog 
tudtak mutatni r a j La a csizmaaiaitu Olasz-
országot. Osonakon, vasúton, autón, repuio-
gepen törtem utazasokat beszeltek el nagy 
leikeseciessel. „ l u van a ttzabausag szobra!", 
„nezü a nrookiy-niaat:"', „vigyél ueiinüuket a 
üokkokiioz!", „itt a-világico-torony:" ielKiaitá-
soktol voit Hangos az egesz terein, iiiioszór 
mindent összezavartak es soicat nevetieü, de 
megtanultak együtt nyugouian és bekesen jai-
szani. Ezen kiserietet itepekkel, törtenetekkel, 
költemonyekkel, könyvekkel es utazasok elbe-
szelésévei támasztottuk ala. 

Végül sikerült megérteni a gyeimekeket. 
Láttuk, hogy verinérsekietük, iskolai ügyessé-
gük különbözik a bennszülötteketoi. A gyer-
mekek adottsága különböző ugyan, de vannak 
dolgok, amiket minden gyermek jot tud el-
végezni. Festés, ía, agyag es más termeszetu 
munkák, zenei és ri tmikus kísértetek, tetszés-
szerinti alkotó munl'ak altal alkalom kínálko-
zott, hogy a gyermekben a megelegedettseg ér-
zése kifejlődjön. 

E gyermekeket felkerestük otthonukban. 
Sok szülő felelősségteljes, nehéz munkát vég-
zett és nem volt ideje látogatásunkat viszo-
nozni, de megbecsülték törekvéseinket és be-
pillantást engedtek olyan problémákba, ame-
lyeket addig nem értettünk. Ezáltal minden 
gyermek fejlődésére jótékony hatást tudtunk 
gyakorolni. 

(American Childhood, 1938. január hó.) 
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Játék a földrajzból. 
Amikor a gyermekek megtanulták a me-

gyék és fontosabb városok neveit, a tanító fel-
í r j a a táblára 10—15 megyének a nevét, a 
megye nevével ugyanazon sorba a megye na-
gyobb városa nevének összekevert betűit. Pél-
dául: 

1. Bács-Bodrog- jbaa (Baja) 
2. Somogy vsakopár (Kaposvár) 
Valamennyi gyermek leírja a tábláról a 

megye nevét és az általa megfejtett város ne-
vét. A megadott idő letelte után az egyik gyer-
mek kimegy a táblához és felír ja a helyesen 
megfejtett városok nevét. Kitűnő gyakorlat a 
helységnevek helyes írásához, a mellett a gyer-
mekeknek nagy örömet szerez. 
(Aineriean Childhooil 1938. februári számából.) 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ú V É S Z l T 

Havas István Összegyűjtött költeményei. Ha-
vas Istvánt s költészetét a magyar tanítóságnak 
felesleges volna bemutatnunk. Ismerjük költé-
szetét s azon át magát, a mélyen érző költőt is. 
Hozzánőtt az a mi leikünkhöz s munkánkon át 
sok-sokezer magyar gyermek szívéhez. Ezért 
fogadjuk ezt a kötetét is olyan szeretettel, aho-
gyan az előzőket fogadtuk. 

Amint á könyv címéből is látjuk, Havas 
István ennek a kötetnek nagyrészében azokat 
a költeményeket adja, amelyek eddig már 
nyomtatásban megjelentek. A bevezetőből tud-
juk meg, hogy ezeken kívül még 60 ú ja t foglalt 
könyvébe. 

A kiváló költő verseit a következőképen cso-
portosította: I. Fiatal évek. II. Dómok és gyá-
rak között. III. A városok városa. IV. Szonet-
tek könyve. Üj virágregék. V. Dél. VI. Egy 
álomért. VII. Este felé. VIII. A gyermekélet 
hangjai. Dalolnak a falusi fiúk. 

A könyvben sok olyan költeményt találunk, 
amely iskolai szavalásra, alkalmi ünnepélyekre 
is alkalmas. (Singer és Wolfner Irodalmi Inté-
zet kiadása, Budapest.) 

Dr. Békefy József: Hajnalodik. Regény. 
A „Magyar Zenealbum" kiadása. (Budapest.) 

A szerző, aki a magyar kultúra egyik har-
cosa, regényben rajzolta meg egy igazi nép-
tanító "'alak ját. Meséje röviden ez: 

Egy göcsei falu Hont Tamást választotta 
meg tanítójának, aki megszerette Bajcsai Béla 
ottani földbirtokos leányát, Klárikát. A tanító 
érezte, hogy nem közeledhet a gazdag leány-
hoz. Nem i.3 tolakodott. Szerelmét magában 
őrizte, fájdalmát munkába, dalba, zenébe ön-
tötte. Honti Tamás megnyerő, vonzó egyéni-
sége, intelligenciája odaadó s eredményes mun-
kássága, faluszeretete azonban a földbirtokos 

család s így Klárika érdeklődését is felkeltette. 
Az egész család nagyon megszerette a tanítót, 
aki Bajcsai Klárikát feleségül is vette. 

Ez a regény meséjének egyszerű váza. 
A szerző ebbe illeszti alakjait, köztük Tamást, 
a falusi tanítót is- Látszik, hogy a szerző szívó 
közel áll a tanítóhoz. Mint kir. tanfelügyelő is-
meri a tanító társadalmi helyzetét, de ismeri 
azokat a feladatokat is, amelyek a falusi taní-
tóra a népnevelés területén s az iskolában vár-
nak. Ezért tudja oly megkapóan megrajzolni 
az igazi néptanító alakját. S rajzába beleviszi 
az ideálisan vezetett iskolát, a falusi népisme-
retet, főleg pedig a faluszeretetet minden vo-
natkozásban. 

Békefy regényének fő jellemvonása az idea-
lizálás. A szépet, a jót, a nemeset, a kívánatosat 
lá t ja mindenben és mindenkiben. Regényében 
csak jó emberek vannak, csak jó falu van-
A falu társadalmának s minden vezetőember-
nek összedobban a szíve akkor, mikor a falu 
népének neveléséről van szó. Nemcsak észre-
veszik, hanem javítani is gyekeznek a hibákat, 
mégpedig összefogva, a közért dolgozva. Az ol-
vasó a regényből megérzi, hogy az egyéni ér-
dekek felett van még egy másik, mindenek fe-
lett való érdek is, ez pedig: a közösségnek, a 
tanítóra bízott falunak érdeke. 

Békefy József „Hajnalodik" című regényét 
el kellene olvasnia nemcsak minden tanítónak, 
hanem valamennyi falu valamennyi vezető-
emberének is azért, hogy megtanulják tisztelni 
és becsülni a tanítót és annak nemzetnevelő 
munkáját . Bárcsak irodalmunk minél gyakrab-
ban adna ilyen könyvet a nagyközönség kezébe. 
(A könyv megrendelhető Veszprémben, a szer-
zőnél.) 

Dr. Jankovics Miklós: Az írás osztályozása. 
(A „Nevelés" különlenyomatai.) A szerző tanul-
mányát kísérletnek tekinti az írás osztályozásá-
nak tárgyilagosabbá és egyöntetűbbé tételéhez. 
Mielőtt a szerző tanulmányának megírásához 
fogott volna, sok gyermekírást és osztályozást 
tanulmányozott s annak anyagát tanulmányá-
nak keretében is bemutatja. 

Mindenekelőtt az osztályozás fontosságának 
kérdését boncolgatja, majd azt az eljárását í r j a 
le, amelynek alapján bizonyos megállapításokra 
jutott. Jankovics Miklós tanulmányával feltét-
lenül jó szolgálatot tett az osztályozás ügyének, 
mert kiindulóalapul szolgálhat az osztályozás 
nehéz kérdésének megoldásához. 

Bisztray Gyula: Színházi esték. Az 1930— 
1940-ig terjedő évtized színházi bemutatóinak 
krónikája ez a könyv. Bevezetőül adja az ezt 
megelőző 20 évnek színházi mérlegét, amely 
egyrészt az exportdrámát, másrészt a hazai, fő-
leg a vidéki közönség tömegízlését kielégítő 
darabokat mutatja fel. 

A következőkben az író tisztázza a kritikus 
viszonyát a színházzal, a közönséggel, a szerző-
vel és önmagával szemben. Hangsúlyozza a 
kritikák egyöntetűségének, tárgyilagosságának 
és főleg szabadságának fontosságát. 
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Ezek az összegy űjtött színházi beszámolók 
eredetileg a „Magyar Szemle" folyóiratban je-
lentek meg. Amint végigolvassuk ezeket, iga-
zat adunk a szerzőnek, aki a színházak válsá-
gát a színdarabok értéktelenségére vezeti visz-
sza: hány van köztük olyan, amelynek már a 
címére sem emlékszünk! 

Csak itt-ott látunk egy-egy értéket felcsil-
lanni; a legtöbb darabban csak a színészek tar-
tották a lelket, akiknek a szerző mindenkor a 
legnagyobb elismeréssel adózik. 

A daiabok színvonalának süllyedését a kö-
zönség ízlésének hanyatlásával indokolja az 
író. A színházak a közönséghez igyekeznek al-
kalmazkodni és nem a művészi érték, hanem a 
kasszasiker a céljuk. 

Mégis érdekesek ezek a darabok, mert álta-
luk színpadjainkon e kor társadalmának gaz-
dag, változatos és hű képe bontakozik ki. Ide 
vetítődtek a magyar falu, az elszakított Er-
dély, az állástalan fiatalság problémái, az el-
múlt világháború árnyéka; de inkább nagy-
részt a sokszor könnyelmű, léha pesti „fiata-
lok" életének olykor megdöbbentő keresztmet-
szete is. 

Különös figyelmet érdemel a „Madách a 
színpadon" című fejezet, amely „Az ember 
t ragédiá jáénak színpadi pályafutását vázolja 
a tragédia a bemutató előadásának félszázados 
jubileuma alkalmából. A szerző azon meggyő-
ződését hangoztatja, hogy művét Madách 
igenis színpadra szánta, hiszen mindig ellen-
állhatatlan vággyal vonzódott a festett világ-
felé. Ez a ejezet önálló Madách-tanulmány-
számba megy. 

„Könyvek a színházról' és „A magyar han-
gosfilm" című fejezetekkel zárul színházi éle-
tünk ezen új, modern annalese. Csodálatosan 
éles szemmel lát ja meg írója a hibákat és ha-
tározottan muta t ja meg a szebb, értékesebb 
jövő felé vezető utat-

Emlékezetes élmény Bisztray Gyula köny-
vének végiglapozása. Könnyed, szellemes elő-
adása mindvégig élvezetes olvasmánnyá vará-
zsolja az olykor tömör adathalmazt. A mű íz-
léses kiállításáról a Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda gondoskodott. 

Magyarország és a Balkán, (A magyar Bal-
kán-kutatás nemzeti jelentősége.) 

A Magyar Külügyi Társaság Balkán-Bizott-
sága kiadásában most hagyta el a saj tót Gál 
Is tván szerkesztésében a „Magyarország és a 
Balkán. A magyar tudomány feladatai Dél-
kelet-Európában" című kötet a Balkán-Könyv-
tár 1. számaként- A 112 oldalas könyv lapjain 
a magyar Balkán-kutatás vezetőegyéniségei, 
közöttük huszonkét egyetemi tanár, ismertetik 
a magyar Balkán-kutatás múlt ját , mai állását 
és jövő feladatait . Gál Is tván bevezetőjében is-
merteti a magyar szellemi élet érdeklődésének 
a Balkán felé való fordulását és sok ismeretlen 
adatot idéz azokból a tervezetekből, amelyeket 
Teleki Páltól Szabó Dezsőig és a f iatal nem-
zedékig a magyar történeti hivatásnak gyakor-
lati megvalósítására az utóbbi negyedszázad-
ban készítettek. A magyar szellemi életben a 

Balkánnal való foglalkozás az első világháború 
óta három formában folyt: a szomszéd nyelvek 
tanulásának sürgetésében, egy dunai-balkáni 
folyóirat életrehívásában és egy magyar Bal-
kán-Intézet felállításának követelésében. 

A magyar Balkán-kutatás történetét, sorsát, 
mai helyzetét és jövő lehetőségeit a magyar tu-
dósok és kultúrpolitikusok egész sora vizsgálja 
és nyú j t terveket a magyar Balkán-kutatás 
megszervezésére. 

A „Magyarország és a Balkán" című köteten 
a szaktudományok feladatainak kijelölése mel-
lett egy alapgondolat vonul végig: a Magy^ar 
Balkán-Intézet felállításának szükségessége és 
fontossága. A Magyar Külügyi Társaság Bal-
kán-Bizottsága ezzel az ú j kiadványával is 
élénk bizonyságot tett arról, hogy a magyar 
Balkán-kutatás megszervezésében vezetőszerep 
illeti meg. Minden remény megvan arra, hogy 
a magyar társadalom is fölébred Magyarország 
bajkáni szerepének jelentőségére és a Balkán-
Intézet felállítása érdekében széleskeretű moz-
galmat indít. 

A tanítószerzők második nótáskönyve. Ízlé-
ses kiadásban, gazdág tartalommal jelent meg 
június elejére a tanítószerzők nótáskertjének, 
a Nótaszónak második száma- A szép kiállítású 
nótafüzet 5 megzenésíthető nótaszöveget s 12 
zongorára és énekhangra ír t hangulatos és 
fülbemászó nótát tartalmaz a dalok szerzőinek 
rövid életrajzával. A Nótaszó második számát 
olvasóink szíves figyelmébe ajánl juk, amely 
1'20 P-ért rendelhető meg a szerkesztő, Várady 
Aba Károly, Szodó, u. p. Nagysáró, Bars m. 
címén, a 71.689. sz. postabefizető lapon. A tiszta 
haszon felét a Vöröskereszt budapesti központja 
kapja meg. 

Gál Sándor: Európa önellátása. Gál Sándor 
nyersanyagtanulmánya nemcsak az európai 
nyersanyagtermelés adatait, hanem a világter-
melés fontosabb adatait is feldolgozta. Az 
európai termelést a világtermeléshez arányí-
tottá, hogy ezzel az olvasó elé áttekintőbb képet 
vetítsen.. A könyv első része Európa né^sűrű-
ségi arányaival és gazdasági beosztásával fog-
lalkozik, a második része az európai termelést 
dolgozta fel, külön a szűkebb európai és külön 
a Szovjetúnió európai részeinek a termelését. 
A szerző a fősúlyt nem a statisztikai adatokra 
helyezte, csak átlagos évi termelésről szól, a 
békeévek termeléséből következtet a sokra és a 
kevésre, miből van Európában túltermelés és 
miből van behozatalra utalva- „Európa önellá-
tása a nyersanyagtermelés tükrében" az első 
magyarnyelvű könyv, mely az európai önellá-
tás időszerű kérdésével foglalkozik. Az áttekintő 
és gondosan összeállított gazdasági térképmel-
léklet az európai nyersanyagterületeket vetít i 
az olvasó elé, azonkívül a fontosabb iparvidé-
keket is feltünteti. A borítólap stílusos ra jzá t 
és a gazdasági térképmellékletet Keve Gyula 
iparművész készítette igen nagy hozzáértéssel-
Minden könyvkereskedésben és IBUSZ-pavil-
lonban kapható. 
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Tamás Viktor: Tehetségvédelem. Ebben a fü-
zetben a szerző a manapság annyit emlegetett 
tehetségvédelem gondolatát fejtegeti, miközben 
annak tar ta lmát értékes gondolatokkal bővíti. 
Tanulmányát a következőképen tagolja: Tehet-
ségvédelem a gyakorlatban. Ebben megállapítja, 
hogy az újabb tehetségkutató intézmények nem 
teszik feleslegessé a hagyományos eljárásokat. 
A többek között azt kívánja, hogy a tehetséges 
ember nemcsak az eseményekkel, hanem a szá-
mára kijelölt feladattal is azonosítani tud ja 
magát. A tehetség útja című fejezetben meg-
állapítja, hogy ezer emberre körülbelül 950 át-
lagember esik, akik nem tehetségtelenek, hanem 
átlagos, közepes tehetségűek. Ezer emberre csak 
45 tehetségtelent számíthatunk. Az Iskola és te-
hetség című fejezet igen érdekesen muta t ja be, 
hogy micsoda összefüggés van az iskola neve-
lői, oktatói munkája és az igazi tehetség kiala-
kulása között. 

Dáloky János: így készül a magyar film. 
A művészi oktatásoknak egész sora úgyszólván 
napról-napra pereg le előttünk azért, hogy kép-
zeletünkön át nemesen szórakoztasson, oktasson. 
Ma a mozi már szinte életszükséglete a kultúr-
embernek. Sokszor elgondolkozunk azon, ho-
gyan is készül a film, amelyekben százezrek 
gyönyörködnek? Er re a kérdésre kapunk vá-
laszt Dáloky János nagyszerű könyvéből. 

A könyvhöz báró Wlassics Gyula államtit-
kár ír t emelkedetthangú előszót, aztán a szerző 
szól benne a film múltjáról és jelenéről, miköz-
ben a filmnek kimerítő történetét és a jelenben 
elfoglalt helyzetét ismerteti igen élvezetes alak-
ban. Ezután lépésről-lépésre vezet bennünket a 
szerző a film ú t ján keresztül. Szól a film költ-
ségvetéséről, a forgatókönyvről, a magyar film-
műtermekről és a díszletépítésről. Ennek olvas-
gatása közben szinte előttünk zajlik le az a 
nagy és érdekes munka, melynek nyomában 
megszületik a film, amelyben százezrek gyö-
nyörködnek. 

Igen élvezetes alakban ismertet meg a szerző 
a film művészeivel, a filmszínésszel, a filmope-
ratőrrel, a rendezővel, a próbákkal, a hangfel-
vétellel s mindazokkal a mozzanatokkal, ame-
lyek a felvétel alatt történnek. 

Közvetlen alakban t á r j a elénk Dáloky János 
a filmhíradó, a kultúrfi lm, a rajzos t rükkfi lm 
készítésének módját is. "Szinte látnoki módon 
szól a jövő filmjéről, valamint a f i lm'és a kö-
zönség egymáshoz való viszonyáról. 

Bizonyára sokan elolvassák Dáloky János 
könyvét, mert hiszen ki ne lenne a r ra az útra 
kíváncsi, amely az író gondolatától kezdje a 
vászonig vezet. 

Hámori Lajos: Földtől az égig. Versek. Egy 
tanítóköltőnek mélységekkel telített költemé-
nyeit foglalja magában ez a könyv. Több kö-
zöttük olyan, amely közvetlenül a tanító életét, 
annak munkáját , meglátását önti nemesen ala-
kított dalba. Ilyen pl. az ,,Öt pengő" című. Eb-
ben megható esetet énekel meg a szerző. Vala-
hol költeményeiből szavalt. A vasútállomáson 

megszólította egy ember, aki öt pengőt adott 
át neki azzal, hogy vegyen r a j t a cukrot az is-
kolásgyerekeknek. Megható, amint a költő el-
mondja, hogy mit jelentett ez a kétszáz szem 
cukor a nyolcvan pusztai gyermeknek. De nem 
áll meg i t t a gondolat, hanem vezet tovább 
azok felé, akiknek az öt pengő semmit sem je-
lent. A „Magyar gyermek Mikulása 1941-ben" 
című költeménye arról szól, hogy ebben az év-
ben nem kérnek mást a magyar gyermekek, 
mint szeretetet, mégpedig minél többet harcoló 
honvédeink felé. 

Hámori Lajos valamennyi költeményéből a 
lélek mélyén dolgozó s onnan feltörni akaró és 
tudó érzés sugárzik felénk. Olvasgatásuk köz-
ben érezzük, hogy a költőnek megvan az az át-
sugároztató tehetsége, amely őt valóban köl-
tővé, művésszé avat ja . 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szemináriumok a visszatért Muravidéken 
és Muraközben. A visszatért Muravidéket vendek, Mura-
közt viszont muraköziek lakják. Amaz sajátos vend 
nyelvét, emez a muraközit beszéli. A két nyelv között 
van ugyan rokoni vonatkozás, mégis egymástól eltérőek. 

Az oktatás nyelve a megszállás előtt mindkét vidé-
ken —• kivéve a hittant — magyar volt. A megszállás 
alatt Muravidéken — mely a drávai vagy szlovén bán-
sághoz tartozott — minden iskolába, még a magyarlakta 
községiekben is, tannyelvül bevezették a vendtől eltérő, de 
hozzá valamelyest hasonló szlovén nyelvet. Muraköz a 
horvát bánsághoz volt beosztva. Itt a tanítás nyelve a 
szerbhorvát volt, mely ugyancsak lényegesen különbözik 
a muraköziek hazai nyelvétől, a muraközitől. A fiatal-
ság ebből kifolyólag sem a Muravidéken, sem Muraközb3n 
nem tudott magyarul. A muravidéki a visszatéréskor 
vendül és szlovénül, a muraközi pedig muraközi és szerb-
horvát nyelven beszélt. A lakosság idősebbje — majd 
kivétel né'kül — elég jól beszél magyarul. 

Amíg Muravidéken a szlovének már 1920-ban meg-
szervezték a nyolcosztályos népiskolát, addig Muraközben 
az ottani hatóságok a volt magyar hatosztályos népisko-
lát négyosztályúvá visszafejlesztették. 

A visszatérést követően Muravidék és Muraköz népe 
— minden befolyástól menten — a magyar tannyelv' be-
vezetését- követelte. 

Az 1941/42. tanév kezdetén a rendelkezésre álló tan-
erők anyanyelvi megoszlás szerint, magyarok, vendek, 
muraköziek és szlovének voltak. Legtöbbje anyanyelvén 
kívül más nyelvet nem beszélt. Ezektől eltérően, a meg-
szállás előtti időből való magyar-okleveles őslakók anya-
nyelvükön kívül tökéletesen bírták az' összes felsorolt 
nyelveket. 

A tanítóság a kisebbség nyelvét beszélő tanulókkal 
benépesített magyar tannyelvű iskolák nehézségeivel szem-
ben már az 1941/42. tanév megkezdése előtt megkezdte 
az előmunkálatokat és pedig a nagy szünidőben rendezett 
nyelvi-konverzációk keretében. A konverzációk a nem is-
mert és a tanításnál szükséges nyelvek elsajátítását cé-
lozták. A vendeket, muraközieket és szlovéneket a ma-
gyar anyanyelvűek a magiyar nyelvben képezték és viszont. 
Ilyen konverzációk napi 3 órán át minden iskolában kö-
telezőek voltak. Ezenkívül a Jugoszláviában végzett tan-
erőket a magyar népiskola követelményeivel is meg kellett 
ismertetni. Ez meg is tírtént a csáktornyai m. kir. áll. 
tanítóképző-intézetben, k'thetes átképző-tanfolyam kere-
tében. 
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Fentiek szemmeltartásával és Iatbavetésével kellett a 
pedagógiai szemináriumok tárgysorozatát összeállítani. 
Minden ped. szem.-on legalább egy-egy előadás és a lehe-
tőség szerint három próbatanítás szerepelt. Az előadások 
tárgya a viszonyok szülte pedagógiai kérdések fejtegeté-
seiből állott. A próbatanításokat nemzeti tárgyakból 
vend vagy muraközi gyermekekkel egy magyarul beszélő 
és a kisebbség nyelvét tanuló, egy magyarul és a kisebb-
ség nyelvét tudó és egy a kisebbségi nyelvét ismerő és 
magyarul még gyengén beszélő tanerő tartotta. A tárgy-
sorozatban helyet kapott egy-egy előadás a levente-intéz-
ményről és a rendszeres iskolánkívüli népművelésről. A két 
vidéken a levente szervezetet és a rendszeres iskolánkívüli 
népművelést a visszatérés előtti időben nem ismerték. 

A pedagógiai szemináriumok a következő helyeken 
\o'.tak: Muraszombat II körzeté Vashidegkutcm. Körz. 
isk.-flő: Steicncsecz Rezső, mb. ig.-ttó. Csendlakon. 'ta-
nítottak: Horváth Etelka (magyar), vashidegkuti áll. ta-
nítónő, beszéd- és rrtelemgyakorlat I. oszt.; Császár An-
tal (vend), lendvakirályfai áll. tanító, beszéd- ós értelem-
gyakorlat III. oszt.; Klájnscsek Cirilné (magyar-vend.), 
vashidegkuti áll. tanítónő, beszéd- és értelemgyakorlat 
IV. oszt. Előadók: Galambos Márton, fhgy. a levente in-
tézményről; Simon Gyula, muraszombati mb.-ig.-tanító, 
aki a szülőföld és honiismeret tanításához szükséges falu-
néprajzának feltárásához adott útmutatást. Perlak III. 
körzeté Kotoron. Körz. i.-,k.-felügyelő: Kenyeres Béla, mb. 
igazgató-tanító. Kotoron. Tanítottak: Pasqualetti Antal 
(magyar), kotori áll tanító, beszéd- és értelemgyakorlat 
II. oszt.; Zakrájsek Bozsena (szlovén), kotori áll. ta-
nítónő, fogalmazás III. oszt.; Pataki Margit (magyar-
muraközi), kotori áll. tanítónő, földrajz IV. oszt. Élő-
adók: Németh László hdp. őrmester a leventekiképzésről; 
Gazdag István, ligetvári áll. tanító, a magyar beszéd 
tanításáról; Kenyeres Béla. körz. i=k. felügyelő a föld-
rajztanítás gyakorlati kiviteléről a muraközi iskolákban. 
Ptrlak II. és III. körzeté Perlakon. Körz. isk. felügyelő: 
Nagy János periaki mb. igazgató-tanító és Csonka Ist-
ván, áll. tanító Csáktornyán. Tanítottak: Seterléné-Ro-
zsánec Ilona (szlovén), murakirályi áll. tanítónő, olvas-
mánytárgyalás II. oszt? Nedich Irma (magyar muraközi), 
drávaegyházi áll. tanítónő, beszéd- és értelemgyakorlat. 
III. oszt.; Vaszkó Mihály (magyar), pariaki áll. tanító, 
földrajz IV. oszt.; Előadók: Geiger Vilmos hdgy. a le-
venteintézményről; Polyánetz Ferenc, kisszabadkai mb. 
igazgató-tanító, a helyi tantervek készítéséről. Vendégek: 
dr. vitéz Herttlendy Ferenc főszolgabíró, Gombos József 
m. kir. honv. őrnagy, dr. Dezső Mihály járási tisztiorvos, 
dr. Beznica István szolgabíró, Virágh Pál főjegyző. Alsó-
iméra I. és II. körzeté Alsólendván. Körz. isk. felügyelő: 
Szép János mb. ig.- tanító Alsólendván és vitéz Twza 
Antal mb. ig.-tanító Lendvavásárhelven. Tanítottak: 
Zaunfuchs .Juliska (magyar-vend) alsólendvai áll. tanítónő, 
földrajz IV. oszt.; Kókai Mária (magyar), lendvahidvégi 
áll. tanítónő, nyelvi ismeretek II. oszt.: és Varga Irén 
(magyar) lendvalakosi áll. tanítónő; beszéd- és érteifim-
gyakorlat IV. oszt. Vendégek: Lelkes József főjegyző, 
Kovács-Kopácsi Lajos róm. kat. hitoktató, Horváth Imre 
káplán, Skalics Sándor ev. lelkész, Küronya Jenő ál', 
polg. igazgató a tanári karával. Csáktornya II. körzeté 
Muraszerdahelyen. Körz. isk.-flő: Bertalan Lajos, mb. ig.-
tanító Muraszerdaholyen. Tanítottak: Szabó Ilona (ma-
gyar) muraszerdahe'yi áll. tanítónő, számolás-mérés I. 
oszt.; Kovacsics Gabriella (magyar-muraközi), csáktor-
nyai áll. tanítónő, beszéd- és ért.-gyak. IV. oszt. Elő-
adók: Modrorich László fhgy. ..Hogyan képezzük a mura-
közi leventéket"; dr. Viola Sándor körorvos a magyar 
népiskolák egészségügyéről; Gulyás Etel áll. tanítónő a 
beszéd- és ért.-gyak. tanításárcl tekintettel a muraközi 
viszonyokra; Bertalan Lajos „Isten Jár köztünk" cím-
mel. Vendégek: Dr. Vida Ferenc főszolgabíró, Rodics Ig-
nác püspöki helvnök, dr. Péte Sándor főjegyző, Plej 
Kálmán bányaigazgató, Muraszonbct III. körzeté Felső-
1 tudván. Körz. isk. flő: Paulik jános mb. ig.-tanító Pé-

terhegyen. Tanítottak: Pehr Ilona (magyar), bodóhegyi 
áll. tanítónő, beszéd- és ért.-gyak. IV. oszt.; Korén Ág-
nes (vend), felsőlendvai áll. tanítónő, beszéd- és ért. gyak. 
IV. oszt.; Benkovich László (magyar-vend), kuzmai mb. 
ig.-tanító, földrajz IV. oszt. Előadó: Vashegyi Ferenc, 
büdfalvi áll. tanító „Szentistváni állameszme ós a ma-
gyarság szervező ereje" vonatkozással a történelem taní-
tására. Vendég: Stevancsecz Rezső, körz. isk.-flő: Csák-
tornya I. körzeté Csáktornyán. Körz. isk.-flő: Barabás 
Győző gyak. isk. tanító. Tanítottak: Kraksznerné Far-
kas Irma (magyar), szentilonai áll. tanítónő, olvasmány-
tárgyalás III. oszt.; Nagy Ferenc (magyar), drávaszent-
mihályi áll. tanító, fogalmazás IV—V. oszt.; Horváth 
Antal (muraközi) drávanagyfalui áll. tanító, földrajz IV. 
oszt. Előadók: Kollarics Ferenc gyak. isk. tanító a szá-
molás és mérés anyagának módszeres felépítéséről; Hege 
diis János fhgy. a leventeegyesületi élet megindulásáról 
Muraközben. Vendégek: Sághtáry Iván. dr. szolgabíró, 
Polesinszky Jenő tanítóképző-intézeti igazgató az egész 
tanári karával, Kortntsy Endre főjegyző, a tanítóképző 
ötöd- és IV. éves növendékei Nagy Károly polg. isk. igaz-
gató, P. Horváth Athanáz dr. hittanár, Muraköz katonai 
parancsnoka a tisztikarával. Csáktornya III. körzeté 
Stridóvárott. Körz. isk. felügyelő: Rozgonyi Dénes mb. 
ig.-tanító Stridóvárott. Tanítottak: Bányász Katalin 
(magyar), Stridóvári tanítónő beszéd- és ért.-gyak. III. 
észt.; Tóth Mihály (magyar-muraközi) felsőmihálvfalvai 
"ig.-tanító földrajz IV. oszt Előadók: Rozgonyi Dénes 
körz. isk. felügyelő: a tanmenet készítéséről. Vendégek: 
dr. Vida Ferenc főszolgabíró, Szilágyi Lajos főjegyző, 
Mikulek István községbíró és Ciokovics József káplán. 
Muraszombat I. körzeté Battyándon. Körz. isk. flő: 
Rostás Pál, Közoktatásügyi Igazgatási Kirendeltséghez 
berendelt igazgató Muraszombaton. Tanítottak: Bagár 
Ilona (magyar-vend) őrihodosi áll. tanítónő, beszéd- ós 
ért.-gyak. 1. oszt.; Gouth Endre (magyar) battyándi áll. 
tanító, földrajz IV. oszt. Előadók: Horváth Boldizsár 
mártonhelyi ig.-tanító, az énektanítás anyagáról és mód-
szeréről tekintettel a nemzetiségi vidékre; Gombás István 
fhdgy. a leventeintézmónyről. Vendégek: Luthár Ádám 
ev. lelkész és Mike Dávid körjegyző. * 

A pedagógiai szemináriumokat mindenütt istentiszte-
let előzte meg. Az istentiszteleteken a tanítók vezetése 
alatt iskolásgyermekek 'lélekemelő -magyar egyházi éne-
keket énekeltfk. 

Az értekezleteket Rhosóczy Rezső tanügyi előadó, a 
muraszombati I. fokú Közoktatásügyi Igazgatási Ki-
rendeltség vezetője vezette. Megnyitóbeszédei során rá-
mutatott azokra a tényezőkre, melyek segítségével az át-
meneti és a későbbi munkánk árán bevezethetjük Mura-
\idók ós Muraköz népét a szentistváni állameszme szebb 
jövőjébe. Hangoztatta, hogy a nép nyelvét minél előbb 
és minél tökéletesebben kell elsajátítani azoknak, akik 
azt nem bírják, a magyarul nem tudók pedig tartoznak 
elsajátítani az állam nyelvét, hogy a tanítás tárgyi és 
nevelőértékét biztosíthassák. 

Az egyes tanításokat é'ónk hozzászólások követték. 
Az amúgyis jól sikerült tanításokról a hozzászólók el-
ragadtatással nyilatkoztak, , s azokat tapasztalataikkal 
kiegészítették. A hozzászólások lényegét Rhosóczy Rezső 
tanügyi előadó, mint a vidék alapos ismerője és annak 
szülötte összegezte és a tanítóságnak az iskolai és is-
kolánkívüli munkájára vonatkozólag kimerítő tanácsokat 
adott. 

Az elhangzott tanításoknál nagy meglepetést keltett, 
hogy a magyar anyanyelvű tanítók minden dicséretet meg-
érdemlő tudással használták a muraközi és vend kisegítő-
nyelvet. 

Lelket mélyen átfogó előadásokat tartott a népműve-
lésről Mik Károly népművelési titkár, a csáktornyai és 
I'Tlaki, Titán József népművelési titkár pedig a mura-
szombati és alsólendvai körzetekben megitartott szemi-
náriumokon. A legrészletesebben ismertették az eddigi és 
a jövő tanévben meginduló új népművelési munka váltó-
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zatosságát, valamint a muraközi és muravidéki nép ke-
íeső tevékenységének biztosítását célzó különféle gyakor-
lati irányú tanfolyamok megszervezését, ösztökélték a 
tanítóságot, hogy ebből a munkából is vegye ki részét, 
mert a muraközi és muravidéki r.ép minden nemzetiségnél 
jobb természetű, szorgalmas, tiszteletet adó és igazán 
magyar érzelmű. 

A szemináriumok szervezését a körzeti iskolafelügye-
lők odaadó segítségével Antauer Jenő tanügyi előadó 
irányította. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 
= 3 

Mosonvármegyei Általános Tanítóegyesület folyó év 
június hó 6-án tartotta évi rendes közgyűlését Moson-
magyaróváron. Timaffy Endre egyesületi anök lélekből 
fakadó szavakkal vázolta a magyarság hivatását és jövő-
beni célkitűzéseit, valamint a tanítóság szerepét. Szere-
tettel üdvözölte a főigazgatót képviseld dr. Réjfy Ernő 
kir. tanfelügyelőt, dr. Sattler János polgármestert, dr. 
SchmactLeó főszolgabírót, Pintér Gyula prépostplébá-
nost, Steuer József plébános, püspöki tanácsost, Pándi 
Antal országgyűlési képviselőt, az egyházi és felekezetek 

• képviselőit, a megjelent vendégeket és a vármegye tanító-
ságát. 

Dr. Réffy Ernő tanfelügyelő emelkedett szavakkal 
buzdította a tanítóságot nemzetépítő munkájának és ma-
gasztos hivatásának odaadó teljesítésére. 

A szokásos pénztári és könyvtárosi jelentéseket a köz-
gyűlés. elfogadta és id. Németh Jánosnak, illetve Ecker 
Klárának munkásságukért köszönetét fejezte ki. Péchy 
Mária állami tanítónő „Leányok a honvédelem szolgála-
tában" címén tartott nagyon tartalmas előadást. Haller 
János állami tanító szemléltette ezután előadásban hazánk 
gazdasági földrajzának tanítását és anyagát a VI. osz-
tályban. A tisztújítás során elnök ismét egyhangú vá-
lasztással Timaffy Endre lett. Alelnökké Papp Györgyöt, 
titkárrá Láng Ferencet, főjegyzővé Khin Lajost, jegy-
zőkké Káldi Lászlót és ifj. Németh Jánost, pénztárossá 
id. Németh Jánost, könyvtárossá Ecker Klárát, számvizs-
gálókká Fekete Józsefet és Tarant Jankát, választmányi 
tagokká: Jakab Lajost, Iiurz Konrádot, Érsek Imrét, 
Janák Józsefet, Bánki Nándort, póttagokká: Bejczi Jó-
zsefet, Rosenits Frigyest, Wendler Pált, Grósz Károlyt 
választották meg. Központi kiküldöttekké: Faltusz Já-
nost, Iíusz Józsefet és Nagy Sándort választotta meg a 
közgyűlés, örömmel üdvözölte az elnök Weltner Jánost, 
az egyesület tiszteletbeli elnökét, akit a Tudományos 
Akadémia Wodianer-díjjai tüntetett ki. 

Timaffy Endre indítványára a közgyűlés Katalin kir. 
hercegasszonyt lelkesedéssel és egyhangúlag az egyesület 
dísztagjává választotta és feliratban kérték, hogy a ta-
nítóság szeretetének és tiszteletének megnyilatkozását 
— mint a tanítóság pártfogója — fogadja el. 

H Í R E K 

Ismerd meg Budapestet! 
A Községi Tanítók Országos Egyesülete el-

nöksége „Ismerd meg Budapestet" akcióját 
augusztusban is megismétli. A kirándulás 
augusztus 16—22-ig tart . Minden kar társa t és 
hozzátartozóját is szívesen lát juk. Érdeklődni 

és jelentkezni az egyesületi t i tkáránál lehet. (Já- ' 
vor Károly, Kispest, Főtér 9. I. 10.) Csak vá-
iaszbélyeggel ellátott levelekre válaszolnak. 
Jelentkezési határ idő augusztus 10. Jelentke-
zéskor az alábbi adatok közlését kérik: név, 
születési hely és idő, vallás, foglalkozás, esa-
iádi állapot, állampolgárság, pontos lakcím, 
szülők neve és vallása-

A kirándulás költsége 32— P, mely összeg- , 
ben a szállás díja, közlekedési költségek, be-
lépő jegyek á r a van benne- A jelentkezéssel 
egyidejűleg a részvételi díjat be kell Küldeni 
a 11.588. sz. csekkszámlára a „Községi Tanítók 
Országos Egyesülete, Budapest" címre. Elszál-
lásolás a VIII. . Múzeum-utca 11. sz. a. Gömbös 
Gyula diákotthonban történik. Étkezést nem 
nyuj tunk, de olcsó és jó étkezőhelyet szívesen 
ajánlunk. A szállás napi 1 P-ős árban, a kirán-
dulás időpontja előtt és u tán is igénybe ve-
hető. A jelentkezők hozzanak magukkal kispár-
nát, fürdőruhát , zsír- és kenyérváltójegyet . 

A kirándulás részletes progratnmja: 
Augusztus 16. vasárnap. 8—9-ig az Ország-

háza megtekintése. 9—10-ig séta. (Kúria, Eöld-
mívelésiigyi minisztérium, Kossuth- és Rákóczi 
szobor, tisztelgés az Országzászló előtt, i rre-
denta szobrok, Tőzsde-palota, Nemzeti Bank), 
l/2ll— >/2l2-ig Ki rá ly i Vár, V212— '/-l-ig a Vár 
barlangjai , %1—'A2-ig őrségváltás, XU1—2-ig séta 
a Várban. (Dísztér, Miniszterelnöki palota, 
Várszínház, Koronázówtemplom, Budapest lát-
képe a Halászbástyáról). 2—o-ig ebédidő. 5-kor 
sportesemény. 

Augusztus 17. hétfő. 9—11-ig Bakteorológiai-
intézet, 11—l-ig Néprajzi Múzeum, 1—4-ig ebéd-
idő, 4—6-ig séta a Szent Margit-szigeten. Este 
színházi műsor. 

Augusztus 18. kedd. Délelőtt a Nemzetközi 
Vásár megtekintése. Délután szabad. 

Augusztus 19. szerda. 8—11-ig gyárlátogatás . 
(Ganz és t á r sa gépgyár.) y212—2-ig Szépművé-
szeti Múzeum. 2—5-ig ebédidő. 5—7-ig séta 
(Gellért-szálló fürdőberendezései, Pálos-kolos-
tor, Grotta, Erzsébet-hidon keresztül Eskü-
térre, Belvárosi plébánia-templom, Városháza, 
Váci-utca élete, Bazilika). Es te : vacsora budai 
kis korcsmában. 

Augusztus 20. csütörtök. Egész nap a Szent 
Is tván ünnepségekbe kapcsolódás. 

Augusztus 21. péntek. 9—10-ig Közlekedési 
Múzeum, 10—11-ig Nyomorék Gyermekek Ott-
hona, 11—2-ig Állatkert, 2—4-ig ebédidő, 4—8-ig 
a Fényes-cirkusz műsora- 8-tól Hungár ia (volt 
Angol) park. 

Augusztus 22. szombat. 9—12-ig sörgyár meg-
tekintése. 12—3-ig fürdés a Széchenyi-fürdőben. 
Délután utazás haza. 

A kirándulások rendjének esetleges megvál-
toztatását, valamint a hozzájárulok összegének 
újabb megállapí tását fenntar t juk magunknak, 
mert ezek r a j tunk kívül eső ckok miat t meg-
\ áltozhatnak. 
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A Községi Tanítók Országos Egyesülete „Is-
merd meg Budapestet" kultúrakciója keretében 
július hó folyamán rendezett kirándulása nagy 
sikerrel zajlott le. A tanítóság iskolafajra való 
tekintet nélkül felismerte az egyesület elnök-
ségének azon törekvését, hogy Budapestet úgy 
ismerjék meg, ahogy azt a nép tanítójának is-
mernie kell- A rendszeres vezetés lehetővé tette 
azt, hogy a székesfővárosról, az ország főváro-
sáról a valóságnak megfelelő képet nyerjenek. 
Az egyesület elnöksége megtett mindent,- hogy 
a hétnapos kirándulás anyagilag se terhelje a 
nehéz körülmények között élő, de tanulni vágyó 
résztvevőket. A kirándulók többsége a vissza-
tért teriiletekről adódik. Különösen megható 
ezeknek a kar társaknak az érdeklődése, erős 
akarata, mellyel a fáradalmakkal járó kirándu-
lásokat végzik, hogy hazánk fővárosát méltó-
képen megismerhessék. 

A Községi Tanítók Országos Egyesületének 
elnöksége a nagy érdeklődésre való tekintettel 
ezeket a tanulmányi kirándulásokat a jövőben 
is folytat ja . Hálásan köszöni a közoktatásügyi 
kormányzat és Budapest székesfőváros polgár-
mesterének megértő támogatását. 

Népiskolai nevelőintézet a bánffyhunyadi 
Barcsay-kastélyban. Bánffyhunyadon a régi 
Baresay-kastélyt átalakították népiskolai ne-
velőintézetté. A román uralom idején, román 
inasiskolának használták a kastélyt és a ki-
vonuláskor mindent használhatatlanná tettek. 
Valóságos romhalmaz volt a kastély. A magyar 
állam eddig hetvenezer pengőt áldozott arra, 
hogy az épületet rendbehozza és felszerelje. 
Most az épületek, a tantermek, hálószobák, az 
étkezde, a konyha, a rak tá r mind kifogástalan 
állapotban vannak. Szép konyhakertészet és 
nagy gyümölcsös tartozik az intézethez. Az őszi 
iskolanyitásig még folynak az építkezések és 
javítások. 

Vöröskeresztes kitüntetések. A napokban 
adta át dr. Stefán Béla állami iskolai igazgató-
iskolafelügyelő: Darás Viktor ig.-tanítónak, to-
vábbá Lukács Albert és Oppelcz Balázs állami 
tanítóknak — akik a miskolci Szent István-úti 
állami népiskolában működnek — a Vörös-
kereszt Végrehajtó Bizottsága által a részükre 
buzgó, lelkiismeretes és több éven át történt 
vöröskeresztes csoportvezetői munkálkodásuk 
méltó megjutalmazásaként megküldött ezüst 
emlékérmet és elismerő okiratot. A kitüntetés-
hez az igazgató úgy a felettesek, mint az egész 
tantestületnek a jókívánságát tolmácsolta. 
Mindez a jól végzett munka méltó elismerése 
volt s egyben azt is igazolja, hogy az említett 
iskola tanulóifjúságának a szociális, vallás-
erkölcsös és hazafias nevelése helyes és érté-
kes irányban történik. 

i 

Halálozás. Harsányi Lajos pilisi állami népiskolai ta-
nító életének 53-ik esztendejében és áldásos tanítói mű-
ködésének 34-ik évében f. évi július hó 15-én rövid szen-
vedés után visszaadta nemes lelkét mindnyájunk Terem-
tőjének. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A katonai szolgálatot teljesítő tanítók 
il letményeire vonatkozó tájékoztató 

közlemény harmadik, befejező része: 
Mozgósítás esetén és háború idején teljesített 
katonai szolgálat alatt járó polgári illetmé-
nyekre, továbbá az elmaradt évfolyambeliek 
polgári illetményeire vonatkozó rendelkezések. 

A jelen fejezet rendelkezései alá tartozó 
alkalmazottak. 

Az alábbi rendelkezéseket a katonai szolgá-
latot teljesítő azokra a tanítókra kell alkal-
mazni, 

a) akik mozgósítás esetén vagy7 háború ide-
jén teljesítenek katonai szolgálatot; 

b) akik, mint az 1907. vagy ennél korábbi év-
Len születettek, besorozások folytán póttarta-
léki kiképzésre vonultak be (elmaradt év-
folyambeliek). 

Azokra a nemcsaládos tanítókra, akik a 
mozgósítás elrendelésekor vagy a háború ki-
törésekor rendes tényleges szolgálatot teljesí-
tenek, illetőleg — a fenti b) pontban foglalt 
esetet ide nem értve — póttartaléki kiképzés-
ben részesülnek vagy íendes tényleges szolgá-
latra, illetőleg — a fenti b) pontban foglalt 
esetet ide nem értve — póttartaléki kiképzésre 
a mozgósítás elrendelése vagy a háború ki-
törése után vonulnak be, a jelen fejezet ren-
delkezéseit az említett katonai szolgálatuk 
megkezdésétől számított kétévi időtartamra 
nem lehet alkalmazni, hanem erie az időre rá-
juk a „Katonai kiképzésre és közérdekű munka-
szolgálatra bevonult tanítók illetményeire vo-
natkozó rendelkezések" (a Néptanítók Lapja 
folyó évi 11. számában az 550- oldalon közöl-
tetett) az irányadók. Az említett kétévi kato-
nai szolgálati idő elteltét követő hó elsejétől 
azonban ezek a tanítók is a jelen fejezet ren-
delkezései alá esnek. Ugyanez áll azokra a 
nemcsaládcs tanítókra, akiket mozgósítás ese-
tén vagy háború idején az állításköteles kor 
elérése előtt soroztak be katonai szolgálatra. 

Arra nézve, hogy kit kell családosnak és 
kit nemcsaládosnak tekinteni, irányadóul szol-
gál a Néptanítók Lapja folyó évi 11. számában 
az 5f>0. oldalon foglalt közlemény (Családos 
tanítók illetményei, negyedik bekezdés). Ha a 
nemcsaládos tanító családossá válik,' reá a jelen 
fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, még-
pedig a családi pótlék esedékességének idő-
pontjától. illetőleg attól az időponttól kezdve, 
amelytől a tanító családi pótlékban részesülne 
akkor, ha a folyósításnak kizáró körülményei 
nem forognának fenn (lásd N. L. folyó évi 11. 
számában az 550. oldalon foglalt közleményt, 
„Családos tanítók illetményei, negyedik be-
kezdés"). 

Ha családos tanító a fent már említett ka-
tonai szolgálata alatt utóbb bármely oknál 
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fogva nemcsaládossá válik, reá továbbra is a 
jelen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az elmaradt évfolyambeliekre nézve az 
1939 : II. t--c. 75. §-a a következőképen rendel-
kezik: A honvédelmi miniszter azokat a had-
köteleseket, akik az áliitásköteles korból már 
kiléptek, de katonai alkalmasságuk végleg még 
nem bíráltatott el, negyvennyolcadik életévük-
nek betöltéséig egyízben sorozóbizottság elé 
áll í thatja. Az ilyen besorozottak közül az előre-
haladott korban levőket a póttartalékba keli 
helyezni. 

Polgári illetmények. 

Az előző pontban említett katonai szolgá-
latot teljesítő tanítók polgári illetményeit, az 
alábbi szakaszokban foglaltak szerint kell 
megállapítani. 

A jelen rendeletben említett rangosztályba 
sorolt havidíjasokon a tiszteket (zászlóst, had-
nagyot, főhadnagyot, századost stb. és hasonló 
állásúakat); tiszthelyetteseken az őrmestert, 
törzsőrmestert stb.; tiszteseken pedig az őr-
vezetőt, tizedest, szakaszvezetőt kell érteni. 

Az illetmények megállapításánál a valósá-
gos katonai rendfokozatot kell figyelembe 
venni. . » 

Fizetés megállapítása. 

A bevonulás napját követő legközelebbi ese-
dékességi időponttól kezdve az a tanító, aki a 
honvédségnél a valóságos rangosztályba sorolt 
havidíjasok vagy valóságos tiszthelyettesek 
soiába tartozik, polgári állása után azt a kü-
lönbözetet kapja, amely a polgári (tanítói) 
állás után járó fizetés és nyugdíjba beszámít-
ható egyéb javadalmazás (korpótlék) együttes 
összege és a honvédségnél a valóságos rend-
fokozat szerint járó és az alább közölt kimuta-
tásban feltüntetett havidíj (havizsold) és hon-
védségi pótdíj együttes összege között mutat-
kozik. Ha az említett honvédségi illetmények 
együttes összege nagyobb, mint a polgári állás 
után járó és az összehasonlítás szempontjából 
figyelembe veendő illetmények együttes ösz-
szege, a fizetést és nyugdíjba beszámítható 
egyéb javadalmazást a bevonulás napját követő 
legközelebbi esedékességi időponttól kezdve 
teljesen meg kell szüntetni. 

Az a tanító, aki a honvédségnél a tisztesek 
vagy a rendfokozatnélküli legénység sorába 
tartozik, a polgári állásával járó fizetést és 
nyugdíjba beszámítható egyéb javadalmazást 
változatlanul megtart ja. 

Az olyan tanító részére, aki fegyelmi el-
járás során élelmezési vagy más csökkentett 
illetményben részesült, a fizetés és nyugdíjba 
beszámítható egyéb javadalmazás helyett az 
említett illetményeket kell számbavenni; a 
tiszteseknél és a redfokozatnélküli legénységi 
állományba tartozóknál pedig továbbra is csak 
az élelmezési vagy más csökkentett illetményt 
kell kiutalni. 

Természetbeli járandóságokban részesülő 
tanítók fizetésének megállapítása. 

Az olyan tanító, aki fizetése vagy annak 
egy része fejében földjárandóságban vagy 
egyéb természetbeli járandóságban részesül, 
bevonulása esetén a bevonulástól számított 
nyolc napon belül az illetményeit utalványozó 
szervnek (magyar királyi központi illetmény-
hivatal), továbbá hatóságának (iskolafenntartó) 
írásban bejelenteni köteles, hogy az említett 
járandóságalt megtartja-e vagy sem. Ezt a be-
jelentést későbbi időpontban megváltoztatni 
nem lehet és ezt a bejelentést a hatóság (is-
kolafenntartó) tudomásul venni köteles. 

Ezeknél a tanítóknál a tényleges katonai 
szolgálat tar tama alatt járó polgári illetmé-
nyek megállapítása szempontjából az előző 
szakaszban foglalt rendelkezéseket kell alkal-
mazni azzal, hogy a föld- és természetbeli já-
randóságoknak a fizetés, illetőleg a fizetés-
kiegészítő államsegély megállapítása szem-
pontjából figyelembe vett készpénzértéket is 
fizetésnek kell tekinteni és mint ilyenre a 
készpénzfizetéssel együttesen az előző szakasz-
ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Ha a tanító a földjárandóságot és egyéb 
természetbeli járandóságot megtartotta és fize-
tésén felül a föld- és természetbeli járandósá-
goknak a fizetés megállapításánál figyelembe 
vett készpénzértékét is egészen vagy részben 
meg kellene szüntetni, a megszüntetendő ösz-
szeget tartozási kivonattal ki kell mutatni a 
bevonult tanítóra illetékes csapat pótteste 
gazdasági hivatalának, amely azt a honvéd-
ségi illetményekből levonja és a levont össze-
get a megjelölt hatóságnak (iskolafenntartó-
nak) átutalja. 

Ha a tanító a föld- és természetbeli járan-
dóságokat nem tar tot ta meg, az említett já-
randóságoknak készpénzértékét az iskolafenn-
tartó a bevonultnak kifizetni köteles. 

Lakáspénz. 
A lakáspénzt tekintet nélkül arra, hogy a 

honvédségnél a rendfokozatnélküli legénység, 
tisztesek, tiszthelyettesek állományába, vagy a 
rangosztályba sorolt havidíjasok sorába tarto-
zik, mozgósítás és háború esetén változatlan 
összegben megtar t ja minden olyan tanító, aki 
bevonulásakor a fennálló rendelkezések szerint 
családi pótlékban részesül, továbbá a családi 
pótlékban nem részesülő olyan alkalmazott is, 
akinek felesége vagy gyermeke van és ezzel 
közös háztartásban él. 

A természetbeli lakást minden alkalmazott 
megtartja, ha azonban a bevonult a természet-
beli lakást csak egymaga lakta, a felettes 
hatóságnak jogában áll — a bevonult tényleges 
katonai szolgálatának tar tamára —• a lakás 
felett másként rendelkezni. 

Egyéb illetmények. 
A mozgósított vagy háború alatt bevonult 

tanító a fenti illetményeken felül változatlan 
összegben kapja: 
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a) a rendszeresített családi pótlékot; 
b) a rendszeresített hadipótlékot. 

Családi állapotban beálló változás. 
Ha a katonai szolgálata alatt a nőtlen tanító 

megnősül, felesége után jár a családi pótlék. 

Polgári illetmények újbóli megállapítása 
előlépés esetén. 

Ha a katonai szolgálatra bevonult tanító 
akár a polgári, akár a katonai illetmények, te-
kintetében előlépj polgári állása után járó il-
letményeit a jelen fejezetben foglalt rendelke-
zések szerint újból meg kell állapítani és pedig 
attól az időponttól kezdve, amelytől a maga-
sabb illetményekre igénye van. 

A tanító az illetmények ú j megállapítása 
céljából a magasabb katonai rendfokozatba 
történt előlépését a m. kir. központi illetmény-
hivatalnak bejelenteni és igazolni köteles; en-
nek elmulasztása esetén a felvett többletekért 
anyagi felelősséggel tartozik. 

A bevonult tanítónak katonai rendfokozatát 
szükség esetén a bevonult állandó lakóhelyére 
területileg illetékes honvéd kiegészítő parancs-
nokság mfegkeresése út ján kell megállapítani. 

Kimutatás 

a honvédségi havidíjnak (havizsoldnak) és pót-
díjnak az 1941. évi december hó 1. napjától 

kezdve járó összegeiről. 

A tanítók lakáspénze. 
II. 

Előző közleményünkben említettük, hogy a 
tanítók lakáspénzének nagysága attól a körül-
ménytől is függ, hogy a helységet a 8500/1942. 
M. E. számú rendelet III- fejezetének 10. pa-
ragrafusa hányadik lakáspénzosztályba so-
rolta- Áthelyezés esetében az ú j lakáspénz az 
ú j állomáshely elfoglalásának napjá t követő 
lakbérévnegyednek első napjától kezdve já r 
(5600/1924. M. E. számú rendelet I. fejezet 7. 
pont (3) bekezdés). A lakbérévnegyed utolsó 

hónapjában (január, április, július, október) 
történt áthelyezés esetében a tanítónak előző 
állomáshelyén való felmentését olyan időpont-
ban kell megállapítani, hogy az áthelyezett ta-
nító ú j állomáshelyén legkésőbb még ugyan-
annak a hónapnak utolsó napján szolgálatté-
telre személyesen jelentkezliessék (1700/1937. M. 
E. számú rendelet 14. pont (3) bekezdés). 

A tanítót a lakáspénz — természetbeli la-
kásból történt kiköltözés esetén — a természet-
beli lakás kiürítésének napjától kezdve illeti 
meg. Ha a tanító önként, előzetes engedély nél-
kül természetbeli lakásából kiköltözik, kiteszi 
magát annak a következménynek, hogy lakás-
pénzt részére nem utalnak ki. Ha a tanító il-
letmények nélkül engedélyezett szabadsága 
után állomáshelyét újból elfoglalja és ha a 
szolgálattételre való jelentkezés nem esik a 
hónap első napjára, lakáspénzre való igénye a 
szolgálattételre való jelentkezést követő hónap-
nak az első napjától kezdve nyilik meg 
(7000/1925. M. E. számú rendelet 42. pont (5) be-
kezdésének hasonszerű alkalmazása). 

Ha a rendes tanítóvá való kinevezés (meg-
választás, elismerés, véglegesítés) okiratának 
kelte, valamint az ú j állomáshely elfoglalása 
(áthelyezés esetén) valamely lakbérévnegyed 
első napjára esik, az ú j lakáspénz ennek a lak-
bérévnegyednek első napjától kezdve jár (a 
7000/1925. M. E. számú rendelet 42. pont (2) be-
kezdésének második mondatában foglalt ren-
delkezés hasonszerű alkalmazása). 

A tanítói lakáspénz élvezetének megszűntét 
maga után vonja: a tanító halála, állásáról 
való lemondása, ideiglenes vagy végleges nyug-
állapotba való helyezése, természetbeli lakás-
ban való részesítése, és végül az a körülmény, 
ha a tanító illetmények nélküli szabadságot 
kap. 

A tényleges szolgálatban elhalt tanító öz-
vegye részére a tanító-férj halálát követő lak-
bérévnegyed végéig folytatólagosan folyósítani 
kell azt a lakáspénzt, amely az elhalt tanító-
fé r j részére ez alatt az idő alatt j á rna abban az 
esetben, ha még életben volna. Például: ha az 
elhalálozás február hó 14-én történt, a tanító 
özvegye részére a lakáspénzt ugyanannak az 
évnek július végéig olyan összegben kell ki-
szolgáltatni, mintha tanító-férje még életben 
volna. A tanító-férj elhúnyta esetében az öz-
vegye, illetve árván maradt gyeimekei részére 
folyósítandó lakáspénz összegének nagyságát 
nem befolyásolja az a körülmény, hogy a tény-
leges szolgálatban elhalt tanító az elhalálozás 
napját követő három hónapon belül, — abban 
az esetben, ha életben maradt volna — maga-
sabb fizetési fokozatba lépett volna elő 
(7000/1925. M. E. számú rendelet 113. pont (5) 
bekezdése). Ha a tanító a tényleges szolgálat-
ban olyan körülmények között hal el, hogy 
utána a lakáspénz járandóságra a kegyeleti idő 
alatt (az alkalmazott halálát követő három hó-
napot kegyeleti időnek nevezzük) igényjogo-
sult hozzátartozója nincs, lakáspénzét annak a 
lakbérévnegyednek a végével kell beszüntetni* 

Rang- i l l e tve 
r endfokoza t 

A h a v i d í j 
(havizsold) 

egy h ó n a p r a 

Honvédségi 
pó td í j 

egy h ó n a p r a 

A hav id í j 
(havizsold) 

és honv . pót-
dí j együ t t e s 
összege egy 

h ó n a p r a 

Százados 271 — 140 — 414-— 

F ő h a d n a g y 208-50 10.6'—- 314-50 

H a d n a g y 198-— 85-— 283-— 

Zászlós 172-— 73 — 245-— 

Alhadnagy 1 8 1 5 0 70 — 251-50 

ő r m e s t e r 85-50 35 — 120-50 
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amelyben az elhalálozás bekövetkezett. Ilyen 
esetben a lakbérévnegyed második vagy csak 
harmadik hónapjára eső lakáspénzt az illetékes 
hagyatéki bírósághoz kell átutalni (1630/1934. 
M. E. számú rendelet 12. paragrafusának (1) be-
kezdése). 

(Folytatjuk.) 
Dr. Horváth Zoltán. 

H I VATA L O S R É S Z 

Kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter előterjesztésére Antauer Jenő és Csízsek 
Gusztáv muraszombati tanügyigazgatási tiszt-
viselőket tanügyi előadókká a VI. fizetési osz-
tályba kinevezem. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az alább felsorolt okleveles gazdasági szak-
tanítókat állami helyettes gazdasági szaktaní-
tókká kinevezte és szolgálattételre Szabó Lász-
lót a kiskúnhalasi, Kiss Lajost a szekszárdi, 
Dáczer Károlyt a csanádpalotai, Sebestyén Klá-
rá t a kiskúndorozsmai, Egerszegi Sándort a 
gyomai, Szélig Mártá t a hevesi, Kapitány Lász-
lót a hajdúböszörményi, Horvát Is tvánt a kis-
újszállási, Radics Lászlót a kornádi, Molitórisz 
Margitot a sarkadi, Csala. Tibort a Jiúnszent-
mártoni, Csaba Mihályt a nádudvari és Pottor-
nyai Jánost a nyírbátori mezőgazdasági nép-
iskolába osztotla be. (137.904/1942. VI. 2.) 

Előléptetés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Hassák Árpád diósgyőri kincstári róm. kat. 
népiskolai tanítót a VII. fizetési osztály 3. fo-
kozatával egybekötött illetmények élvezetébe 
előléptette. (47.353/1942. sz. r.) 

Köszönetnyilvánítás. 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi, minisz-

ter dr. gróf Károlyi István nagybirtokosnak 
azért, mert Munkácsy Mihály „Tépéscsinálók" 
című nagyértékű festményét az Országos Ma-
gyar Szépművészeti Múzeum modern magyar 
képtára részére ideiglenes letétként rendelke-
zésre bocsátotta, Barabás Miklós két portréját 
pedig ugyanennek a gyűjteménynek ajándé-
kozta, őszinte elismerését és köszönetét fe-
jezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Alexy Rezső kerepesi róm. kat. esperes-plé-
bános, iskolaszéki elnöknek a kerepesi róm. kat. 
népiskola ú j tantermének bebútorozására és 
felszerelésére jut ta tot t 1000 pengő adományáért 
őszinte elismerését fejezte ki. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Deák Gábor: A nemzetnevelés neveléslélektani 
vonatkozásai. — Horváth B. Kristóf: Modern-o 
de la Salle Szent János pedagógiája? — Böhm 
Péter: Nevelési feladatok a háború idején. — 
Karácsony Imre: A magyaros rajz a népisko-
lában. — Dr. Kovács János: Az oktatói átadó-
képesség. — Balogh Mihály: A testnevelés a 
„Tanterv és Ütmutatások"-ban. — Gyakorlati 
pedagógia: Ladvenszky Magdolna: Gyógynövé-
nyek. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Pedagógiai 
szeminárium. — Egyesületi élet. — Hírek• — 
Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 

A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 
FIGYELMÉBE 1 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket ne a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidöben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. ' 

ALSÖSZENTMARTON róm. kat. egyházközség kép-
viselőtestülete a lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. A törvényszerinti ja-
vadalomból 9 értékegy&ég természetben, a többi készpénz-
ben az Illetményhivatal útján. Kötelmei díjlevél szerint. 
A tanítási nyelv tisztán magyar. Lakás, iskola, új mo-
dern épületben, újonnan épített köves-út mellett, 2 tan-
erős állami iskola szomszédságában. Nők is pályázhatnak. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 3 hóL 
A kellően felszerelt kérvények Siklós, Plébániahivatal 
(Baranya megye) küldendők. (1561.) 
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ALS6ZS0LCA róm. kat. egyházközsége II. szánni 
lanítéi állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. 
Fizetése 90% helyi járandóság és törvényszerű lakáebér. 
Köte'.ességSi díjlevél szerint. Pályázhatnak férfiak és nők. 
A község Miskolc mellett 6 km-re villanyvilágítással, hely-
ben vasútállomással és autóbuszmegállóval. Szabálysze-
rűen felszerelt kérvények róm. kat, iskolaszék, Alsózöolca 
küldendők. (1562.) 

AGOSTYAN róm. kat. egyház egyházközsége magyar-
német vegyes tannyelvű iskolához lemondás által meg-
üresedett kántortanítói állásra 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet. Helyi javadalom: természetbeni lakás, 30 
értékegységben fölvett 11 hold föld, 5 öl fa és 24 mérő 
rozs. A község Tata közelében van. Villanyvilágítás. Kér 
vénvek P ébánia, Szomód, Komárom vm. címre külden-
dők'. (1563.) 

Az Esterházy Hercegi Hitbizománv kapuvári kerületi 
felügyelősége az ACSALAG községhez tartozó Földsziget-
majori nagybérleti róm. kat. jellegű iskolához a bevonult 
tanító helyettesítésére ideiglenesen megbízott tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Nők is pá-
lyázhatnak. A felszerelt pályázati kérvény augusztus 20-ig 
a Hercegi Kerületi Felügyelőség, Kapuvár címre kül-
dendő. (1564.) 

AKASZTÓ róm. kat. egyházközsége mint iskolaszék a 
lemondás folytán megüresedett és az 1941. november hó 
1-i számban már hirdetett VII. sz. tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Kántorhelyettesítésre vállalkozó nők is pá-
lyázhatnak. Fizetése törvényes. Határidő nap. Kérvé-
nyek Plébániahivatal, Akasztó (Pest megye) küldendők. 
(1565.) 

BAKONYSZEG református egyháza Néptanítók Lapja 
12. számában közzétett pályázati hirdetést augusztus 16-ig 
meghosszabbítja, ugyanekkor próbaéneklés, választás. 
(1566.) 

BŐSZÉNFA róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Határidő három hét. Nők is pályázhatnak. Német kisebb-
ségi nye'vű islrtda. Kérvények Plébánia, Bőszénfalva, So-
mogy m. küldendők. (1567.) 

BIKAL evangélikus elemi népiskolájánál katonai szol-
gálat folytán megüresedett egy levitakántori és egy ren-
des tanítói állás. Helyettesítőt keresünk. Német tudás 
szükséges. Iskolaszéki elnök. Egyházaskozár, Baranya m. 
(1568.) 

EGYHAZASKOZÁR evangélikus kisebbségi német 
elemi iskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett a III. 
sorsz. tanítói állás. Fizetés törvényes: 40% helyi hozzá-
járulás a többi államsegély. Két szoba, kétkonyhás lakás. 
Határidő 21 nap. Iskolaszéki elnök. Egyházaskozár, Ba-
ranya m. (1569.) 

BÉKÉS köz~ég iskolaszéke pályázatot hirdet a pecei 
külterületi tanítói állásra. Fizetés törvény szerint, lakás 
természetben. Szabályszerűen felszerelt kérvény e hirdetés 
megjelenésétől számított huszonegy napon belül alulírott 
iskola-zéki elnökhöz küldendő. Dr. Telegdy Lajos kor-
mánvfőtanác.-os, ügyvéd, Békés m. (1570.) 

BOLDVA. református egyháza pályázatot hirdet nyug-
díjaz is folytán megüresedett második tanítói állásra. 
Javadalom: 10% helyi hozzájárulás, államsegély, lakás. 
Kötelessége: kijelölt osztályok tanítása. Belmissziói 
munka. Pályázati határidő: megjelenéstől számított 14 
nap. I elkészi hivatal, Boldva. (1571.) 

BÜKKZSÉKC (Borsod m. magaslati hely) ref. egy-
lr'za kisegítő helyettes tanítót, vagy tanítónőt keres az 
új iskolai évre. Fizetése törvényszerű. Sürgő® jelentkezést 
kér az iskolaszék. (1572.) 

BEREKBÖSZÖRMÉNY ref. egyház népiskolájánál az 
átválasztás következtében üresedés alatt lévő V. számú 
tanítói állásra pályázatot hirdet, f. évi. aug. 12-éig kér-
vén a kellően felszerelt pályázatok beküldését. Javada-
lom: természetben lakás és kert, 10% helyi, valamint 
fizetéskiegészítő államsegély. Kötelesség: díjlevél szerint, 
mely „Leány-énekkar" vezetését is megkívánja, így a 
kántori okelevéllel rendelkezők előnyben részesülnek. A 
választás a miniszteri jóváhagyás által válik jogerőssé, 
melynek elmaradása esetén a megválasztott kártérítést 
az egyház ellen nem támaszthat. Állásit f. évi szept, 1-én 
kell elfoglalni. Berekböszörmény (Bihar vm.) ref. lelkészi 
hivatal (1573.) 

BIKAL róm. kat. egyházközsége Lemondás folytán 
megüresedett egytanerős kántortanítói állásra háromheti 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 6 h. 1386 
• - ö l szántó, 1 h. rét, 4 öl tűzifa, párbér, stóla, lakás 
melléképületekkel. Értékegység 34, többi államsegély. 
Kötelességek díjlevélben. Tanítás magyar, kántorizálás 
magyar-német. Kántori oklevéllel bírók és férfiak előny-
ben. VáLaszbélyeges kérvények róm. kat. egyházközség, 
Bikal, Baranya megye címre küldendők. (1574.) 

BALF róm. kat. egyházközsége 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet, német anyanyelvű iskolájához kántor-
tanítói állásra. Javadalom: 17 értékegység, 20% helyi-
hozzájárulás, a többi államsegély. Kántori teendőkben 
jártas nők is pályázhatnak. Cím: Róm. kat. Plébánia-
hivatal, Balt (Sopron m.) (1601.) 

BARSENDRÉD róm. kat. egyházközsége a III. sz. 
tanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalom: lakáspénz és törvényes fizetés. Férfiak e'őny-
ben a pályázati kérvények a köv. címre küldendők. Róm. 
kat. egyházközség, Barsendréd. (1575.) 

BALKÁNY község községi iskoláinak iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet az üresedésben levő Nagymogyoros-tanyai 
II. számú és a Perked-pusztai I. és II. számú tanítói ál-
lásra. A fizetés törvényszerű. Az I. számú állásnál ter-
mészetbeni lakás .és kert, a II* számú áfásoknál a tör 
vényes lakbér. Az iskolák kéttanerősek. Pályázati határ-
idő 2-1 nap. Kérvények községi iskolák iskolaszéki el-
nöke, Balkány küldendők. Pályázhatnak nők, férfiak egy 
aránt. (1576.) 

A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK SZÖVETSÉGE a 
saját fenntartásában működő német tannyelvű elemi nép-
iskolák 30 tanítói állására pályázatot hirdet. Ezen tanítók 
javadalma ugyanaz, mint amit az idevonatkozó törvényes 
rendelkezések az állami elemi népiskolák tanítóinak szol-
gálati idejüknek megfelelően megá'lapítanak. A Szövetség 
tanítói tagjai „A Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Nyugdíjintézetének". Pályázati előfeltétel a német szár-
mazás. A Szövetség e kérdés megítélésénél a „Bécsi 
Egyezmény" vonatkozó határozmányait tartja szeme'őtt 
A kellően fel-szerelt kérvények a Magyarországi Németek 
Szövetsége Országos Tanügyi Hivatalához, Budapest, VI., 
Lendvay-u. 2. intézendők. Pályázati határidő f. é. aug. 
15. Azon kezdőtanítók, akik még július hó folyamán ad-
ják be kérvényüket, már erre a hónapra is megkaphatják 
fizetésüket, amennyiben kinev-ezhetők. Személyes meg-
jelenés kívánatos. (1577.) 

BAKTA ref. iskolaszéke ideiglenes kisegítő tanítót 
vagy tanítónőt keres katonai szolgálatra bevonult kántor-
tanítója helyettesítésére. Fizetés 29 órtékegység (föld, 
termény stb.) és állam-segély. Tanítónő esetleg kántorság 
alól felmenthető. Határidő 21 nap. (1579.) 

BALATONENDRÉD róm. kat, iskolaszéke pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett III. számú tanítói 
állásra. Államsegély £0%. Határidő 21 nap. Róm. kat. 
iskolaszék, Balatonendréd, Somogy m. (1580.) 
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BÜDSZENTMIHALY községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett Ilona-tanyai taní-
tói állásra. Javadalma 10% helyi járulék és 90% állam-
«egély. Természetbeni lakás, melléképületek és közel 2 
kat. hold jóminőségü föld. Pályázhatnak férfiak, nők. 
Kötelességei díjlevélben. Kellően felszerelt kérvények: 
Községi iskolaszék, Büdszen.tmihály küldendők. (1578.) 

BAJTA (Esztergom megye) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet az á'lamhoz való kinevezés folytán meg-
üresedett II. tanítónői állásra. Határidő három hét. Tör-
rényszerinti fizetés és lakbér. Kérvények válaszbélyeges 
borítékkal, Bajta, Plébániahivatal címre küldendők. Fi-
gyelem! Mivel a kántortanítói állás is hirdetve van (lásd 
júl. 15. szám) tanító-pároknak nagyon alkalmas elhelyez-
kedési alkalom! (1581.) 

BOLDOGKŐŰJFALU róm. kat. leányegyházközsége 
kéttanerős iskolájánál megüresedett kántortanítói állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: ter-
mészetbeni lakás, 8 értékegység, többi államsegély. Kán-
tori teendők vasár- és ünnepnapokon. Pályázók kellően 
felszerelt kérvényeiket Róm. Kat. Plébániai Hivatalhoz 
küldjék, Boldogkőváralja, Abaúj vm. (1582.) 

BIHARNAGYBAJOM református egyháza pályázatot 
hirdet a VI. számú tanítónői állásra. Fizetés, kötelessé-
gek törvényszerű. Lakás természetben. Amennyiben erro 
az állásra helybeli tanerő he'yeztetnék át, akkor az így 
megüresedő VIII. számú tanítónői állás kerül betöltésre. 
Ezen állásnál lakbér. Pályázati határidő augusztus 22-én 
déli 12 óra. Pályázati kérelmek református lelkipásztori 
hivatal, Biharnagybajom küldendők. (1583.) 

GYERGYÓŰJFALU róm. kat 7 tanerős iskolájához 3 
tanítói vagy tanítónői állásra pályázatot hirdetünk aug. 
15-ével bezárólag. Minden javadalmat pontosan fizetünk 
sőt még 1 öl fát fizetésen felül. Róm. Kat Plébánia. 
(1603.) 

CSEHI róm. kat iskolaszék nyugdíjazástól feltételezőt 
ten osztálytanítói állásra pályázatot hirdet törvényes ha-
táridőre. Fizetése törvényes, egyszobás lakás természet-
ben. Állás tanítónővel lesz .betöltve. Kérvények iskolaszék 
•lnökéhez, Ceehimindszent, Vas vm. küldendők. (1585.) 

CSEHIMINDSZENT róm. kat iskolaszék lemondástól 
feltételezetten az osztálytanítónői állásra pályázatot hir-
det törvényes határidőre. Fizetése törvényes, egyszobás 
lakás, konyha kamrával. Kérvények iskolaszék elnökéhez, 
Csehimindszent, Vas vm. küldendők. (1586.) 

CSÖGLE református egyház iskolaszéke kéttanerős 
iskolájánál az üresedésben lévő kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Helyi javadalom 62 értékegység, lakás 
természetben, kötelességek az egyházi törvények szerint. 
Pályázatok református lelkészi hivatalhoz. Csögle, Veszp-
rém vármegye küldendők. (1587.) 

ECSÉD (Heves vm.) róm. kat egyházközsége a tíz 
tanerős iskolájánál lemondás folytán megüresedett V. és 
VI. sorszámú tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Az állás javadalma természetbeni lakás és 
törvényszerinti tanítói fizetés az Illetményhivatal útján. 
Kötelességei díjlevél szerint. A szabályszerűen felszerelt 
pályázati kérvények Plébániahivatal, Ecséd küldendők. 
(1590.) 

ENCSENCS gör. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det az I. sz. kántortanítói és a II. számú tanítónői ál-
lásra. Határidő három hét. Kántortanítói javadalom jó 
20 kat. hold, kert, legelő, szép épülő lakás, 18 értékegy-
gégben. Kántorság helybeli hozzáértőnek átadható. Taní-
tónőnek 10% helyi javadalom, többi államsegély. Házas-
párnak különösen előnyös. Kai. vezetők előnyben. Latii 
Bzertartásúak is pá'yázhatnak. Iskolaszéki elnök, Piricse, 
Szabolcs vm. (1591.) 
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CSÓT evang. egyházközség nyugdíjazás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Értékegység 34 a többi államsegély. Az ál-
lás szept. 1-én elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kér-
vények válaszbé'yeggel a vanyolai ev. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (1588.) 

ETYEK róm. kat. népiskolánál szervezett II. férfi-
tanítói állásra kétheti határidővel pályázatot hirdetünk. 
Fizetése törvényes. Német nyelvtudás, szükség esetén 
kántorhelyettesítés kötelező. Állás szeptemberben elfog-
lalandó. Iskolaszéki elnök, Etyek, Fejér megye. (1589.) 

GYULA református egyházközségében rendszeresített 
lemondás folytán megüresedett egy férfitanítói állásra 
pályázatot hirdetek. A tanítói állás állami fizetéskiegé-
szítéses. A tanító kötelessége a kijelölt osztályok veze-
tése. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. A pályázati 
határidő a pályázat megjelenésétől számított 21 nap. A 
pályázatok Harsányi Pál esperes, felsőházi tag címére, 
Gyula, Esperesi Hivatalba küldendők. (1599.) 

FüLPÖS (Szatmár vm.) egyházközsége pályázatot 
hirdet hadbavonult kántortanítéjának helyettesítésére 
leszereléséig. Nők is pályázhatnak. Fizetés törvényes. 
Pályázati határidő aug. 15. (1593.) 

FARNAD róm kat iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett III. tanítói állásra 21 
napos határidővel. Javadalma: törvényes helyi járandó-
ság, államsegély és lakbérpótlék. Kötelessége a választási 
jegyzőkönyv szerint. Autóbuszállomás helyben. Cím: Plé-
bániahivatal, Farnad, Esztergom m. (1594.) 

HERNÁDNÉMETI róm. kat egyházközsége pályáza-
tot hirdet az újonnan szervezett IV. sz. tanítói állásra 21 
napi határidővel. Javadalma: államsegély, 10% helyi és 
lakáspénz. Kötelességei díjlevél szerint. A község Miskolc 
szomszédságában a fővonalon fekszik. Plébániahivatal, 
Hernádnémeti (Zemplén). (1604.) 

GYÖRKÖNY evang. egyházközsége bevonulás folytán 
helyettes osztálytanítói állásra pá'yázatot hirdet. Java-
dalom : törvényes helyettestanítói készpénzfizetés és egy 
bútorozott szoba lakásul. Kellően felszerelt pá'yázatok 
aug. 23-ig lelkészi hivatalhoz küldendők be. (1597.) 
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FEHÉRGYARMAT református egyházközség iskola-
széke pályázatot hirdet az újonnan szervezett VIII. férfi-
tanítói állásra. Fizetés törvényes lakbér, 20% helyi hozzá-
járulás és államsegély. Kötelessége: E. T. és Népiskolai 
Szervezet és díjlevél szerint, dalárda, ref. ker. ifjúsági 
egyesület vezetése, kántor helyettesítése s mindennemű 
belmissziói munkában való segédkezés a presbitérium 
megosztása és rendelkezése értelmében. Énekkar vezeté-
sében való jártasság előnyt jelent. Pályázati határidő 
megjelenéstől számított 21 nap. Pályázatok a fehérgyar-
mati ref. lelkészi hivatal címére küldendők. (1595.) 

GIBÁRT leányegyház presbitériuma pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett előkönyörgő kántortanítói 
állásra; állomás Forro-Encs 3 km (fővonalon). Fizetése: 
3 szobás jó lakás melléképületekkel, villany bevezetve, 
600 D-ölnyi kert, 32 értékegységgel egyenlő évi 688 P 
készpénz negyedévi részletekben előre fizetve és kiegé-
szítő államsegély, továbbá az istentiszteletek végzéséért 
tanítói fizetésbe be nem számított évi 12 q búza és stóla. 
Kötelessége: I—VI. o. osztatlan isk. vezetése, előkö-
nyörgő kántori teendők végzése, belmissziói munkálko-
dás. Második tanítói állás szervezése esetén — amely kez-
deményezve van —, az I—VIII. o. tanítása megosztódik 
Kántorpróba saját költségen vasárnapokon, esetleg hét-
köznapokon is. Pályázati határidő megjelenéstől számí-
tott 21 nap, állás szept. 1-én elfoglalandó. Szabályszerűen 
felszerelt, válaszbélyeggel ellátott pályázati kérvények 
Ref. Lelkészi Hivatal, Hernádbud, u. p. Gibárt, Abaúj-
Torna m. küldendők. (1598.) 

FELSÖRÖNÖK róm. kat. egyházközsége az I. és II. 
számú tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hir-
det. Javadalom 10% helyi javadalom és államsegély. Az 
I. számú tanító lakást és kertet is kap. Kérvények válasz-
bé'yeggel Róm. kat. Iskolaszék, Felsőrönök, p. Alsórönök 
címre küldendők. (1695.) 

ÉRKESERÜ (Bihar vm.) református egyházközsége 
pályázatot hirdet II. sz. tanítói állására. Javadalom: ter-
mészetbeni lakás, készpénz és megfelelő államsegély. 
Kötelessége: rábízott osztályok vezetése, belmissziói mun-
kában segédkezés. Pályázati határidő 1942. augusztus 24. 
Pályázatok Rerofmátus Lelikpásztori Hivatal, Érkesert 
küldendők. (1592.) 

BOLYK róm. kat. elemi i sko lához a beteg tanító 
helyettesítésére szeptember 1-től november végéig tanítót, 
vagy tanítónőt keresünk. Plébániai Hivatal, Bolyk, u. p. 
Losonc. (1584.) 

GELLÉNHAZA község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a III. számú tanítói állásra. Javadalmazás: a kezdő ta-
nítói illetmény 10%-a, mint helyi járandóság, államsegély 
és a törvényszerű lakáspénz. Csak róm. kat. vallású ta 
nítónők pályázhatnak. Pályázati határidő a megjelenéstől 
számított 21 nap. Válaszbélyeges kérvények községi is-
kolaszék, Gellénháza (Zala m.) címre küldendők. (1602.) 

FELSŐRIBNICE község iskolaszéke pályázatot hir-
det a II. számú tanítói állásra. Javadalom: Törvényes 
fizetés és lakbér. Szlovák nyelv tudása kötelező. Pályáz-
hatnak férfiak és nők is. Határidő a megjelenéstől számí-
tott 21 nap. Válaszbélyeges kérvények: Felsőribnice köz-
ségi iskolaszék címére küldendők, u. p. Remetevasgyár, 
Ung vm. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. (1596.) 

HORVATNADALJA (Vas megye, Körmend mellett) 
róm. kat. egyházközsége az általa fenntartott háromtan-
erős iskolájánál lemondás folytán 1942. szeptember l-re 
megüresedő osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. A 
megválasztandó tanerőnek külön kötelessége, hogy a 
kántortanítót szükség esetén helyettesítse és neki segéd-
kezzék. A pályázatra, határidőre és választásra a most 
fennál'ó törvénves rendelkezések a mérvadók. A helyi 
járulék 10%. (1605.) 

KÁNTORJANOSI görög katolikus iskolaszéke tanító-
pár részére pályázatot hirdet; tizenhét értékegység, pár-
bér, stóla, lakás. Hodász-plebánia. (1692.) 

IGRIC ref. iskolaszéke pályázatot hirdet a miniszter 
úr jóváhagyásától feltételezetten megüresedő tanítónői 
állásra. Fizetés: lakás, 10% helyi hozzájárulás, 90% 
államsegély. Pályázatok ref. iskolaszék, Igric küldendők, 
hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül. Állás 
szepember 1-én elfoglalandó. Tanítónő nemjelentkezést 
esetén az állásr férfi is megválasztható. Vasút helyben 
járási megyei székhely közel. (1607.) 

KARANCSKESZI (Nógrád m.) róm. kat. egyházköz-
sége nyugdíjazás folytán megüresedett II. számú tanító-
női állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalom: természetbeni lakás, 10% helyi hozzájárulás és 
államsegély. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvé-
nyek Plébániahivatal, Karancskeszi küldendők. (1608.) 

KARANCSBERÉNY (Nógrád m.) róm. kat. fíliális 
egyházközsége a lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Fi-
zetés törvényes, természetbeni lakás, kert és 1 kat. hold 
föld egy értékegységben. Állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázatok, Karancs-
keszi róm. kat. Plébánia címre küldendők. (1609.) 

KÁTOLY róm kat. egyházközsége az I. sorszámú hor-
vát (sokác) nyelvoktatóképességgel bíró férfi kántor-
tanítói állásra a pályázat megjelénésétől számított 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalma 69 érték-
egység, természetbeni lakás s államsegély. Kötelességei 
javadalmi jegyzőkönyv szerint. A kántori teendőknek 
német nyelven való ellátását is tudók eiőnyben. Próba-
éneklés önköltségen ajánlatos. (1610.) 

KÁTOLY róm. kat. egyházközsége a II. sorszámú né-
met nyelvoktatóképességgel rendelkező osztálytanítói ál-
lásra a pályázat megjelenésétől számított 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalma: a községtől 20% 
természetbeni lakással és államsegély. Kötelességei díj-
levélben. Kántoriak ellátására is vállalkozók előnyben. 
Nők is pályázhatnak. Kérvények Plébániahivatal, PÜB-
pökszenterzsébet (Baranya) címre küldendők. (1611.) 

KÁL róm. kat. egyházközsége az újonnan szervezett 
VIII. sorszámú tanítói állásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Pályázhatnak férfi és nő tanítók. Fizetés, 
lakáspénz törvényes. Kötelességek díjlevél szerint. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeges boríték-
kal Plébánia Kál (Heves m.) küldendők. (1613.) 

KISIDA róm. kat. ieányegyházának iskolaszéki elnök-
sége a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet Javadalom: természetbeni lakás, 
kert, párbér, stóla. Államsegély! Kassa közelében, autó-
buszjárat! Választás aug. 23 án. személyes megjelenés 
szükséges. Útiköltséget nem térítünk. Szabályszerűen fel-
szerelt válaszbélyeges kérvények plébániahivatalnak, 
Pólyi, p. Kassa 2. küldendők. (1614.) 

KENDŐ (Bekecsaljai egyházmegye) református egy-
házközsége egytanerős iskolájához pályázatot hirdet Ja-
vadalom: Természetbeni lakás vagy törvényszerű lakbér. 
2. Évi 140-— P, vagy annak ellenértéke fejében 50 véka 
búza; 3. államsegély; 4. 3 hold 755 öl föld, 10 véka 
búza, 30 véka zab, egy hosszú öl színfa, egy öl ágfa. a 
4-ben foglaltak énekvezéri fizetést képeznek. A földek 
adóját az egyházközség fizeti, műveltetésükről tanító gon-
doskodik. Kötelességek: Az egyházi törvényekben és sza-
bályrendeletekben előírt teendők ellátása. Igazgatói, kán-
tori, tanítói teendők végzése. Belmissziói munkákban 
segédkezés, lelkész akadályoztatása esetén helyettesítés. 
Szabályszerűen felszerelt kérések: Fülöp Ferenc esperes, 
Marostorda vm. címre küldendők. Pályázati határidő a 
megjelenéstől számított három hét. (1615.) 
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A tanítóság régi, kedvelt • 11 u Á c C 
bevásáilóhelye 
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R É S Z L E T R E ! 
„AZÚR"magasnyomású SZŐLÓ» 
és G Y Ü M Ö L C S F A P K R M E -
T E Z Ó 1 Szerkezete s z e r s z á m 
n é l k ü l szétszedhető és köny« 
nyen kimosható! — Folyadék 
űrtartalma : 16 1. Ára : 88-50 P. 
Első részlet: 40 P utánvéttel, 

hátralék 3 havi részletben fizetendő. Kapható : 

K I R Á L Y S Á N D O R gépgyárában 
B U D A P E S T , VI., F E L S Ő E R D Ő S O R 8. S Z Á M . 

ZONGORÁK, HARMÓNIUMOK 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

T I P O L D N Á L Rákóczi-út 61. 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 
Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég! 

H i r s c h A. J a k a b f inombőr gyára O J P E S T 
Központ : Budapest , IV. , Kiro ly-körút 24. 

ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
Hegedűk, h a r m ó n i u m o k , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzéket díjmentesen küld: 

M O G Y O R Ó S S Y HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R Á K Ó C Z I . Ú T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

HERNADNÉMETI ref. iskolaszéke pályázatot hirdet 
tanítónői állásra 21 napi határidővel. Javadalom: lakás 
vagy lakáspénz, 20% helyi a többi államsegély. Iskola-
szék. (1606.) 

KERCSELIGET róm. kat. egyházközsége a II. sz. ta-
nítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Fi-
zetés törvényes. Lakás természetben. Nők is pályázhat-
nak. Válaszbélyeges folyamodványok „Plébánia, Kercse-
liget, Somogy m." küldendők. (1616.) 

KOMAROMSZENTPÉTER róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett IV-ik 
tanítói állásra 21 napi határidővel. Fizetés törvényes, 
lakbérrel. Egyesületi munka, A. C.-ban részvételi munka 
kötelező. Kérvények róm. kat. plébániahivatal címére kül-
dendők. (1617.) 

KISHÓDOS református egyháza pályázatot hirdet 
egytanerős kántortanítói állásra. Javadalom: lakás ter-
mészetben, föld, búza, fa 33 értékegységben és állam-
segély. Pályázati határidő 21 nap. Református egyház, 
Kishódos, k-zatmár vm. (1618.) 

MESTERSZÁLLÁS (Jász-Szolnok megye) róm. kat. 
kántortanítói állására pályázatot hirdet az iskslaszék. Ja-
vadalma törvényes tanítói egészben az Illetményhivatal-
tól és a stó'ajövedelem. Mellékesen lehet keresni. Kertes, 
szép természetbeni lakás. Pályázati határidő 21 nap. 
Plébánia. (1619.) 

MESTERSZÁLLÁS (Szolnok megye) róm. kat. isko-
lájához valószínűleg hosszabb időre helyettesítő tanítónőt 
keres az iskolaszék. (1620.) 

MEZŐKÖVESD róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett XIX. sorsz. 
tanítónői á.lásra. Javadalma: 30% helyi államsegély, lak-
bér vagy lakás. Pályázati határidő 21 nap. Korteskedés 
kizáró ok. Az üres okmányokkal felszerelt kérvények (fel-
bélyegzett, megcímzett borítékkal) egyházközségi elnök 
címére küldendők. (1621.) . 

MAGOSLIGET ref. egyházközség presbitériuma a 
Néptanítók Lapja f. évi 12. számában megjelent pályá-
zati hirdetést 21 nappal meghosszabbítja. (1622.) 

MAROSVÁSÁRHELY református egyházközség pres-
bitériuma pályázatot hirdet belvárosi elemi iskolájánál 
szervezett két tanítói tanszékre. Pályázhatnak megfelelő 
képesítésű református vallású tanítók. A megválasztott 
tanítók javadalma az állami intézetekével azonos. A 
megválasztott tanítók kötelesek az egyházközség két bel-
városi templomban a kántori tisztséget betölteni. A kán-
tori tisztségek külön javadalma személyenként a követ-
kező: a) Két hold föld használata, b) Két öl erdei ág-
tüzifa. c) Stóla, d) Fizetésébe be nem számítható java-
dalma belmissziói munkásságáért a mindenkori kezdő 
ál-ami fizetés (XI. fiz. 0. 3. fokozat) 25%-a. A szabály-
szerűen felszerelt kéréseket az egyházközség elnöksége 
címére (Marosvásárhely, Dr. Gecse Dániel-u. 62.) 1942. 
augusztus 7-ig kell beküldeni. Az állások 1942. szeptember 
1 én foglalandók el. Az 1939. IV. t.-c. értelmében a szár-
mazásra vonatkozó okmányokat is mellékelni kell. (1623.) 

NYÍRACSAD gör. kat. iskolaszéke az I. sz. kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Fi-
zetés 52 érték egység és államsegély. (1634.) 

/ 
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MEZŐTŰR evang. egyházközsége pályázatot hirdet a 
„mezőtúr-túlakőrösi" tanyai népiskolájának lemondás 
folytán megüresedett tanítói vagy tanítónői állásra, mi-
niszteri jóváhagyástól feltételezetten. Az iskola távol-
sága 4 várostól 9 kilométer. Javadalom: szabad lakás 
kerttel, az egyháztól 25 q búza és államsegély. Köteles-
sége díjlevél szerint. Pályázati kérvények aug. 15 ig 
Evang. Lelkészi Hivatal, Mezőtúr címre küldendők. 
(1624.) 

MEZÖSZENTGYÖRGY róm. kat egyházközsége az 
újonnan szervezett II. sz. tanítói állásra pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes, kötelesség díjlevél szerint, egyházi 
munkálatokban tevékeny részvétel. Nők pályázhatnak. 
Á'.lás fzeptember 1-én elfoglalandó. Szabályszerűen vá-
laszborítékkal felszerelt kérvény, 21 napi határidőre, a 
lepsényi, Veszprém vm. róm. kat. Plébániahivatalhoz kül-
dendő. (1625.) 

MOCSA református egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet férfitanítói állásra. Javadalom az egyháztól: egy-
szobás lakás és a kezdő tanítói illetmény húsz (20) szá-
zaléka, a többi államsegély. Kötelessége: a kijelölt osztá-
lyok tanítása, az ifj. egyesület vezetése, belmissziói mun-
kákban segédkezés és a kántortanító szükségszerinti he-
lyettesítése. Határidő 1942. aug. 15. Az állás év elején 
foglalandó el. Kérvények: Ref. leik. hivatal, Mocsa (Ko-
márom megye) címére küldendők. (1626.) 

NYÍREGYHAZA evangélikus egyházközség iskola-
széke hat tanyai tanítói állásra és egy katonai-tanító be-
helyettesítésére pályázatot hirdet Javadalom szabály-
szerű készpénzfizetés természetbeni lakással vagy előírt 
lakbérrel. Teljesen felszerelt kérvények iskolaszékhez in-
tézve, válaszbélyeggel ellátva a központi iskola igazgató-
jának küldendők. Az állások azonnal elfoglalhatok. Hiá-
nyosan felszerelt kérvénvek tárgyalás alá nem kerülnek. 
Határidő 21 nap. (1627.) 

NYÉSTA róm, kat. egyházközsége tényleges katonai 
szolgálatot teljesítő kántortanítója helyettesítésére 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Kántortanítói oklevéllel 
nők is pályázhatnak! Javadalma törvény szerint. Állás 
azonnal elfoglalandó. Róm. kat. Plébánia, Nyésta, u. p. 
Selyeb. (1628.) 

NAGYBAJCS (Győr megye) egyházközsége pályáza-
tot hirdet hadbavonult kántortanító helyettesítésére. Fi-
zetés törvényes. Pályázhatnak kántori oklevél nélküli nők 
is. Határidő 21 nap. Kérvények Plébániára küldendők. 
(1629.) 

NAGYKŐRÖS református egyház presbitériuma pá-
lyázatot hirdet nyugdíjazástól feltételezetten megüresedő 
belterületi rendes tanítói állásra. Több gyakorlati évvel 
rendelkező tanítónők pályázhatnak. A választás az egy-
házi törvények és a miniszteri rendelkezések szigorú fi-
gyelembevételével történik. Javadalmazás törvényszerű 
és természetbeni lakás, vagy lakbér. A megválasztott ta-
nítónő köteles az egyházi belmissziói munkában részt-
venni. A választást szabályozó egyházi és állami rendel-
kezések által megkívánt összes okmányokkal felszerelt 
pályázatokat válaszbélyeges borítékkal ellátva a hirdetés 
megjelénésétől számított három hét. alatt kell benyújtani 
nagykőrösi református népiskola-székhez. Az állás a vá-
lasztás jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. 
Nagykőrös, 1942. július 20. Paczolay György ref. lelki-
pásztor, iskolaszéki elnök. (1630.) 

NYIRBÉLTEK gör. kat. iskolaszéke a kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma 31-5 kat. hold föld, 
adóját és illetékegyenértékét a javadalmas fizeti. Termé-
szetbeni lakás, stóla, párbér. Kötelessége díjlevél szerint. 
Határidő 21 nap. Kérvények Gör. Kat. Plébánia, Nyír-
béltelek küldendők. (1640.) 

NAK egyházközsége harctéren küzdő osztálytanítója 
helyettesítésére pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Kö-
telesség díjlevél szerint. Tanítónők kérvényeit 3 héten be-
lül kérjük. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Plé-
bániahivatal, Nak, Tolna megye. (1631.) 

NAGYSAJÓ német ev. népiskola tanítói (tanítónői) 
állására pályázatot hirdetünk. Jogok és kötelességek a 
törvényesek. Jelentkezési határidő 1942. július 16. Belé-
pési határidő 1942. szeptember 1. (1632.) 

NYARADKÖSZVÉNYES róm. kat. egyházközség is-
kolaszéke öttanerős iskolájához lemondás folytán meg-
üresedett Il-ik férfi és Ill-ik tanítónői állásra 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalom évi 140— P 
helyi, megfelelően kiegészített államsegély, természetbeni 
lakás, illetve lakbér. Férfi tanerő híjján nők is pályáz-
hatnak. (Vonat, autóbuszmegálló helyben, Marosvásár-
hely—Szováta közötti útvonalon.) Kérvények Plébánia-
hivatal, Nyárádköszvónyes, Maros-Torda vm. címre kül-
dendők. (1633.) 

NYÍRACSAD gör. kat. iskolaszéke a II. sz. kántor-
tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Fizetés államsegély és lakás. (1635.) 

NYÍRACSAD gör. kat. iskolaszéke a III. sz. tanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés ál-
lamsegély és lakbér. A II. III. állás házaspárral is be-
tölthető. Lelkészi hivatal, Nyíracsád. (1636.) 

NYÍRMARTONFALVA iskolaszéke a II. sz. tanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés 
államsegély és lakbér. Kántorsághoz értő nők is pályáz-
hatnak. Lelkészi hivatal Nyiracsád. (1637.) 

NAGYSZALONTA református egyházközsége pályá-
zatot hirdet most szervezett Xlll-ik számú tanítónői ál-
lásra Javadalom: törvényes lakáspénz, évi 140 pengő 
helyi hozzájárulás, államsegély. Kötelesség törvény sze-
rint. Pályázati határidő 21 nap. Válaszbélyeges kérvé-
nyek kellőleg felszerelve iskolaszékhez küldendők. (163-S.) 

NAGYBERKI róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra, e lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel. 
Az állás helyi javadalma 61 értékegység, az egyházköz-
ségtől 108, pengő 80 fillér, a mii:denkori fizetéshez iga-
zodó államsegély. Kötelességei a tanítói és kántori köte-
lességeken kívül mindaz, ami a díjlevélben és Kántori 
Szolgálati Szabályzatban foglaltatik. Az egyházi népéne-
keket a SzVU. szerint köteles végezni. Az állás 'betöltése 
az egyházhatósági és miniszteri rendeletek alapján törté-
nik. Költ&égmcgtérítés nincs. A három jelölt a választás 
idejéről értesítést kap. Szabályszerűen felszerelt és vá-
laszbéiyeggel ellátott kérvények Plébánia Hivatal, Mosdós, 
Somogy vm. küldendők. (1639.) 

OLASZLISZKA róm. kat. iskolaszéke 3 heti határ-
idővel pályázatot hirdet az V. sz. tanítónői állásra. Fize-
tése törvényes. Ha az állásra a filiabeli tanítónő válasz-
tatnék meg, úgy ennek szegilovgi megüresedett I. sz. ta-
nítónői állása is választás útján a szegilovgi róm. kat. 
iskolaszék által tüstént betöltetik. Fizetés itt is törvény-
szerinti és határidő 3 hét. Kérvények az olaszliszkai plé-
bániára küldendők mindkét esetben. (1641.) 

PALÉ róm kat. egyházközsége távozás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel újból 
meghirdeti pályázatát. Helyi javadalom 33 egység és évi 
4(> pengő, a többi államsegély. Iskola és tanítóilak újabb-
kori, kényelmes és egészséges. Tanítási nyelv német. 
Kántori teendő minimális. Pályázhatnak férfiak és nők 
kántori oklevél nélkül, akik a német nyelvet tanítási ké-
pességgel bírják. Felszerelt kérvények Plébániahivatalhoz, 
Sásd, Baranya m. (1649.) 
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L. & C. H A R D T M U T H 

A világhírű Koh-I-Noor rajzirónok 
= Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben = 

PÁRÁD róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet, 
katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója bizonytalan 
ideig tartó helyettesítésére. Pályázhatnak nyugdijasok is. 
Javadalmazása törvény szerint. Állás szept. 1-én elfog-
lalandó. Pá'vázati határidő 10 nap. Róm. kat plébánia, 
Bodony. (1642.) 

PERE (Abaúj-Torna vm.) róm. kat. egyházközség 
kántortanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hir-
det. Fizetés: 3 értókegység, államsegély, 10% hozzájáru-
lás, természetbeni lakás, kert, párbér, stóla. Nótanítónők 
is pályázhatnak. Kérvények Róm. Kat. Plébániahivatal, 
Abaújszántó küldendők. (1643.) 

ROMHÁNY (Nógrád vm.) róm. kat. egyházközsége a 
lemondás folytán megüresedett II. számú tanítói állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 28%-os 
helyi járandóság, többi államsegély. Kötelességei: az ifjú-
sági egyesületek munkájában résztvenni, a kántoriakban 
szükség esetén segédkezni és helyettesíteni. Leventeok-
tatást vállalni, melyért külön díjazás jár. Kérvények Plé-
bánia, Romhány küldendők. (1650.) 

PASZAB róm. kat. iskolaszéke katonahelyettesi ál-
lásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Pályázhat 
róm. kat., vagy gör. kat. férfi é3 nő. Fizetés törvényes, 
kötelesség díjlevél szerint. Villany, vasút van. Plébáeia 
Hivatal, Tiszabercel, Szabolcs vm. (1645.) 

PATONYRÉT községi iskolaszéke pályázatot hirdet 
a felsőpatonyréti tanyai osztatlan iskola tényleges kato-
nai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére. Fizetés 
törvényes. Prot. vallásúak előnyben. A-hitoktatásért kü-
lön díjazás. Férfitanító levente csapatparancsnok lehet. 
Prot. pályázó hiányában róm. kat. pályázót is megvá-
lasztunk. Pályázati határidő 3 hét. Községi iskolaszék, 
Patonvrét, u. p. Szentmihályfa, Komárom vármegye. 
(1646.) 

PORCSALMA (Szatmár vm.) gör. kat. iskolaszéke 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett I. 
számú kántortanítói állásra. Javadalma 52 értékegység-
ben szántó, búza, fa, többi államsegély. Űj lakás kerttel. 
Egyidejűleg betöltésre kerül a II. számú nőtanítói állás 
is. Férfi is pályázhat. Egész javadalma készpénzben, Il-
letményhivatal útján elsején. Helyben orvos, patika, 
vasút, autóbusz, villany, Szatmár 29 km. Határidő 21 
nap. Állások szeptember 1-én elfoglalandók. Felszerelt 
kérvények iskolaszékhez. (1647.) 

PÁRÁD róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
katonai szolgálatot teljesítő parádhutai tanító bizonytalan 
ideig tartó helyettesítésére. Pályázhatnak nyugdíjas ta-
nítók és tanítónők is. Javadalmazás törvény szerint. Ál-
lás szeptember 1 én elfoglalandó. Pályázati határidő 10 
nap. Rómi kat. plébánia, Bodony, Heves megye. (1644.) 

PISKOLT református egyház pályázatot hirdet, kato-
nai szolgálatot teljesítő kántortanítójának helyettesítésére 
1942. szept. 1-től, 1943. aug. 31 ig. Fizetés törvényszerű 
és lakás. Pályázhatnak férfiak és nők. Határidő 1942. 
augusztus 20. Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal, Piskolt 
címre küldendők. (Bihar vm.) (1648.) 

SÁTORHELY pusztán Albrecht Kir Herceg Bellyei 
Uradalma által fenntartott főhercegi róm. kat. eiemi is-
kolánál megüresedett kántortanítói ál'ásra pályázat hir-
dettetik. Javadalom a fhgi urad. pénztárból az állami ta-
nítókat megillető törvényes fizetés és természetbeni la-
kás. Tannyelv kizárólagosan magyar. Pá'yázhatnak ok-
leveles férfi tanítók, kántori képesítés szükséges, az állás 
azonnal elfoglalandó és tanév közben nem hagyható el. 
Kérvények e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap 
alatt „Albrecht Kir. Herceg Bellyei Uradalmának Jószág-
igazgatósága, Főherceglak (Baranya m.)" címre külden-
dők. (1652.) 

SERKE ref. orgonista kántortanítói állásra augusz-
tus 25-kéig pályázat hirdettetik. Javadalma az egyháztól: 
34 köböl búza; 2 köböl rozs; 20 köbméter tűzifa; 8 kat. 
hold szántó és rét; 140 pengő készpénz és államsegély. 
Kötelességei díjlevél szerint. Állás szept. 1-én elfogla-
landó. Pályázatok ref. lelkészi hivatal, Serke, u. p. Feled, 
Gömör megye küldendők. (1653.) 

SZÁR-ŰJTELEP filia róm. kat. iskolaszéke az átvá-
lasztás miatt megüresedett I. sz. férfitanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: természetbeni 
lakás, 20% helyi, többi államsegély. Kántori teendőket 
kell végezni. Tanítási nyelv magyar. Állomás 5 perc. Kér-
vénvek Plébánia Hivatal, Szár, Fejér megye küldendők. 
(1654.) 

SZENTMARTONKÁTA alsóegreskátai róm. kat. egy-
házközség az újonnan szervezett tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Kántoriakban jártasak előnyben. Nők is pá-
lyázhatnak. Páiyázati határidő 21 nap. Fizetés törvényes. 
Kérvények Plébánia, Szentmártonkáta címre küldendők. 
(1656.) 
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SZANDA, Nógrád m., róm. kat. iskolaezéke a kántor-
• tanítói állás végleges betöltésére háromheti határidővel 

pályázatot hirdet. Javadalom 38 értékegység és 6%. Férfi 
pályázó hiányában nő helyettesnek választható. Kérvé-
nyek Plébánia, Terénv küldendők. (1655.) 

SZIRMABESENYÖN (Borsod m.) a kultuszminiszter 
úr hozzájárulásától függően megszervezendő tanítónői 
állásra pályázatot hirdetek. Javadalma 20% helyi s 80% 
állami törvényes fizetés és lakbér. Kötelessége a rábízott 
•sztályok és egyesületek vezetése (Kalász, Szívgárda 
tanfolyam igazolása kívánatos). Szükséges okmányokkal 
felszereit kérvény bélyeges válaszborítékkal ellátva Plé-
bániahivatalhoz küldendő. Határidő a pályázat megjele-
nésétől 21 nap. (1657.) 

SÁRSZENTMIHÁLY (Fej'r megye) református egy-
háza presbitériuma pályázatot hirdet lemondás folytán 
megüresedett egytanerős iskolájához orgonista kántor-
tanítói állásra. Fizetés: törvényszerű szép új lakás, üve-
gezett előszobával, villanyvilágítással, mosókonyhával, 
melléképületekkel, 500 D-öl kerttel, 16 kat. hold 800 
• - ö l jóminősógű föld 9 q 60 kg kenyér gabona, 11 m3 

kemény hasábfa házhoz szállítva, stb. díjlevél szerint 
összesen 49 értékegységben + 509-52 P kezdőfizetésben 
megállapítva. Államsegély van. Kötelességek: 8 osztály 
tanítása kántorizálás, harmóniumozás, ónekkarvezetés, 
egyházi munkákban törvény- és szabályrendeletek szerinti 
részvétel. Helyben orvos, patika, vasútállomás, községháza 
Budapest és Balaton igen könnyen megközelíthető. Kán-
torpróba idejéről értesítés megy. Állás a választás jog-
erőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. Pályázati 
határidő e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
Kérvények a szolgálati pragmatika és a vonatkozó V. K. 
M. rendeletben előírtan felszerelve, visszaküldéshez elég-
séges válaszbélyeggel ellátva, református isko'aszéki 
elnök, Sárszentmihály, Fejér megye címre küldendők. 
(1651.) 

SZENTLÁSZLÓ (Somogy vm.) róm. kat. iskolaszéke 
a) katonai szolgálat idejére helyettes kántortanítót keres. 
Fizetés törvényszerű. Kántori teendők végzéséért havi 50 
pengő; b) a fenti iskolaszék katonai szolgálat idejére he-
lyettes oszt.-tanítót keres,. Fizetés törvényszerű. Nők is 
pályázhatnak. Német nyelv tudása előnyös. Határidő 21 
nap. Szentlászló (Somogy m.) Plébániahivatal. (1658.) 

SZALACS református egyház a Tanítók Lapjában 
(1942. VI. 15.) a meghirdetett V. és VI. tanítói állásokra 
a pályázat határidejét 14 nappal meghosszabbítja. Java-
dalom évi 140 pengő az egyház pénztárából valamint ez 
összeget kiegészítő államsegély és a törvényes lakáspénz. 
F'ályázhatnak az V. ál'ásra térfiak és férfitanerő hiányá-
ban nők is. A VI. állásra nők pályázhatnak. A pályázati 
kérvények a szalacsi Ref. Egyház Lelkész! Hivatala cí-
mére küldendők (Bihar vm.). (1659.) 

SZENTETORNYA község iskolaszéke a Néptanítók 
Lapja június 15-ki számában (1005) közölt pályázati hir-
detményt meghosszabbítja azzal, hogy az V. számú tanítói 
állásra külterületi tanítónő választatnék meg, úgy annak 
helyére a VI. számú tanítói állásra is pályázatot hirdet 
A külterületi iskola 3 km-re fekszik a községtől a most 
épülő kövesút közelében, szép új K'ebelsberg-féle épülete 
ben, természetbeni lakással, nagy kerttel. Törvényes fize-
tés, melyből a kezdőfizetés 20%-a és 3 értékegység (20 q 
kemény tűzifa házhoz szállítva) helyi javadalom, a többi 
államsegély. Mindkét állásra a pályázati határidő 21 nap. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel el-
átva az iskolaszék címére küldendők. (1660.) 

TARANY róm. kat egyházközsége két katonai szol-
gálatra bevonult tanítójának ideiglenes helyettesítésére 
21 napos határidővel pályázatot hirdet. Kérvények: Plé-
bánia Hivatal, Tarany (Somogy vm.) (1663.) 

TISZAROFF község iskolaszéke pályázatot hirdet 21 
napi határidővel a lemondással megüresedett puszta-
gyendai II. sorszámú tanítói állásra. Pályázhatnak refor-
mátus férfiak és nők. Fizetés természetbeni lakás, mellék-
helységek, kert, ö t öl kemény tűzifa, illetve ennek 13 ér-
tékegységben megállapított pénzértéke. 13% helyi kész-
pénz-javadalom, melyet az államsegéllyel együtt az lllet-
ménvhivatal utal ki. Református kántorságért és levente-
oktatásért külön díjazás. Az állás szeptember 1-én fog-
lalandó el. Pályázatok: Községi Iskolaszék, Tiszarofl, 
Szolnok megye küldendők. (1661.) 

TAPOLCAFÖ református egyháza pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett tanítónői állásra. Pályá-
zati határidő e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
Fizetés törvényszerű. Egyháztól kezdőfizetés 20% a, la-
kás és kert, többi államsegély. Kötelesség: a.presbité-
rium által kijelölt osztályok tanítása, belmissziói mun-
kákban segédkezés. Jelölt nincs. A választás a miniszteri 
rendeletek figyelembevételével történik. Az állás szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. Törvényszerűen felszerelt pályáza-
tok, felbélyegzett válaszborítékkal Református Lelkipász-
tori Hivatalhoz, Tapolca fő, Veszprém vm. küldendők. 
(1662.) 

TARJÁN (Komárom vármegye) róm. kat. egyházköz-
ségi tanács, mint iskolaszék, pályázatot hirdet háromhetes 
határidővel az újonnan megszervezett V. sorszámú taní-
tói állásra. Az á.lás helyi javadalma a kezdő tanítói fi-
zetés 10% a és a törvényes lakbér, a többi államsegély. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Németül tudók előnyben. 
Válaszbélyeges kérvények róm. kat. plébánia, Tarján, 
Komárom vármegye címre küldendők. A községben vil-
lanyvilágítás és autóbuszközlekedés van Budapestre. 
(1664.) 

TÖHÖL róm. kat. egyházközsége a nyugdíjaztatás foly-
tán megüresedett I. tanítói állásra pályázatot hirdet. Fi-
zetése az iskolafenntartótól: természetbeni kétszobás la-
kás, konyhával, kamrával és istállóval. 6 kat. hold és 
1586 négyszögöl szántó. 121-42 P-re értékelve. Készpénz 
46'57 P. A többi államsegély. Kötelessége az 1. állást 
betölteni. A községben szükséges kántori teendőket ellátni. 
A női kézimunka tanításáról gondoskodni. Az ifjúsági 
egyesületeket vezetni. Pályázatok augusztus 21-ig Plébá-
nia, Alsógyöröd, Bars megye küldendők. (1665.) 

TALLÓS község népiskola iskolaszéke pályázatot hir-
det 7 tanerős iskolájánál lemondás folytán megüresedett 
II. számú tanítói állásra. Javadalma: természetbeni la-
kás ós 120-— P helyi javadalom, valamint a törvényes 
államsegé'y. Helyi tanerő átválasztása esetén az I. számú 
kántortanítónői állásra hirdet pályázatot, melynek java-
dalma: természetbeni lakás (három szoba, konyha, mel-
lékhelyiségek, a lakáshoz tartozó kerttel és gyümölcsös-
sel), 12 öl puhafa, 400 kéve rőzse a kegyúrtól, 14 kat 
hold, 45 öl szántó, 12 pozsonyi mérő rozs váltsága a köz-
ségtől, 57-14 P földmunkaváltság a gazdáktól. A szántó 
50 q 50 kg búzáért van bérbeadva. Ezeken kívül 2-85 P 
ostyasütésért és a stólajövedelem. A fenti javadalom 
mindössze évi 142-85 P-ben van felértékelve, melyet az 
államsegélyből a Központi Illetményhivatal levon. Köte-
lessége a mindenkori kántori teendőkön kívül énekkar 
vezetése és az egyházi ének tanítása az összes arravaló 
osztályokban s a katolikus egyesületi életben való rész-
vétel. Állami és magán autóbuszjárat van naponta több-
ször Győr, illetve Galánta felé. Kántorpróba nem lesz, 
de előzetes bemutatkozás kívánatos. Pályázati határidő 
a hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Az ál'ás- ok-
tóber elsején foglalandó el. Kellően felszerelt kérvények 
községi népiskola isko'aszék elnöksége címére küldendők. 
(Tallós, Nyitra-Pozsony vm.) (1666.) 

ÚJKÍGYÓS róm. kat. egyházközsége az apátipusztai 
tanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. 
Törvényes fizetés és természetbeni lakás. (1672.) 
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VÁRADI MIKLÓS 
orgonaépítö. R á k o s p a l o t a 
Damjanicbm. 14. (Saját bíz .) 

Telefonhívó: 29.44.61. 
Készítek nemeshangá orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a legmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

Ügyeljen a keresztnévre I 
Magyarország aranykoszorús barangontfi mestere 

SZLEZÁK 
harang és ércöntöd. 

LÁSZLÓ 
harangláb-gyár 

B U D A P E S T , VI. , P E T N E H Á Z I - U T C A 78. 
VI , . (Frangepán-utca mellen ) Telefon : 291-353. 

Saját ház 1 
Ki Öntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, tóbb állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megbíz-
ható céghez I — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M É R Ö -
L E V É L . — Előnyös fizetési feltételek 1 — Költségvetés és ki-

szállás díjmentes 1 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
P A P I R N E M Ü R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

VI, R Ó Z S A . U T C A 5 5 . SZ. 

Kajzfiizetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt, 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal* 
zók, továbbá rajzeszközök és minden* 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

TISZAKAR AD község iskolaszéke az újonnan szerve-
zett III. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 
törvényes és a fizetési osztály szerinti lakbér. Előnyben 
részesülnek leventeoktatásban résztvevők. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Pályázat a tiszakarádi községi isk. ezék 
elnökének küldendő. (1671.) 

TÁPIÓSZECSŐ róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom 3 szoba mellékhelyiségekkel. 11 hold 
szántó, káposztás- és kenderföld, 6 öl tűzifa, stóla, 2600 
P párbér, melyet az Illetményhivatal előlegez, 232 P de-
putátum. Értékegység 24. Kötelessége kántori teendők, 
A. C.-ben segédkezés, Kalot és énekkar vezetése. Pályá-
zati határidő három hét. Énekpróba augusztus 25. Úti-
költséget nem térítünk. Állás szeptember elsején elfog-
lalandó. Pályázatok tápiószecsői plébániára küldendők. 
(1669.) 

TISZAMOGYORŐS (Szabolcs megye) református 
presbitériuma pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Ja-
vadalom: 20 értékegység, 55 pengő készpénz és állam-
segély. Kötelesség: III—VI. mindennapos vegyes- és to-
vábbképző fiúosztályok tanítása. Nők is pályázhatnak. 
Pályázati határidő 21 nap. (1670.) 

URKUT község iskolaszéke ezennel pályázatot hirdet 
a községi kisebbségi elemi népiskola III. számú tanítói 
állásra. A helyi javadalom 10 százalék, a többi pedig fi-
zetéskiegészítő államsegély. Férfiak és nők egyaránt pá-
lyázhatnak. Perfekt némettudás kötelező. Pályázati határ-
idő ezen hirdetmény megjelenésétől számítva 21 nap. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. A kellően felszerelt 
kérvényeket a következő címre kell küldeni: Iskolaszék 
•lnökeége, Urkut, Veszprém vm. (1674.) 

TILAJ róm. kat. egyházközsége megüresedett kántor-
tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Helyi javadalma 27 értékegység és 29 P 92 fillér a többi 
ál'amsegély. Természetbeni törvényes lakás konyhakert-
tel, (400 • - ö l . Kántoriakban jártas nők is pályázhatnak. 
Kötelessége díjlevél szerint. Kérvények válaszbélveggel a 
zalacsányi róm. kat. Plébániához küldendők. (1667.) 

VÁRONG egyházközsége pályázatot hirdet tényleges 
katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyettesíté-
sére a katonai szo'gálat idejére. Határidő: 3 hét. Fizetés 
törvényes. Kötelesség díjlevél szerint. Kántoriakban jára-
tos tanítónők is pályázhatnak. Kérvények: „Plébánia-
hivatal, Nak, Tolna megye" küldendők. Állás szeptember 
1-én foglalandó el. (1675.) 

VÖLCSEJ róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett II. sz. tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Csak nők pályázhatnak. Fizetés törvényes. Egye-
sületek vezetése kötelező. Pályázati határidő három hét. 
Korteskedés kizáró ok. Szabályosan felszerelt kérvények 
Plébániahivatal, Völcsej (Sopron m.) küldendők. (1676.) 

VARSÁNY róm. kat. egyházközsége 21 napos határ-
idővel, a harmadik tanítói állásra pályázatot hirdet. Fi-
zetése 80% államsegély, 20% hely; javadalom és törvé-
nyes lakbér a politikai községtől, az Uletményhivatal út-
ján. Nők is pályázhatnak. Népiskola, Varsány, Nógrád 
megye. (1677.) 

KÁVA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett állásra. Pályázhatnak 
férfi és női tanerők. Határidő a hirdetéstől 21 nap. Fize-
tés törvényes. Kérvények a tápióbicskei róm. kat. plébá-
aiahivatalhoz küldendők. (2317.) 
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TAKSONY róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
átválasztás folytán megüresedő kántortanítói állásra. 
Javadalma: természetbeni lakás, 368 négyszögöl házikert, 
25 m. hold szántóföld, párbér 1280 P értékben megváltva, 
444 kg búza, 444 kg rozs, 44-8 q szalma. Vallásalaptól, 
2 öl keményfa a politikai községtől. Stóla előírás szerint 
A természetbeni járandóságok 46 értékegységet lesznek 
ki. Államsegély a fizetési osztályának megfelelően. Az 
összes adókat kántortanító fizeti. Kántori oklevéllel ren-
delkező és németül tudó férfi tanítók pályázhatnak, kik 
katonai szolgálatot teljesítettek. Pályázati határidő a 
megjelenéstől számított 21 nap. Választás a V. K. M. 
69030/1934. sz. rendelet és az egyházhatóság hármas je-
lölése alapján történik, 1939. IV. t.-c. igazolás kötelező. 
Jelöltek énekpróbára meghívást kapnak. Korteskedés 
és közbenjárás választás előtt, kizáró ok. Kötelességek a 
díj'evél és a püspöki rendszabályok szerint, azonkívül 
Szívgárda, Ka'.ot, Kalász-egyesületek s énekkar vezetése. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények a plébániahivatal 
címére, Tarany (Pest m.) küldendők. Utazási és szállítási 
költség nem lesz megtérítve. Válaszbélyeg melléklendő. 
(1668.) 

TATABANYA, FELSÖGALLA, BANHIDA magán-
jellegű elemi népiskoláinál betöltésre kerülő több osztály-
tanítói állásra a Magyar Általános Kőszénbánya Iíész-
vénytársulat pályázatot hirdet Pályázhatnak róm. katoli-
kus és református vallású, kitűnő képesítésű, lehetőleg 
néhány évi gyarkorlattal rendelkező, de 30—32 évnél nem 
idősebb nőtlen férfitanítók és ugyanilyen feltételek mel-
l e t t tanítópárok (férj és feleség) is. Az Oisztályvezetésen 
kívül, díjazás mellett, a tanító kötelességét képezi még a 
kántor szükségszerű helyettesítése, a népművelésben való 
közreműködés és esetleg a leventeoktatás is. Javadalma-
zása megegyezik az állami rendszerű tanítói fizetéssel,, 
ezenkívül lakás, fűtés, villanyvilágítás, esetleg — az 
iskolafenntartó megítélése szerint — érdemtől függően, 
külön működési jutalom. A tanító előzetes működését az 
iskolafenntartó figyelembe veszi, előlépés tekintetében be-
számítja. A bánvatársulat tanítói a Nem Állami Tanítók 
Országos Nyugdíjintézetének rendes tagjai. Az 1939. évi 
IV. törvénycikk rendelkezéseire, továbbá a kántori gya-
korlatra is kiterjedő szabályszerűen felszerelt kérvények 
a jelen hirdetmény megjelenésétől számított húsz nap'm 
belül posta útján a Magyar Általános Kőszénbánya Rész-
vénvtársulat Bányaigazgatósága, Tatabánya címre kül-
dendők. (1511.) 

VAJA (Szabolcs m.) róm. kat. egyházközsége lemon-
dás folytán megüresedett tanítói állásra pályázatot hir-
det 21 napi határidővel. Kötelessége díjlevél szerint. Fi-
zetése az Illetményhivataltól, természetben lakás, kert. 
Pályázhatnak nők is. Pósta, vasút helyben. Állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Kérvények Róm. Kat. Plébánia-
hivatal, Baktalórántháza küldendők. (1679.) 

VICE róm. kat. egyházközség iskolaszéke háromtan-
erős iskolájához lemondás folytán megüresedett harma-
dik tanítói állásra 10 napos határidővel pályázatot hir-
det. Javadalom: 140 P he'yi járandóság, megfelelően ki-
egészített államsegély, természetbeni lakás, illetve lak-
bér. Pályázhatnak tanítók és tanítónők. Kérvények Plé-
bánia Hivatal, Vice, Szolnok-Doboka címre küldendők. 
(1680.) 

VILYVITÁNY rém. kat egyházközsége pályázatot 
hirdet tanítói állásra a róm. ka t elemi népiskolába. Ha-
táridő a lap megjelenésétől számítva 21 nap. Javadalom: 
természetbeni laká§ 3 szoba, konyha, kamra, disznóól, 
tyúkól, 397 négyszögöl kert gyümölcsfákkal, faizási jog, 
kántori teendők végzése esetén, ami megkívántatik tekin-
télyes összegű párbér, törvényes fizetés, 10% helyi ja-
vadalmi kiegészítés, 1 értékegység. Kötelességek díjlevál 
szerint. Vilyvitány, u. p. Mikóháza, Róm. Kat. Plébánia. 
(1678.) 

VÁLLAJ (Szatmár vm.) róm. ka t egyházközség kép-
viselőtestülete a lemondás folytán megüresedett II. és 
Il l- ik tanítói, illetőleg tanítónői állásra 21 napi határ-
idővel pá'yázatot hirdet. Javadalom az egyháziéi 40%, 
a többi államsegély. Katonai szolgálat igazolandó, úgy-
szintén a kiképzés is. A kántort akadályoztatása esetén 
mindketten helyettesíteni tartoznak. Kötelesség díjlevél 
szerint. Az állástnyerni óhajtók a szükséges okmányokkal 
felszerelt kérvényüket (eredeti vagy hiteles másolatban) 
tanítói oklevél, működési, születési (keresztlevél), orvosi, 
erkölcsi, illetőségi, honossági bizonyítvány, válaszbélyeg 
csatolása mellett a róm. kat. iskolaszéki elnök címére, 
Vállajra küldjék. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. (1681.) 

VÁLLAJ-PUSZTATEREM érdekeltségi népiskola le-
mondás folytán megüresedett két tanítói állására Szat-
már vármegye közigazgatási bizottsága pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak férfiak, nók, tanítópár előnyben. Fizetés tör-
vényes. Természetbeni szép lakás, mellékhelyiségekkel, 
1200 öl kert, I. számú á'láshoz 2 kat. hold szántóföld II. 
számú álláshoz egy kat. hold. Az uradalomtól mint rend-
kívüli segélyt kap az I. számú állás után 2 drb szarvas-
marha vagy ló téli, nyári tartást, eertéslegelőt, 10 köb-
méter hasábfát. Kötelességük az I—VIII. osztályok ve-
zetése, vasárnapi istentiszteleteken a kántori teendők 
végzése, leventeoktatás. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek Szatmár vármegye kir. tanfelügyelőség, Szatmár-
németi, Fehérház címre küldendők. Pá'yázati határidő Ül 
nap. Állás szept. 1 én elfoglalandó. (1682.) 

ERDÖFÜLE ref. egyházközség presbitériuma (Udvar-
hely vármegye) pályázatot hirdet kéttanerős iskolájához 
az I. számú férfi kántortanítói állásra. Javadalom: két 
szoba, konyha, kamrából álló lakás kerttel, gazdasági 
épületekkel, évi 144 P helyi javadalom, szolgálat szerinr,i 
ál'amsegély. Kántori szolgálatokért külön 800 D-öl szántó, 
1389 D-öl kaszáló, 4 hold 230 • öl erdő-legelő, 6 lírli 
1550 D-öl erdei kaszáló. Ezeknek értéke 150 P. Továbbá 
30 terű vegyes tűzifa beszállítva 150 P értékben, 40 ka-
langya (26 kévés) búza- és 40 kalangya zabkepe. Búza-
és zabkepe helyett 1942/1943. tarévre 300 P készpénzt 
fizet az egyház, mivel ez évben gabonatermésünk nagyon 
gyenge. Kötelességek: az egyházi törvényekben megsza 
bott teendők, összes belmissziói munkákban való részvé-
tel, egyházi énekkar szervezése, vezetése, szükség esetén 
lelkész helyettesítése. Pályázati határidő 21 nap. Kellően 
felszerelt pályázatok Erdővidéki Református Egyházmegye 
Esperesi Hivatalához, Nagybaczon, Háromszék vármegye 
küldendők. Állás 1942. szept. 1-én elfoglalandó. (1692.) 

BÁTA református egyháza pályázatot hirdet kántor-
tanítói állására harmadízben. Fizetés 13 kat. hold szántó-
föld, £00 öl kert, 7 öl lágyhasáb tűzifa, 10 q búza, 4 q 
zab, 200 P készpénz és megváltás, 10 q széna és 78'88 
P a községtől. Kötelesség: osztatlan iskolai, kántori, bel-
missziói teendők. Államsegély főigazgatói engedé'ytől fel-
tételezett. Pályázhatnak férfiak, nők és nyugdíjasok. 
Határidő 3 hét. Kérvények válaszbélyeggel Ref. Lelkészi 
Hivatal, Báta (Tolna m.) küldendők. "(1688.) 

GYULA-MIKLÓSVAROS gör. kel. egyházközség kán-
tortanítói állására pályázatot hirdet. Tanítási nyelv ma-
gyar és román. Énekkar vezetése kötelező. Javadalom: 20 
hold föld, lakás, kert, stóla és törvényes fizetéskiegészí-
tés. Kezdők előnyben. Pályázati határidő augusztus 16. 
Kellően felszerelt kérvények: A gyulai miklósvárosi gör. 
kel. egyház lelkészi hivatalának, Gyula, Vár-utca 7. sz. 
küldendők. (1697.) 

BAKTALÓRÁNTHÁZA református iskolájánál, kán-
tortanító katonai szolgálatból való visszatértéig, ideigle-
nes helyettes állására pályázatot hirdet. Fizetés törvény-
szerű. Kötelesség III—VI., vagy a presbitérium által ki-
jelölt vegyes osztályok tanítása. Nők is pályázhatnak. 
Okmányok augusztus 15-ig beküldendők. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. (1690.) 
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Hazánk l e g r é g i b b , több mint 125 év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefon i 66. — Alapítva i 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
nagyar királyi udvari szállítók S O P R O N 

Legelső tűzoltószer,kútszivattvú* és 
gépgyár, harang*, fém* és vasöntöde 

HARANGOK 
VASÁLLVÁNYOK 
tűzöl tófecs kendők 
úgy kocsi, mint motorfecskendók, 
továbbá . harangátöntés, fémöntés, 
kutak, stb. stb. beszerzéseknél for* 
dúljon bizalommal minden tekin* 
tetben teljes garanciát nyújtó meg* 
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk díj* 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi világkiálli» 
táson az aranyéremmel, azonkívül 
sokasok a r a n y és e z ü s t é r e m > 
m e 1 és díszoklevéllel kitüntetve. 

G e r s t e n e n g s t J ó z s e f 
o r g o n a é p í t ő 

B u d a p e s t VI, Lőportár-utca 14/b. 
Űj orgonák készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolást, hom-
lokzatsípok készítését, villamoj 
fujtatoberendezéseket szakszerű és 
művészi kivitelben vállal a legju-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

SZIGETI ISTVÁN ES TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e - t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a s a r o k ) 
T e l : 141-1 3 - E g y e t e m i és i s k o l a i k ö n y v t á r a k - ü á l l i t n j a 

MARCZELL 
ENDRE 

orf lonqépi tő n i M l w . 

Készít á j orgonákat. 
Átépítést, villanyfúv-
berendezést, karban 
tartást legjutányosabt 

áron vállal 

üzeme : IX., Közrak. 
tárcutca 12/a- Lakás > 

IX., Bakáts.ntca S. 

CSOKVAOMÁNY róm. kat. egyházközsége elhalálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Helyi javadalom 53 értékegység. Lakás természetben. 
Többi államsegély. Pályázati kérvények Plébánia Hivatal, 
Cs-okvaomány, u. p. Sáta, Borsod megye küldendők. (1691.) 

ALSŐMIHÁLY községi iskola iskolaszéke a III. sor-
számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Megválasztás 
esetén állás szept. elsején elfoglalandó. Szlovák nyelv 
tudása kívánatos. Fizetés szabályszerű államsegély. Vá-
lasztás augusztus végén. Kérvény iskolaszékhez címzendő. 
(1686.) 

ÉRSEKVADKERT róm. kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett V. sorszámú tanítónői állásra. Javadalom: a 
kezdőfizetés 30%-a, 2 értékegység és lakáspénz mint helyi 
járulék, a többi államsegély. Kötelességei díjlevél szerint. 
Kellően felszerelt kérvényék béjeges válaszborítékkal 
Plébániahivatal, Érsekvadkert címre küldendők. (1693.) 

NAGYLÉG (Komárom m.) róm. kat. iskolaszéko 
hadbavonult tanító helyettesítésére női vagy férfitanerőt 
keres. Kérvények a plébániahivatalhoz küldendők. (1707.) 

FORGOLÁNY kéttanerős református népiskolájához 
természetbeni lakással (kert, melléképületek) 10% helyi 
hozzájárulással, 90% államsegéllyel díjazott, 1942. szep-
tember 1-én elfoglalandó I. sz. tanítói állásra szabály-
szerűen feszerelt pályázatokat augusztus 22-ig lehet be-
nyújtani Lelkészi Hivatalhoz (u. p. Tiszapéterfalva). A 
reábízott osztályok vezetésén kívül köteles a tanító az 
egyháztársadalmi munkákban is segédkezni és az orgo-
nista-kántori szolgálatot ellátni, s ez utóbbiakért beszá-
mítási kötelezettség alá nem eső jelentős díjazás jár. 
Kántorképe&ítésű nők is pályázhatnak. Amennyiben kán-
tori képesítésű pályázó nem volna, egyszerű tanítói ké-
pesítésű pályázót is megválaszt iskolaszék. (1696.) 

BAKONYKOPPÁNY veszprémmegyei róm. kat.. egy-
házközség címére pá'yázhatnak hirdetésünktől számítandó 
három héten belül új magyar-német tagozatú II. tanítói 
állásra, németre is képesített férfiak és nők. Fizetés tör-
vényes. Kántori kisegítés kívánatos. (1689.) 

FELSÖUÖNÖK róm. kat. egyházközsége a kántorta-
nítói álásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalom lakás kerttel és 26 értékegység helyi javadalom, 
a többi államsegély. Tanítási nyelv német. Kérvények 
válaszbélyeggel róm. kat. iskolaszék, Felsőrönök, u. p. 
Aisórönök címre küldendők. (1694.) 

GAC'SÁLY (Szatmár m.) református egyházközsége 
pályázatot hirdet az újonnan szervezett Ill-ik tanítói 
állásra. Javadalom ideiglenesen: 1. Készpénz az egyház-
tól a mindenkori kezdő tanítói fizetés 20%-a. Törvényes 
lakáspénz. Kötelességek: Az iskolaszék által kijelölt osz-
tályok tanítása, vallásos és hazafias nevelése. Minden-
nemű belmissziói és népművelési munkában, vasárnapi 
iskola és Ifjúsági Egyesület vezetésében a lelkész utasí-
tásai szerint tevékeny részvétel. Lelkész és kántortanító 
helyettesítése díjazás nélkül. Az állás férfitanítóval lesz 
betöltve, így csak férfiak pályázhatnak. Mellékletekkel 
kellően felszere't kérvények, megcímzett válaszborítékkal 
és postabélyeggel ellátva 1942. augusztus 21-ig a gacsályi 
református lelkészi hivatalhoz adandók be. (1698.) 

HEGYKÖZPÁLYI ref. egyházközsége pályázatot hir-
det lemondás folytán megüresedett orgonista kántortaní-
tói állásra. Fizetés: 15 kat. hold 1212 D-öl szántó és 
kaszáló élvezete, melyben benne foglaltatik a beltelekben 
fekvő igen értékes 1 kat. hold szántó is. 12 m3 fa beszál-
lítva. Természetbeni lakás kerttel és melléképületekkel. 
A tanítói földből 2 hold egy évre bérbe van adva 270 
kgr búza értékéért. Stóla. Állam által adandó segély. Az 
iskola átszervezés alatt. Kötelesség: osztatlan vegyes 
iskola minden osztályának vezetése, kántori teendők el-
látása, minden belmissziói munkában segédkezés, ének-
karvezetés, lelkész akadályoztatása esetén szószéki szol-
gálat, jegyzőkönyvvezetés. Kellően felszerelt kérvények 
a hegyközpályi ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. U. p. 
Nagyvárad. Pályázati határidő 1942. aug. 21. (1699.) 

KÖKÉNY róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma 62 értékegyság. Horvát nyelv tudása szükséges. 
Nők is pályázhatnak. Pá'yázati határidő 21 nap. Plébánia-
hivatal, Keszű, Baranya vm. (1704.) 
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KAROS ref. egyháza pályázatot hirdet nyugdíjazástól 
feltételezetten megüresedő elSkönyörgő tanítói állásra. 
Határidő 21 nap. Fizetés 16 kat. hold föld, 4 öl fa, 4 drb 

.legeltetési jog. Ez 27 értékegység és a megfelelő állam-
segély. Kántori fizetés 132 arany korona. Előkönyörgői 
fizetés 296 arany korona. Lelkészi oklevéllel bíró tanítók 
előnyben. Iskolaszék, Zemplén megye. (1700.) 

KAZSOK róm. kat. egyházközsége az újonnan szerve-
zett tanítói állásra pá1 yázatót hirdet. Javadalma: Épülő 
új lakás, kert, 10%, a többi államsegély. Kötelesség díj-
levél szerint. Vasár- és ünnepi litániák tartása. Ifjúsági 
egyesületek vezetése. Pályázhatnak nők is. Kántori ok-
levéllel rendelkezők előnyben. Kérvények a lap megjele-
nés'étől számított 21 napon belül a büssűi, Somogy m. 
róm. kat. plébániára küldendők. (1701.) 

KAZÁR község iskolaszéke pályázatot hirdet a négy-
tanerős, államsegé ye«, községi elemi népiskolánál nyug-
díjazás folytán szeptember elsejével megüresedő harma-
dik számú tanítói állásra. Fizetés és lakbér törvényes. 
Pályázhatnak megjelenéstől 21 napon belül róm. kat. val-
lású, okleveles tanítók. Szabályszerűen felszerelt válasz-
bélveges kérvények községi isko'aszék, Kazár (Nógrád 
vármegye) címre küldendők. (1702.) 

KÓTAJ gör. kat. egyházközsége pályázatot hirdet az 
átválasztás folytán megüresedett kántortanítói á'Iásra. 
A helyi javadalom 26 értékegységet alkot és ehhez meg-
felelő államsegély. Az iskola kooperál, ennélfogva csak 
az I—II. oszt. tanít. Pályázati határidő aug. 20. Az ál-
lás szept. 1-én elfogla'aT>dó. Nők is pályázhatnak. Gör. 
kat. iskolaszék, Kótaj. (1703.) 

KŐRPÁD róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra a lap megjelenésétől 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Nők is pályázhat-
nak. Tannyelv magyar. Fizetés törvényes. Kántoriakért 
külön díjazás. Bemutatkozás a vasár- és ünnepnapi litá-
niák tartásával megengedve. A tanító javadalmazására 
és kötelességeire vonatkozó részletes felvilágosítás a p'é-
bánián. Állás azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen fel-
szerelt, válaszbélyeges kérvények Plébániahivatal, Ibafa, 
Baranya vm. küldendők. (1705.) 

MAJS (Baranya) róm. kat. egyházközsége a nyűg-
• díjazás folytán megüresedett III. sorsz. tanítónői állásra 

21 napi határidővel pá'yázatot hirdet. Törvényes fizetéséi 
az Illetményhivatal utalja ki. Kötelességei díjlevél szerint. 
Német nyelv tudása feltétlenül szükséges. Szabá'yszerűen 
felszerelt és felülbélyegzett válaszborítékkal eVátott kér-
vények a majsi plébániahivatal címére küldendők. (1706.) 

ÖCSÖD református keresztyén presbitérium nevében 
augusztus 20-i határidővel pályázatot hirdetek az egyház 
elemi népiskolája II., VIII., XV. sorszámú belterületi és 
a XIII. sorszámú bábockapusztai tanítói állásainak he-
lyettessel való betöltésére. A II. és XIII. állások betöl-
tői katonai szolgálatot teljesítenek, a VIII. állás betöl-
tője nyugdíjazását kérte, a XV. á'lás szervezés alatt áll. 
Fizetés mindenik álláson törvényszerű, megfelelő állam-
segéllyel kiegészített helyi készpénz-javadalom, törvény-
szerű lakbér, természetbeni lakás. Kötelességek: a pres-
bitérium által kijelölt osztály, vagy osztályok tanítása 
(a XIII. állásnál I—VI. osztály és ismétlő:sko1a taní-
tása), kántor helyettesítése, belmissziói munkákban való 
részvétel. Pályázhatnak férfiak és nők mindenik állásra. 
Szábá yszerűen felszerelt kérvények Lelkészi Hivatal, 
öcsöd címre küldendők. Iskolaszéki elnök. (1711.) 

NÁPRÁDFA róm. kat. egyházközsége újonnan szer-
vezett II. számú tanítónői állásra 15 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Hármas jelö'ésnél az állásiban lévő ál-
lami kisegítő előnyben. 20% helyi javadalom, lakbér, ál-
lamsegély. Plébániahivatal, Gutorfölde, Zala megye. 
(1708.) 

NYÍRPILIS gör. kat. egyházközsége a Néptanítók 
Lapja júl 1-i számában 1250. szám alatt meghirdetett 
kántortanítói állásra a pályázatot 21 nappal meghosszab-
bítom. Lelkészi Hivatal, Nyírpilis. (1709.) 

NYÍRPILIS gör. kat. egyházközsége által Néptanítók 
Lapja júl. 1-i számában 12.51. sz. alatt meghirdetett II. 
tanítói állásra a pályázatot meghosszabbítom. Lelkészi 
Hivatal, Nyírpilis. (1710.) 

OKORÁG ref. egyház pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra. Javadalom 
államsegélyes 54 helyi értékegység. Pályázati határidő 
21 nap. Felszerelt kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, 
Okorág címre küldendők. (1212.) 

PELLÉRD róm. kat. egyházközsége 21 napos határidő-
vel osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés tör-
vényes. Csak kántori oklevéllel bíró férliak pályázhatnak. 
Kötelssége szükség esetén kántort helyettesíteni. Kérvé-
nyek: Plébánia, Pellérd, Baranya m. (1713.) 

PETRIKERESZTŰR róm. kat. egyházközsége kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napos határidővel. 
Nők is pályázhatnak. Javadalmazás és kötelesség díj 
levél szerint. Kérvények plébániahivatal, Petrikeresztúr 
(Zala m.) címre küldendők. (1714.) 

SÁVOLY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazással meg-
üresedett II. sz. osztálytanítót állásra pályázatot hirdít 
21 napi határidővel. Helyi járandóság 30%, a többi ál-
lamsegély, lakbér törvényes az egyházközségtől. Köteles-
ség díjlevél szerint. Kántori oklevél kívánatos, mivel 
szükség esetén a kántort helyettesíteni tartozik. A község 
a Budapest—nagykanizsai fővonalon fekszik, Keszthely, 
Hévíz és a Balaton tőszomszédságában. Mellékjövedelemre 
bő alkalom kínálkozik. Kérvények Plébánia Hivatal, Sá-
voly, Somogy megye küldendők. Posta, telefon helyben. 
(1716.) 

SÁRKÖZŰJLAK (Szatmár megye) újonnan szerve-
zendő III. számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fi-
zetés, lakbér törvényes. Kézimunka tanítása kötelező. Ha-
táridő 21 nap. Kérvények róm. kat. plébániahivatalhoz 
küldendők. (1718.) 

SZENTA református leányegyház presbitériuma pályá-
zatot hirdet előkönvörgő kántortanítói állásra. Javada-
lom: Lakás, melléképületek, kert, 148 P készpénz és 71 
értékegységnek megfele ő természetbeni járandóság. Az 
államsegé.y kiutalását kértük, érette felelősséget nem vál-
lalunk. Kötelessége: Valamennyi rábízott tanköte'es és 
konfirmandus oktatása, ünnepi és köznapi istentiszteletek 
végzése, orgonista kántori szoglálat, ügykezelés, teendők, 
belmissziói munka és általában a törvényben előírt teen-
dők. A megválasztott köte'ezett tagja az egyházmegyei 
tanítóegyesületnek. Válaszbélyeggel e'látott pályázati 
kérvények huszonegy napon belül az egyházmegyei tan-
ügyi hivatalhoz, Orci, u. p. Taszár, Somogy m. címre kül-
dendők a Népiskolai Szervezet és Szolgálati Pragmatika 
136. §-ában, továbbá az 1939 : IV. t.-c. értelmében a 
V. K. M. 1172/1940. e'n. sz. rendeletben előírt okmányok-
kal. (Lásd a Hivatalos Közlöny 1940. 7. számában!) Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. (1719.) 

SZIRÉNFALVA ref. egyházközség a július 1-i szám-
ban meghirdetett előkönyörgő kántortanítói állásra a pá-
lyázatot augusztus 10-ig meghosszabbítja. (1720.) 

TAKSONY község iskolaszéke pályázatot hirdet duna-
kisvarsányi községi isko'ához a szervezés alatt álló V. 
számú nő tanítói állására. Fizetése törvényszerű; állam-
segély összegét később állapítja meg a V K. M. A sza-
bályszerűen felszere't kérvények az 1939. évi IV. t.-c.-ben" 
előírt igazolással községi iskola-zék Taksony címre kül-
dendők. Határidő megjelenéstől 21 nap. (1726.) 
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SZEGED református egyházközség pályázatot hirdet 
V. számú tanítói egyszersmint helyettes kántori állásra. 
Állást most szervezték. Javadalmazás törvényes tanítói 
illetmény. Helyettes kántori szolgálatokért presbitérium 
kü'ön tiszteletdíjat állapít meg. Természetbeni lakás nincs. 
Pályázati határidő augusztus 21. Pályázatok szükséges 
okmányokkal felszerelve Református Lelkészi Hivatal, 
Szeged címre küldendők. Megválasztás és megerősítés 
esetén az állás azonnal elfoglalandó. (1721.) 

SZENTPÉTERFÖLDE róm. kat. egyházközsége le-
mondással megüresedett II. sz. tanítónői állásra 15 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Férfiak is pályázhatnak. 
10% helyi javadalom, lakbér, államsegély. Vasútállomás 
posta, orvos Gutorföldén, 3 km. Plébániahivatal, Gutor-
földe, Zala megye. (1722.) 

TORNYOSNÉMETI róm. kat. egyházközsége lemon-
dás folytán megüresedett tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés törvényes. Határidő 21 nap. Felszerelt és 
válaszbélyeggel ellátott kérvények tornyosnémeti plébánia 
(Abaúj-Torna vm.) címre küldendők. (1723.) 

TÚRISTVÁNDI református egyházközsége e lap meg-
jelenésétől számított 21 napi határidővel pályázatot, hir-
det egy kántortanítói és egy II. tanítói állásra. Előbbi 
javadalma: 49 értékegység: lakás, melléképületek, kert, 
16 kataszteri hold föld. 20 mázsa búza, 5% öl fa és állam-
segély. Il-od tanítói állás javadalma: új lakás, 10% he-
lyi hozzájárulás és 90% államsegély. Köte'esség törvény-
szerű. Kérvények válaszbélyeggel Iskolaszék címére kül-
dendők. (1727.) 

TISZAKARÁD község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a Tiszakarád józsefmajori községi elemi isko'a III. sz. ta-
nítói állásra. Fizetés törvényszerinti és lakbér. Nők is 
pályázhatnak. Határidő törvényes. Kérvények Tiszaka-
rád, községi iskolaszék elnöksége címre küldendők. (1725.) 

TISZAFÜRED református egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett VI. számú ta-
nítói állásra. Az á'lásra kántori képesítéssel rendelkező 
íéríi és nőtanítók pályázhatnak, mivel ez állással járó 
kötelesség: a presbitérium által kijelölt c-cztá'yok tanítá-
sán kívül a női énekkar vezetése, továbbá kántori szol-
gálat végzése paróchiális körben, szórványban és tanyá-
kon. Az iskola 8 tanerős, 9 ik tanítói állást presbitérium 
már megszervezte, annak megerősítése fo'yamatban van. 
Javadalom: törvényszerű, melynek a helyi javadalmat 
.illető része is ponto-san kiszolgáltatik az Illetményhiva-
tal útján. Lakás: természetben. Kedvezményes vasúti 
jegy váltására szo'gáló arcképes igazolványok díjából az 
állami tisztviselők részére nyújtott anyagi segítséget, az 
egyházközség ezidőszerint megad'a. Gazdasági tovább-
képző iskolában való tanításért külön díjazás. Gyermekes 
pályázók részére a népiskolán túl taníttatási lehetőség 
nyilik a he'ybeli polgári fiú- és leányiskolában. Pályá-
zati határidő e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
Az állás 1942. szeptember 1-én foglalandó el. Személyes 
bemutatkozás előnyös, ennek költségeit azonban az egy-
házközség nem téríti meg. (1724.) 

VECSEKLÖ (Nógrád vm.) r. k. egyházközsége lemon-
dás folytán megüresedett I. és II. tanítói állásra pá'yá-
zatot hirdet. Javadalom törvényszerint, kötelesség díj-
levél szerint. Az iskola és tanítói lakás teljesen új, mo-
dem. Tanítói házaspárnak igen ideális hely. Pályázati 
határidő augusztus ig. Róm. kat. plábánia Egyházas-
bást, p. Ajnácskő. (1730.) 

ŐBÁST róm. ,kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom törvényszerint, kötelesség díjlevél szerint. Csak 
kezdők pályázhatnak. Pályázati határidő 21 nap. Róm. 
kat. Plébánia, Egyházasbást, u. p. Ajnácskő. (1731.) 

HUSZÁR PÁL 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. J5-NEL. 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SL'ORTSZLREK. 
Mielőtt minisztériumi segélyt kdrne, 
ktrie itiónlawmnt, hogy azi csatolhassa. 
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l E G m Y u B b K E R E S Z I t N Y C t f i ! 
( O N f t O N A t , P I A N I N Ó K 

b i t n n ó n l o m o k p á r a t l a n u l n l m d n . 
BA«*|pt,f1»*.é«K> 10 évi jó t á l l á s . 

Tel-: E H A L L 
O p M l , AndrÓMV'út 1 5 . 

4 

LVRA R. T. Magyarország leg-
nagyobb zongoratermében: 
Erzsébet-körűt 1 9. 
T a n í t ó k n a k nagy 
k e d v e z m é n y . 

z o n g o r a t e r e m 

V I I . E r z s é b e t - k r t 1 5 

Világmárkái zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelme 
•iszletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

R É S Z L E T R E ! 
„ T U R U L " gyorsdaráló, d a r á l : 
kukoricát , búzát , á rpá t , zabot , 
fűszert , kávé t és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot . Á r a P 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P u tánvét te l , a há t ra lék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t , VI . , F e l s ő e r d ő s o r 8 . 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

F E N Y Ő N K Z o M x O K A l K K M B 
Sndapest, VII., Erzsébetek őrit 26. 
V i l á g m á r k á i zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-tSl. Vidékre díjtalan 
neakcsomagolás ! 

RÁKOSPALOTA m. város iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán megi-resedett XX. sorszámú tanítói állásra — a 
budapestvidéki tankeri leti kir. főigazgató úr engedélyé-
től feltételezetten — pályázatot hirdet. Csak férfi tanerők 
pályázhatnak. Fizetés, lakbér, kötelesség törvényszerű. 
Csatolandók: származási okmányok, nyilatkozat, újkeetű 
tisztiorvosi bizonyítvány, oklevél, működési, állampolgár-
sági, erkölcsi bizonyítvány, katonai szolgálatot igazoló és 
egyéb okmányok. Pályázati határidő e hirdetés megjele-
nésétől számított 21 nap. Szabályszerűen felszerelt, válasz-
bélyeggel ellátott kérvényeket a közp. közs. népiskola 
igazgatóságához (Rákospalota, Károyi-u. 20.) kell kül-
deni. Hiányosan fel-zerelt kérvényeket az iskolaszék nem 
visz figyelembe. (1802.) 

SOMOGYHÁRSAGY róm. kat. egyházközsége a meg-
üresedett II. sorszámú tanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Helyi járandóság 20%, a többi ál-
lamsegé y. Német nyelv tudása kötelező. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Kérvények Plébánia Somogyhárságy kül-
dendők. (1804.) 

SZENTGYÖRGYVÖLGY róm. kat, egyházközsége a 
tizenharmadik számban közölt hirdetését megismétli. 
(1805.) 

ŰJLÓT róm. kat. iskolaszéke e lap május 1. számá-
ban meghirdetett á lásokra a pályázatot megújítja 21 na-
pos határidővel. (1810.) 

TÓSZEG ref. egyházközsége a II. számú tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet, iizetés, lakbér törvényes, köte-
lessége díjlevél szerint. Határidő 21 nap. Választás VKM. 
megerősítésével válik jogerőssé. Ref. iskolaszék Tószeg. 
(1809.) 

VÁC róm. kat. Egyházközség Elnöksége a lemondás 
folytán megLresedett V. sorszámú tanítónői állásra — a 
VKM. engedélyétől feltételezetten — pályázatot hirdet. 
He yi javadalma 41%, 3 értékegység és törvényes lakbér. 
Kötelességei díjlevél szerint. Határidő 21 nap. Válasz-
bélyeges kérvények R. k. Egyházközség Elnöksége, Vác, 
címre küldendők. (1812.) 

TISZAÚJLAK róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet kincstári kegyuraság a'atti iskolájánál betöltésre 
kerülő II. számú tanítónőd állásra 3 heti határidővel. Ja-
vadalma kincstári kinevezés esetében természetbeni lakás 
mellékhelyiségekkel, házi kert, 8 kat. hold szántó, (iskola 
fűtésre kincstártól 11-16 m3 tűzifaváltsága) 13 óríékegy-
ségben. Ha kincstárt képviselő VKM nem gyakorolná ki-
nevezési jogát, helyi javadalomból törvényes fizetése ki-
egészítése címén csak 10%-ig van igénye. Kötelességei 
díjlevél szerint. Orgonálásban kántort helyettesíteni tu-
dók előnyben. A VKM-hoz címzett, válaszbélyeggel felsze-
relt kérvények Plébániahivatal Tiszaújlak (Lgocsa m.) 
címre küldendők. (1807.) 

SZÉKELYVÉCKE r. k. iskolaszéke a Néptanítók 
Lapja lo yó évi júniusi számában megjelent pályázati hir-
detését 21 nappal meghosszabbítja. (1826.) 

ŰJFEHÉRTÓ református egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sz. férfitaní-
tói állásra. Javadalma törvényes, amelyet 100%-ban az 
egyház fizet. Pályázati határidő megjelenéstől számított 
21 nap. Pályázati kérvények Református Lelkészi Hivatal 
Üjíehértó címre küldendők. (1811.) 

VANYOLA (Pápa 12 km) róm. kat. egyházközsége le* 
mondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 na-
pos határidővel pályázatot hirdet. Javadalom 35 érték-
egység, többi ál'amsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Vá-
laszbélyeges kérvények Plébániahivatal, Vanyola (Veszp-
rém megye) küldendők. (1813.) 

SZÉKELYSZÁLLÁS róm. kat. iskolaszéke a Néptaní-
tók Lapja folyó évi júniusi számában megjelent pályázati 
hirdetését 21 nappal meghosszabbítja. (1825.) 

SOMOGYTARNÓCA községhez tartozó Ferimajori 
községi népiskolájának iskolaszéke 21 napos határidővel 
nyugdíjazás lolytán megüresedett 1 tanerős tanítói állásra 
pá yázatot hirdet. Javadalma: 10 egység és 11% helyi 
javadalom, többi államsegély. Természetbeni lakás és kert. 
Kérvények Községi Iskolaszék Somogytarnóca címre kül-
dendők. (1821a.) 

D Ö R E N B É L A Aiapwa.- m i 
skolabútor gyára Bpesl. VI., Dévényi-út 2 0 - 2 2 . 

I skolapadok, iskola-
bú to rok , óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványu is-
kolapadok tö rhe te t -
len kovácsolt vasbó 

T e . e f o n : 850-767 

Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
mentve. 

B O S E N D O R F E R 
Jókarban, garanciával 1500'— P. 
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ÉRSEMJÉN róm. kat. iskolaszék© háromheti lejárat-
tal pályázatot hirdet II. női tanerői állásra. Kötél es&ége: 
Megjelölt osztályok, Szívgárda, leányegyesületek vezeté.-e. 
Fizetése törvényszerinti. Rém. Kat. Plébániahivatal, Ér-
semjén (Bihar vm.). (1754.) 

FELSŐSZENTIVÁN egyházközsége pályázatot hirdet 
az Y. számú (magyar tagozat), VI. számú (német tagozat) 
és Ví i . számú (bunyevác tagozat) tanítói állásokra a tan-
ker. főigazgatóság engedélyétől feltételezetten. Fizetés 
törvényes. Kötelesség díjlevél szerint, amennyiben férfi-
tanító választatik, kántort nyári szünetben, 3 hétig fel-
merülő stóla fejében helyettesíteni tartozik. Kántori' ok-
levél, leventeoktatói oklevél melléklendő. Pályázhatnak 
nők is. Pá yázati határidő: e lap megjelenésétől ]5 nap. 
Felszerelt kérvények: Róm. Kat. Egyházközség, Felső-
szentiván (Bács megye), címre küldendők válaözbélyeggel. 
(1756.) 

FÁBIÁNHÁZA ref. egyháza a Néptanítók Lapja jú-
nius 15-iki számában közzétett pályázati hirdetményt a 
III. sz. tanítói állásra 14 napi határidővel megújítja. 
(1757.) 

GÖLLE róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
hadbavonult tanítója helyettesítésére. Tanítónők is pá-
lyázhatnak. Megbízatás leszerelésig, de legfeljebb az 
1942/43. tanév végéig tart. Fizetés törvényes. Pályázati 
határidő augusztus 1. Róm. kat. Iskolaszék, Gölle, So-
mogy vm. (1758.) 

GYÜGYE református egyháza üresedésben levő kántor-
tanítói állásra pá yázatot hirdet. Fize'.és, kötelesség tör-
vényszerű. Határidő három hót. Okmányokkal, válasz-
bélyeggel felszerelt kérvény Gyügye, Református Lelkészi 
Hivatal (u. p. Cégénvdányóc), küldendők. (1759.) 

CSOMATELKE róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det egy megüresedett tanítónői á lásra. Kötelességek díj-
levél szerint. Törvényes fizetés. Ebből 174-28 P helyi 
javadalom, a többi államsegély. Az iskola-székhez intézett 
és kellően felszerelt kérvények augusztus 10-ig róm. kat. 
plébánia, Söreg, u. p. Ajnácskő, küldendők. (1746.) 

GÖCS (Maros-Torda vm.) ref. egyházközség presbité-
riuma kéttanerős iskolájánál üresedésben lévő II. tanerői 
állásra pályázatot hirdet. 1. Javadalom: Egyházközségtől 
140 P évi k. p. fizetés, lakás, vagy lakáspénz. 2. Köteles-
ségek: Egyházi ós ál'ami törvényben előírottak. Pályá-
zati határidő hirdetéstől számított 21 nap. Kellően fel-
szerelt kérvények: Marosi Református Esperesi Hivatal, 
Edvarfalva, p. Marosvásárhely, küldendők. (1761.) 

GYERMELY ref. egyháza kántortanítói és he'yettes 
tanítónői állásra a pályázatot augusztus 15-ig meghosz-
szabbítja. A pályázat e lap június 15-iki számában jelent 
meg. (1762.) 

GADÁCS ev. leányegyházközsége pályázatot hirdet 
katonai szolgálatra bevonult tanítója ideiglenes lie'yette-
sítésére. Kötelessége I—VI. osztályok vegves tannyelvű: 
„német-magyar" tanítása, vasárnaponként az istentisztelet 
végzése. Fizetés törvényes. Pályázhatnak nők is. Vz állás 
azonnal e'foglalandó. Megkeresések: Ev. Lelkészi Hivatal, 
Somogydöröcske, küldendők. (1763.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ort. izraelita hitközsége pályá-
zatot hirdet elemi iskolai tanítónői állásra. A pályázótól 
a törvényadt-a követelményeken kívül megkívánjuk, hogy 
va'lási tárgyakban, héber nyelvben és énekben kiválóan 
jártas legyen. A pályázatot folyó évi argrsztus hó 21-ig 
kell beküldeni izraelita iskola^zéki elnöknek. Csatolandó: 
születési bizonyítvány, tanítói oklevé1, magyar állampol-
gárságot igazoló okmány, rövid életrajz, előzetes működés 
esetén működési bizonyítvány. A megvá'asztott tanítónak 
állását azonnal el kell foglalnia. (1764.) 

BESRNYSZÖG község iskolaszéke háromheti pályázati 
határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüre-
sedett alsószászbereki és a pusztaszentiváni községi nép-
iskolai tanítói állásokra. Javadalom törvényes készpénz, 
Pusztaszentivánon természetbeni lakás, két kat. hold föld, 
a]?ósziszbereiken 1 szoba és lakbérpótlék. Alsószászbere-
k'en rövidesen modern tanítói lakás épül. Válaszbélyeggel 
ellátott kérelmek Községi Iskolaszék, Besenyszög, címre 
küldendők. (1742.) 

CSÁB róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet le-
mond is útján megüresedett kántortanítói állásra, mely-
nek javadalmazása díjlevél szerint: Természetbeni lakás 
3 szobával, mellékhelyiségekkel, 7 kat. ho'd, 615 négy-
szögöl szántó'öld, 1350 négyszögöl rét, 222 négyszögöl 
kert, 32 ürméter kemény tűzifa, melyből 16 ürméter ren-
dezés alatt van. 1*8 hliter búza, 26-6 hliter rozs, 57 47 
pengőnyi készpénzfizetés, 50 pengőnyi stólajövedelem. Kö-
telességei: A püspökkari Rendszabá'vok és díjlevél sze-
rinti, Kat. Akció mindennemű mrnkájában való cselekvő 
részvétel. Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeggel el-
látott. pá'yázati kérvények Csáb, Nógrád vármegye, Plé-
bán:ahivatal, küldendők augusztus 15-i határidővel. 
(1749.) 

DETEK (Abaúj-Torna megye) lóm. kat. egyházköz-
sége a megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalma: Termé zetbe^i lakás, 
nagy kerttel, meFékhelyiségekkel, 11 kat. hold, 600 négy-
szögöl szántó, 5 köböl búza, 10 köböl rozs, stóla. Együtt-
véve 27 értékegység, fizetéskieg-észítő államsegély bizto-
sítva van. Naponta rendes autóbuszjárat közlekedik, vasút-
állomás 5 kilométer. (1750.) 
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5 3 é v ó t a a v e v ő k s z á z e z r e i m e g e l é g e d e t t e k 

REMÉNYI M I H Á L Y 
Ő fensége Dr. J Ú Z S E F F E R E N C k i r . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola száll í tójának 

harmóniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T V I , K I R Á L Y - U T C A 58. 

N e vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n v c é g . 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., Fiiredi.u. 41. 

T e l e f o n s z á m t 2 9 6 - 3 4 5, 
( R é g i é p ü l e t , ú j b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavitásokat m é r s é k e l t á r o n . 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 

Angster József 
és Fia 

orgona- és harmci ium yár r . - t . , PÉCS 
O r g o n á k , harmoniumok. 
J a v í t á s o k , á t é p í t é s e k . 
Új h o m l o k z a t s í p o k . 
Vi lamosfujtaló - berendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények. 

"CSALLÓKÖZTÁRNOK róm. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet 21 napos határidővel az e.távozás folytán 
megüresedett helyettes tanítói állásra. Javadalmazása: 
törvényes fizetés. Az állás 1942. szeptember 1-én elfogla-
landó. Kérvények: Plébániahivata1, fczentantaíkolostor, 
u. p. Bacsfa, Komárom vm., küldendők. (1748.) 

CEGLÉD református egyházközsége a népiskolájánál 
megüresedett egy férfitanítói állásra pályázatot hirdet. 
Az állás javadalma: a törvényes fizetés államsegélyei, 
természetbeni lakás, vagy lakbér az egyháztól, szolgálati 
idő és sorrendi elő épás a földes-javadalmi állásokra. A 
földes állások helyi javadalma a tervbevett díjlevélmódo-
sítással fog megállapíttatni. A tanító működési helyét, 
a vezetendő osztá yt, vagy osztályokat iskolaszék jelöli 
meg. Kötelességei osztálya vezetéke mellett az egyházi 
törvényekben és törvényes rendelkezésekben foglaltak tel-
jesítése és a rábízott kerületi kántori teendők elvégzése. 
Pályázók okmányaikkal (oklevél, kántori oklevél, kereszt-
levél, illetőségi bizonyítvány, összes — eeperesileg meg-
erősített — szolgálati bizonyítvány, az utolsó, e pályázati 
hirdetmény megjelenése utáni kelettel, mely a minősítést 
félreérthetetlenül magában foglalja, a kommunizmus alatti 
magatartást, a katonai szolgálatot igazoló bizonyítványt, 
állásban levőknél a hivatalos esküről, fogadalmakról szóló 
bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány, legújabb keletű ha-
tósági orvosi bizonyítvány és mindkét ágbeli nagyszülők 
születési és házassági anyakönyvi kivonata) felszerelt kér-
vényüket a megjelenéstől számított 21 nap a'att nagytisz-
teletű Bi'kki Zsigmond ref. lelkipásztor, iskolaszéki e'nök 
úrhoz küldjék be. A választás a tankerületi kir. főigazgató 
úr engedélyétől fetételezetten és a VKM. 125.000/1940. 
számú rendelete alapján fog megtartatni. Az állás szep-
tember elsején elfoglalandó. (1745.) 

A június tizenötödikén megjelent GYÖNGYÖSHALÁ-
SZI kántortanítói pályázatot huszunegy nappal meghosz-
szabbítom. (1760.) 

CSÁNY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés, 
lakbér törvényes, illetményhivatal útján. Tanítónők is 
pályázhatnak. Kötelesség díjlevél szerint. Pályázati határ-
idő 21 nap Plébániahivatal, Csány, Heves megye. (1747.) 

BUJÁK róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett Buják-Hényel-pusztai tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 
számított három hét. Fizetés: természetbeni lakás, kész-
pénzfizetés az illetményhivatal útján. Pályázati kérvé-
nyek: Róm. kat. Egyházközség, Buják, Nógrád m., kül-
dendők. (1744.) 

HOMORÓDREMETE (Udvarhely vm.) róm. kat. egyh. 
tan. iskolaszéke az 1942. szeptember l-ével betegség miatt 
megüresedő tanítói állásra pályázatot hirdet. Javada.ma: 
Mint tanítónak: évi fizetés 140 pengő, a többi a m. kir. 
Közp. Illetményhivataltól. Mint kántornak: A hívektől 
40 kai. búza és 40 kai. zab, 8 m3 száraz bükkfa hazaszál-
lítva, 17 hóid birtok, 7—8-ad osztályú, hármas határ-
rendszer mellett. Lakás természetben: 2 szoba, konyha 
és melléképületek. Kötelessége: Az egytanerős iskola ve-
zetése, kántori teendők végzése. Az egyesületek vezeté-
sében közreműködés. Pályázhatnak okleveles kántortaní-
tók, vagy tanítónők, akik az e őírt okmányokkal rendel-
keznek. Az állás a Püsp. Ált. Helytartóság jóváhagyása 
után, illetve szeptember elsején elfoglalandó. (1765.) 

HOSSZÚPÁLYI gör. kat iskolaszéke az áthelyezés 
folytán megüresedett kántortanítói állásra hirdetett pá-
lyázatot megismétli a lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Pályázhatnak nők is, róm. kat. vallásúak is, 
ide;glenes helyettes minőségben, a tanév egész tartamára. 
(1766.) 

JAKABSZÁLLÁS róm. kat. egyházközsége VI. számú 
megüresedett tanítói áLásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet Kötelességek díjlevél szerint. Válaszbélyeges 
kérvények Róm. Kat Lelkészi Hivatal, Jakabszállás, kül-
dendők. (1767.) 

KOMÁDI evangélikus egyházközsége a Néptanítók 
Lapja tizenharmadik számában meghirdetett állásra a pá-
lyázatot 21 nappal meghosszabbítja azzal, hogy tanítónők 
is pályázhatnak. (1768.) 

KÁNY gör. kat kántortanítói állására a július 1-i 
számban hirdetett pályázatot kétheti határidővel megismé-
teljük. (1777.) 
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KISKIRÁLYSÁG.-csereszentlászlói-pusztai községi is-
kolánál újonnan szervezett tanítónői állásra pályázatot 
hirdetünk. Fizetés 20% helyi javada om, S0% államsegely 
és lakbér. Pályázatok Községi Iskolaszék Elnöksége, Kis-
királyság (Csongrád vm.), címre küldendők. (1769.) 

KENDŐ (Bekecsaljai Egyházmegye) református egy-
házközsége egytanerős iskolájához pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: Természetbeni lakás, vagy törvényszerű lakbér. 
2. Évi 140 P, vagy annak ellenértéke fejében: 50 véka 
búza. 3. Államsegély. 4. Három hold, 744 D-öl főid, 10 
véka búza, 30 véka zab, egy hosszú öl színfa, egy öl 
ág.a. A 4. ben fog altak énekvezéri fizetést képeznek. 
A földek adóját egyházközség lizeti, műveltet ésükröl ta-
nító gondoskodik. Kötelességek: az egyházi törvények-
ben és szabályrendeletekben előírt teendők ellátása. Igaz-
gatói, kántori, tanítói teendők végzése. Belmissziói mun-
kákban segédkezés, lelkész akadá.voztatása esetén helyet-
tesítés. Szabályszerűen Jelszereit kérések: Fülöp Ferenc 
esperes, Kendő (Marostorda vm.) címére küldendők. Pá-
lyázati határidő a megjelenéstől számított 3 hét. (1770.) 

KISKŰNFÉLEGYHÁZA róm. kat egyházközsége a 
lemondás folytán megüresedett fü'.öpjakabi III. sz. kül-
területi tanítói állásra háromheti határidővel a folyamat-
ban levő betöltési engedélytől feltételezetten pályázatot 
hirdet. Amennyiben ezen állásra helyben, más iskolánál 
működő tanító választatna meg, úgy ennek helyére is pá-
lyázatot hirdet. Javadalom törvényszerű. A kérvényeket 
a róm. kat. egyházközséghez kell benyújtani. (1771.) 

KELEMÉR (Gömör m.) ref. iskolaszéke pályázatot hir-
det 21 napi határidővel a II. tanítói állásra. iNők is 
pályázhatnak. Fizetés 20% helyi hozzájárulás mellett tör-
vényszerű. Okleveles kántorok előnyben részesülnek. Ref. 
Iskolaszék, Kelemér, Gömör m. (1772.) 

KASSA m. kir. állami Ápolónő- és Védőnőképző Inté-
zetében folyó év szeptember hóban kezdődő 2 és féléves 
zöldkeresztes védőnőképző-tanfolyam teljes-, féltérítéses és 
ingyenes helyeire lo.yó év július hó 15-ig lehet pá.yázni. 
A végzett védőnők az 1000/1941. B. M. stb. rendeletek 
alapján a tanítónőkkel azonos lizetési osztályba sorolt 
nyugdíjjogosult állami tisztviselők, akik az ONCSA meg-
bízásából végzett munkájukért külön díjazásban is része-
sülnek. Részletes felvilágosítást ad az Intézet vezetősége: 
Kassa, Semmelweis-u. 3. (1773.) 

KÁRÁSZTELEK róm. kat. iskolaszéke 'háromhetes 
határidővel pályázatot hirdet az újonnan szervezett V., 
VI. és VII. számú elemi iskolai tanítói állásra. Javadaiom 
az egyházközségtől a minimá.is 10%, a többi államsegély. 
Kellően fel.-zerelt kérvények Plébániahivatal, Kárásztelek 
(Szilágy m.), küldendők. (1774.) 

KECSKEMÉT thj. város községi isikolaszéke pályáza-
tot hirdet nyugdíjazás, elhalálozás folytán megüresedett 
belterületi, továbbá esetleges átválasztás folytán megüre-
sedő és túlzsúfolt iskoláknál szervezés alatt álló pusztai 
tanítói állásokra. Pályázati határidő e lap megjelenésétől 
számított 21 nap. A választást a kormányhatósági enge-
dély elnyerése után tartja meg az iskolaszék. A kérvény-
hez a következő okmányokat kell mellékelni: születési 
anyakönyvi kivonatot, a magyar állampolgárságot igazo'ó 
állampolgársági, vagy illetőségi bizonyítványt, oklevelet, 
működési bizonyítványokat, újkeletű tisztiorvosi bizonyít-
ványt, az 1939. évi IV. t.-c. szerint a keresztény szárma-
zást nagyszülőkig bezáró'ag igazoló okmányokat, ha a 
pályázó családos, a családtagokra vonatkozó anyakönyvi 
kivonatokat. Ha a pályázó már működő tanító, a kér-
vényben közölje központi illetményhivatali törzsszámát és 
OTBA-könyvszámát is. A kérvényeket Kecskemét thj. vá-
ros közs. iskolaszéke, Kecskemét, postafiók 35, címre kell 
beküldeni. (1778.) 

G Y E R M E K K A R O K 
F É R F I K A R O K 
N Ö I K Ö R U S O K 
V E G Y E S K A R O K 

k i a d ó j a a 

MAGYAR KÓRUS 
Közel 2000 műről szóló 

részletes tájékoztatót 

készséggel küld a 

M A G Y A R K Ó R U S 
Z E N E M Ű K I A D Ó 
BUDAPEST XII, FERY OSZKÁR-U. 55. 

MEZÖPETERD róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett II. számú nőtanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Fizetés: helyi javadalom 10%, a többi 
államsegély. A megválasztott tanítónő tartozik szívgár-
dában és leányköri munkában résztvenni. Szabályosan fel-
szerelt válaszbélyeges kérvények a mezőpeterdi róm. kat. 
iskolaszék címére küldendő. (1783.) 

LÁNYCSÓK róm. kat. egyházközsége az újonnan szer-
vezett VI. sorsz. tanítói állásra 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalma: lakás kerttel, 10%-os helyi 
hozzájárulás és államsegély. Kötelessége a részben osz-
tott német tannyelvű iskolában két osztály vezetése. 
Autóbuszmegálló helyben. Vasút- és hajóállomás 6 km-
nyire, Mohácson. Válaszbélyeggel ellátott és kellően fel-
szerelt kérvények Plébániahivatal, Lánycsók (Baranya 
megye), küldendők. (1779.) 

LELESZ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a III. számú, 1942. augusztus 20-án — lemondás foly-
tán — megüresedő tanítói állásra. Az állásra csak nők 
pályázhatnak. Járandóság: 90% államsegély, 10% helyi 
javadalom, törvényes lakbér. Kötelessége: a kijelölt osz-
tályok, valamint a helyi leányifjúsági egyesület vezetése, 
továbbá miindenneir.ű iskolánkívü'i kultúrmunka végzése. 
Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított 21 nap. 
Kérvények „Róm. kat. plébániahivatal, Lelesz, Zemplén 
megye", küldendők. (1780.) 

MAROSSZENTGYÖRGY (fürdőhely, Marosvásárhely-
től 4 km) református egyházközsége 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet III. számú tanítónői állásra. Helyi ja-
vadalom 240 P és lakbér. Ref. Lelkészi Hivatal, Maros-
szentgvörgy, Maros Torda vm. (1786.) 

SZALONNA (Borsod) ref. iskolaszéke egy isk. évre 
kisegítő tanerőt keres. Fizetése törvényszeiű. Pályázatok 
ref. lelkészhez küldendők. (1823.) 
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MÁJA ref. egyházközsége pályázatot hirdet megürese-
désben lévő II. tanítói állására. Javadalom: 140 P, ter-
mészetbeni lakás. Kötelességek: a Törvény által előírtak. 
Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 3 hát, kér-
vények Nt. esperesi hivatalnak adandók be, Erdősyent-
györgyre. (1785.) 

KENDERES református egyházközségének iskolaszéke 
pályázatot hirdet az 1942. október 1-vel nyugdíjazás foly-
tán megürülő III. számú tanítói állásnak egyelőre helyet-
tesi: ő tanítónővel leendő betöltésére. Fizetés törvény-
szerű. Pályázati határidő 3 hét. Pályázati kérvények Re-
formátus Iskolaszék, Kenderes, küldendők. (1775.) 

MALOMFALVA ref. egyháza pályázatot hirdet I. sz. 
tanítónői ál ására. Fizetés: 140 P helyi javadalom, 
melyért lakást és teljes ellátást ad a báró Kemény család, és 
a fizetési fokozatnak megfelelő államsegély. Határidő 21 
nap. Felszerelt kérvények esperesi hivatalnak küldendők 
Udvarfalvára, u. p. Marosvásárhely. (1781.) 

MEZÖLADÁNY filiális gör. kat. iskolaszéke pályá-
zatot hirdet részben osztott (kooperáló) egytanerős kán-
tortanítói állására. Javadalom törvényes, helyi 10%. Nők 
is pá yázhatnak. Ideig'enes lakás az iskola szertára. Ha-
táridő megjelenéstől 21 nap. (1782.) 

MIKE róm. kat. egyházközsége a megüresedett o>sz-
tálvtanítói állásra pályázatot hirdet. He'yi járandóság 
20%, a többi államsegé'y. Nők is pályázhatnak. Német-
tudás előny. Egy szobát az iskolánál kap. Az illető „Han-
gyádnál elnverheti a könvve'ői állást, ami havonkint 
40—-50 P. Miké. Somogy m.'(1784.) 

PRÜGY református egyházközsége pályázatot hirdet 
újonan szervezett III. tanítói ál'ására. Kötelessége: Pres-
bitérium által kijelölt osztályok tanítása, belmissziói mun-
kában részvétel. Javadalom: az egyház pénztárából kezdő-
fizetés 10%, törvényes lakbér, a többi ál'amsegély. Pá-
lyázati határidő: augusztus 21. Pályázatok Ref. Lelkészi 
Hivatal, Pri'gy (Szabolcs vm.), küldendők. (1793.) 

MAROSJÁRA, posta Gernyeszeg, Marostorda, róm 
kat. p'ébániája kántortanítói állásra 21 napi határidővel 
válaszbélyeges pályázatot hirdet. Körülbelül 2 hold kert-
nek, 2 ho'd szántónak haszonbére, 5 öl nyers tűzifa, stóla, 
lakás, államsegély. Kötelessége díjlevélben. (1787.) 

MAROSJÁRA, posta Gernyeszeg, Marostorda, róm. 
kat. plébániája tanítónői állásra 21 napi határidővel vá-
laszbé'yeges pályázatot hirdet. 140 pengő, lakpénz, állam-
segély. Kötelessége díjlevélben. (1788.) 

NAGYMAJTÉNY róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett V. tanítói állásra 21 napos határidővel pályá-
zatot hirdet, a V. K. M. engedélyétől feltételezetten. 
Cím: Plébániahivatal, Nagymajtény. (1789.) 

NÉMETBOLY róm. kát. egyházközsége betegszabad-
ságon lévő tanító helyettesítésére pályázatot hirdet. Külön 
díjazással tanonciskolában is taníthat. Kérvények válasz-
bé veggel németbolyi plébániahivatalnak küldendők. 
(1790.) 

NYÍ1ÍDERZS gör. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
21 napi határidővel a lemondás folytán megüresedett 
káitci tanítói és a II. sz. tanítói állásra. Fizetés törvé-
nyes. Róm. kat. férfiak és nők is pályázhatnak. (1791.) 

NAGYBANHEGYES község i-kolsszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett belterületi II. számú 
rendes tanítói állásra. Fályázhatnak férfiak és nők val-
láskülönbség nélkül. Pályázati határidő a hirdetmény 
megje ené.-étől számított 21 nap. Kötelességek, javadalom 
és lakbér törvényszerű. Válaszbélyeges és szabályszerűen 
okmányolt pálvázati kérelmek községi iskolaszék címére 
küldendők. (1792.) 

PÓCSA róm. kat. egyházközsége osztatlan kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Tanítás német. Fizetés tör-
vényes. Pá vázatok Plébániahivatal, Németmárok, címre 
küldendők. (1794.) 

NÉMETMÁROK egyházközsége hadbavonult kántor-
tanítója helyettesítésére pályázatot hirdet. Fizetés törvé-
nyes. Nők is pályázhatnak. Pályázatokban német tudás 
igazolandó. Plébániahivatal Németmárok. (1795.) 

NYÍRACSÁD róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi 
javadalom 10%. Pályázati határidő 21 nap. Pályázati 
folyamodványok a nyíracsádi róm. kat. plébánia címére 
küldendők. (1796.) 

NYÍR MARTONFALVA róm. kat. egyházközsége az 
újonnan szervezett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom 10%. Pályázati határidő 21 nap. Pályá-
zati folyamodványok a nyíracsádi róm. kat plébánia 
címére küldendők. (1797.) 

ONDÓD község iskolaszéke 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet a III. sz. nőtianítói á lásra. Javadalma: 
10% helyi hozzájárulás és áltamsegély, törvényes lakbér. 
Szabályszerűen felszerelt kérvényeket •— válaszbélyeg-
gel — Községi Iskolaszék, Ondód (Vas m,) címre kell kül-
deni. (1798.) 

PAKOD (Zala vm.) község iskolaszéke a Néptanítók 
Lapja 13. számában közzétett pályázati hirdetést 21 na-
pos határidővel megismétli azzal, hogy nők is pályázhat-
nak. (1799.) 

TANÍTÓHÁZASPÁR FIGYELEM! PÁHI róm. kat 
egyházközsége pályázatot hirdet a lemondással megürese-
dett belterületi 3 tanerős iskolánál levő I. férfitanítói és 
a kispáhi 2 tanerős iskolánál megüresedett I. férfi és II. 
r.ői állásra. Pályázati határidő 21 nap. Javadalma belte-
rületen teljesen új, téglából készülő, fürdőszobás lakás, 
kert és Illetményhivataltól törvényes fizetés; Kispáhin 
2 igen jó, az egyik teljesen új lakás, nagy kert és Illet-
ményhivataltól törvényes fizetés. Kitűnő műút, épülő vasút 
mindiíét iskolához közel. Kötelességeik díjlevél szerint 
Férfiaknál kántori és leventeoktatói oklevél kívánatos. 
Cím: Róm. kat. Egyházközség, Fáhi, Pest m. (1&00.) 

PUSZTASZER nagyközség Iskolaszéke pályázatot hir-
det lemondás folytán iskolánál megüresedett két tanítói 
állásra. Államsegély. Nők is pályázhatnak. Férfiaknál le-
venteoktatásban és kántoriakban való jártasság előny. 
(Kántori oklevél nem szükséges.) Kellően felszerelt kér-
vények Községi Iskolaszék Pusztaszer címre küldendők. 
Nem zsidó származás igazolandó Pályázati határidő a lap 
megjelenésétől számított 21 nap. (1801.) 

TÉGLÁS róm. kat egyházközsége az újonnan szerve-
zett I. számú tanítói állásra pályázatot hirdet Javada-
lom: 90% államsegély, 10% he'yi hozzájárulás, termé-
szetbeni lakás. Kötelesség díjlevél szerint. Kántorizálni 
tudók előnyben. Most épült kéttantermes iskolakápo'na és 
tanítói lakás fürdőszobával. Villanyvilágítás, vasút Deb-
reven és Nyíregyháza közel. Egyházközség pályázatot hir-
det még az újonnan szervezett II. számú tanítónői állásra 
is. Javadalom: 90% államsegély, 10% helyi hozzájáru-
lás, törvényes lakbér. Kötelesség díjlevél szerint. Határ-
idő megjelenéstől számított 21 nap. Pályázatok okmá-
nyokkal hajdúhadházi plébániára küldendők. (1806.) 

SALY róm. kat. egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett latorúti tanítói állásra 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: természetbeni lakás, kert, 3 
értékegység, 10% helyi járandóság, államsegély. Köteles-
ség díjlevél szerint. Nők is pályázhatnak. Szabályszerűen 
felszerelt vá'aszbélyeges kérvények Róm. Kat. Plébánia-
hivatal Sály (Borsod vm.) küldendő. (1S03.) 
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BODROGMEZÖ (a Bodrogközön, Perbenyik állomás-
tól 12 km-re) gör. kat. isko'aszéke a II. végleges tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés 10% helyi javadalom, 
lakáspénz és államsegély. Pályázhatnak nők és íéríiak. 
Tanítási nyelv magyar. Kérvények a lap megjelenésétől 
számított 21 napi határidővel a bodrogmezői gör. kat. 
lelkészi hivatal címére küldendők. U. p. Lelesz, Zemplén 
megye. (1738.) 

ALSÓZSOLCA róni. kat. egyházközsége II. számú ta-
nítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Fize-
tése 90% államsegély, 10% helyi járandóság és törvény-
szerű lakbér. Kötelességei díjlevél szerint. Pályázhatnak 
Férfiak és nők. A község Miskolc mellett 6 km-re, villany-
világítással, helyben vasútállomással és autóbuszmegálló-
val. Szabályszerűen felszerelt kérvények róm. kat. Iskola-
szék, Alsózsolca, küldendők. (1736.) 

BŐS római katolikus egyházközség tanúsa, mint is-
kolaszék, pályázatot hirdet a 10 taneros iskolájánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett II. sz. tanítónői állásra. 
Javadalom: az iskolafönntartó községtől évi 120 P, tör-
vényes lakáspénz, a többi államsegély. Határidő 21 nap 
Kérvénvek Plébániai Hivatal, Bős, Komárom vm., címre 
küldendők. (1741.) 

ZALATA (Baranya vm. Vasútállomás: Drávasztára— 
Zaláta) református egyháza pályázatot hirdet a nyugdíja-
zás folytán megüresedett osztatlan iskolájához orgonista, 
kántortanítói állásra. Javadalom: természetbeni új lakás, 
274 négyszögöl kert, 316 négyszögöl gyümölcsudvar, 12 
k. hold 212 négyszögöl príma föld, K telek legelőillető-
ség, készpénzváltság 102-96 P, lélekpénz 28-60 P, búza 
15*60 q, csöves tengeri 15-60 q. kender 130 marok, csib^ 
87 db, 4 öl I. o. kemény, hasáb tűzifa, összesen 62 egység-
ben és államsegély. Kötelesség: az összes orgonista kántor-
tanítói teendők végzése, belmissziói munkában segédkezés 
és esetenként a lelkipásztor helyettesítése. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Személyes megjelenés és választás augusz-
tus 23 án, vasárnap. Az állás szeptember 1-én elfoglal-
ható. Kellően felszerelt kérvények református iskolaszék, 
Zaláta címre küldendők. (1733.) 

DOBOZ róm. kat. egyházközsége tényleges katonai 
szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesítésére 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. A megválasztott he-
lyettesítéssel ideig'enesen megbízott minőségben tartozik 
állását elfoglalni. Kántori oklevéllel bírók pályázhatnak, 
nők is. Iskolaszék, Doboz, Békés megye. (1751.) 

BUDAPESTEN, a Protestáns Országos Árvaházban 
szeptember 1-én megüresedik egy református bentlakó 
tanító nevelői állás. Csak nőtlenek pályázhatnak. Fizetés 
az államiakéval azonos. Az árvaházban teljes ellátás. 
Pálvázatok augusztus 20-ig beadandók: Igazgatóság, Bu-
dapest, VII., Rózsák-tere 1. (1739.) 

ALSÓGALLA-ÜJTELEP róm. kat. egyházközsége 21 
napos határidővel pályázatot hirdet újonnan szervezett I. 
számú férfitanítói állásra. Javadalom: új lakás, 10% 
államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Kellően felsze-
relt, válaszbélyeges kérvények Plébániahivatal, Alsógalla, 
Komárom m., címre küldendők. (1734.) 

ALMÁSHÁZA róm. kat. egyházközsége háromheti ha-
táridővel pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javada-
lom: 11-60 P készpénz, 25 értékegység, államsegély, jó 
karban lévő lakás minden szükséges melléképülettel, kert. 
Nőtanítók is pályázhatnak. Megválasztott a hivatalos 
teendőkön felül köteles mindenféle a. c. munkában tévé-
kenyen résztvenni. A községet befejezés előtt álló műút 
köti össze Nagykapornakkai, később a kehidai vasúti 
állomással. Pályázati kérvényt szükséges mellékletekkel 
Róm. Kat. Plébániahivatal Nagykapornak, Zala m. címre 
keil küldeni. Állás elfoglalása szept. elsején. (1737.) 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 évet színmagyar 

F O N C I É R E ÁLTALÁNOS 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengi I Biztonsági alapok: 
37 millió pengi/ Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürt i és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. t i tkos tanácsos, ny. m . kir. a l tábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosltásank-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól ! 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 

VÁSÁROSBÉC ref. egyháza e lap 12. számában meg-
jelent pályázat hirdetését 14 napi határidővel meghosz-
szabbítja. (1729.) 

ALSÓGAGYI gör. kat. tanítói állására pályázatot 
hirdet az iskolaszék. Javadalom: természetbeni, új lakás, 
14 értékogységben megállapított helyi hozzájárulás és a 
törvényes államsegély. Kötelessége: díjlevél szerint. Vá-
laszbélyeg küldendő. Iskolaszék. (1733.) 

ALMAMELLÉK község iskolaszéke 21 napi haláridő-
vel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. 
sorszámú tanítói állásra. Fizetése törvényes. Lakbér, 
4 értékegységnek megfelelő 2 öl hasábfa és 40% készpénz 
helyi javadalom, a többi államsegély. Válaszbélyeggel el-
látott kérvények Községi Iskolaszók, Almamellék, Somogy 
vm., címre küldendők. (1735.) 

ZSARNÓ róm. kat. egyházközség tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényc-s. Pályázatok: Róm. 
kat. esperesi hivatalnak, Tornaújfalu küldendők. (1732.) 

BALATONENDRÉD ref. egyháza kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése: 1. Félhely szesszió, 12 kat. 
hold egytagban, 3000 tőke fajszőlővel. 2. 5% hold legelő-
illetőség. 3. 20 m3 fa az udvarra beszállítva. 4. 13 q, 80 kg 
rozs. 5. 530 kg kukorica. 6. Erdőilletőség. 7. Készpénz, 
melyben a váltságok bennfoglaltatnak 696 P 79 f. 8. La 
kás: 2 szoba, iroda, előszoba, 2 konyha, 2 kamra, gazda-
sági mellékhelyiségek. Szép gyümölcsös, szőlőskert, vil-
lanyvilágítás. 9. Megfelelő államsegély. 10. Kötelessége: 
1—8. osztály tanítása. Presbiteri jegyzőkönyv vezetése. 
Belmissziói munkában segédkezés, lelkész helyettesítése. 
Pályázatok két héten belül ref. lelkészi hivatalhoz, Bala-
tonendréd (Somogy megye), küldendők. (1743.) 

BARSENDRÉD róm. kat. egyházközsége a III. sz. ta-
nítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalom törvényszerű lakáspénz és fizetés. Férfiak előny-
ben. A pályázati kérvények a köv. címre küldendők: Róm. 
kat. Egyházközség, Barsendréd, (1740.) 

DOMBEGYHÁZ község iskolaszéke pályázatot hirdet, 
az átválasztás folytán megüresedett kisdombegyháztelepi 
III. számú férfitanítói állásra. Kötelessége a reábízott 
osztályok vezetésén kívül a telepi levente-csapatparancs-
noki teendők ellátása, melyért a parancsnokságtól sza-
bályszerű díjazás jár. Javadalma törvényszerű fizetés éf 
lakáspénz. Hegedűs Pál, iskolaszéki elnök. (1752.) 

ERDŐHORVÁT róm. kat. egyházközsége a május 1-i 
számban megjelent hirdetést háromheti határidővel meg-
hosszabbítja. Nők is pályázhatnak. (1755.) 
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ZANATI róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás foly-
tán megüresedett kán tortanítói állásra pályázatot hirdet 
21 napos határidővel. Fizietés törvényes, államsegélyes, la-
kás természetben. Korteskedés kizáró ok. Válaszbélyeges 
pályázatok „Szent Márton Plébánia Hivatal Szombathely" 
címre küldendők. (1827.) 

A Néptanítók Lapja 1942. évi 13. számában közzétett 
pályázatokat LULLATELEP (1236); SÉRSEKSZÖL-
LŐS (1237); TORVAJ (1238) megújítom. Pályázati ha-
láridő a lap megjelenésétől számított 21 nap. (1808.) 

SZÉKESFEHÉRVARI kir. Javítónevelő-intézetnél meg-
üresedett tiszteletdíjas tanítónői állásra pályázatok augusz-
tus hó 15-ig beküldhetők az intézet Igazgatóságához 
(1824.) 

KARÁD róm. kat. Egyházközsége kettő tanítói állásra 
helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanítót, vagy ta-
nítónőt keres. Fizetése törvényes és lakbér. Mindkét állás 
államsegélyes. Pályázati határidő 21 nap. Állás szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. Pályázatok: Plébániahivatal, Ka-
íád (Somogy m.), küldendők. (1776.) 

DIÓSGYŐR evangélikus egyházközsége katonai szol-
gálatra bevonuló tanítója helyettesítésére pályázatot hir-
det. Tanítónők is pályázhatnak. Fizetés, törvényes és ter -
mészetbeni lakás. Az állás legkésőbb október 1-én elfog-
lalandó. Kérvények az evangélikus egyházközség iskola-
székéhez, Diósgyőr küldendők be. (1822.) 

VÁRFÖLDE r. k. egyházközsége tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Nők is pályázhatnak. Határidő három hét. 
Helyi javadalom 4 értékegység, 10%, 272 P készpénz. 
Többi államsegély. Lakás természetben. Válaszbélyeges 
kérvények plébániahivatal, Bánokszentgyörgy- címre kül 
dendők. (1814.) 

ZÉTÉNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett II. számú férfitanítói ál-
lásra. Fizetés törvényszerű és lakbér.. Pályázati határidő 
21 nap. Válaszbélyeges kérvények községi iskolaszék, 
Zétény, u. p. Boly, Zemplén m., küldendők. (1815.) 

ZSAROLYAN református egyháza kántortanítói ál 
lásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizietés. tör-
vényes. Nők is pályázhatnak. (1816.) 

ZALASZENTIVÁN róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet- osztálytanítói állásra 21 napos határidővel. 
Kántor helyettesítése kötelező. 10% helyi járandóság, lak-
bér, többi államsegély. Űj lakás építését iskolaszék elha-
tározta. Válaszbélyeges kérvények Plébánia, Zalaszént-
iván, küldendők. (1817.) 

ÚJHARTYÁN község iskolaszéke 2 helyettest alkal-
maz a katonai szolgálatot teljesítő felsőhernádi és szent-
orbánhegyi tanítói állásokon. Községi iskola-szék Üjhar-
tyán-Lengyelfalva, Pest m. (1821b.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megtelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

ELADÓ KÉT REMEKHANGŰ használt harmónium 
Az egyik 2 sípsoros (16' és 8') fúvórendszerű, 10 regisz 
terrel, a másik 2V; sípsoros, eredeti amerikai 12 regisz-
teres. Érdeklődést „Csak kollegáknak" jeligére a kiadó-
hivatalba kérek. 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kéz-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

FELHÍVÁS ESZTERGOMBÓL. Az esztergomi érs. ta-
nítóképző folyó évi november 5-én ünnepli fennállásának 
100 éves jubileumát. Az ünnepségek sikere ée a 100 év 
statisztikájának pontos vezetése érdekében válaszos le-
velezőlapon kértük meg volt növendékeinket adataik rö-
vid közlésére. Ezúton kérjük most ismét volt tanítvá-
nyainkat, hogy a kitöltött válaszlapot minél sürgősebben 
legyenek szívesek visszaküldeni. Akik jelentkezési lapot 
— talán tévedésből — nem kaptak, még most jelentsék 
be igényüket. (Az ünnepségekre vonatkozó részleteket 
lásd lapunk fo'yó évi 10. (máj. 15.) számában.) Igazgató-
ság. (1753.) 

NÉGYOKTÁVOS, 2 regiszteres modern, szívós iskola-
harmónium 260-— P. Ötoktávos, 15 regiszteres templomi 
harmónium olcsón eladó. Farkasné, Bp:, VIII., St.affen-
berger-u. 16., fszt. 4. (1818.) 

CSERÉLNÉK Kaposvárról, II. lakbérosztályból ha-
sonló helyre, vagy Budapest környékére. (1819.) 

CSERÉLNÉK Erdélyből 8 tanerős áll. iskolából dél-
zalai vagy dunántúli áll. tanítónővel vagy tanítóval csa 
ládi okból. 5 km-re tőlünk város, ahol középiskolák van-
nak. Jelige: havasi gyopár. (1820.) 

45 ÉVES nyugdíjas tanító elmenne elemista gyerme-
kek mellé. Választ kiadó továbbít. (1683.) 

SZÍVESKEDJÉK állandó kántori segítségre nyugdí-
jast ajánlani. Honorá'om. Babócsay, Bátaszék. (1684.) 

ORGONAHARMÓNIUM, amerikai, hat és fél síp-
soros, 20 regiszteres, 2 térdregiszteres. Templomnak is 
nagvon megfelelő, sürgősen eladó. Budapest, VIII., Vas-
utca 10. (1687.) 

CSERÉLNÉK Debrecentől félórányira fekvő közép 
iskolás nagyközségből 18 tanerős államitól Budapest köz-
vetlen környékére vagv Szatmárnémetibe, állami tanító-
val. „Hazafelé." (1685.) 

MISKOLCCAL összeépült Űjdiósgyőr tíztanerős isko-
lától cserélnék Pest közvetlen környékére. Reitzné, Űj-
diósgyőr. (1728.) 

EGY JÓKARBAN ievő generáljavított, 8 zengőválto-
zatos, egymanuálo'S, pedálos, pneumatikus rendszerű 
orgona eladó. Alkalmi vétel. Váradi Miklós orgonaépítő, 
Rákospalota, Damjanich-u. 14. (1715.) 

30 EZER LAKOSÚ NAGYKÖZSÉGBE tanulmányi 
szabadságra menő tanító egész évre, lehetőleg nőtanítót 
keres helyettesítésre. A helyettesítés a tanulmányi sza-
badság meghosszabbítása esetén 2—3 évig is eltarthat. 
A helyettesnek véglegesítésére reménve van. Havidíj 100 
pengő. (1821.) 

Hirdetéseket felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadásában folytatólagosan 
megjelenik: 

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos 
jogszabályainak gyűjteménye. 

A gyűjtemény áttekinthető rendszerben közli a vallás- és közoktatásügyi 
igazgatás körébe tartozó hatályos jogszabályokat. Minden kötet egész 
vászonkötésben jelenik meg és kicserélhető lapokból áll. A kicserélhető 

lapok helyére az időközi pótlás lapjait lehet illeszteni. 

E d d i g m e g j e l e n t : 

1. Polgári iskolák. 
XVI+206 oldal, ára 4 pengő. 

2. Nem állami tanszemélyzet nyugellátása. 
IX+321 oldal, ára 6 pengő. 

Megrendelhető: a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁBAN 
BUDAPESTEN, VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. 

Fizessen elő 

a 

S Z É P M Ü V É S Z E T - R E 
Nemes magyar célkitűzéseket segít elő vele. Má r 1U évi 5 p e n g ö é r t kaphat ja 

Mariay ö d ö n író, főszerkesztő és vitéz Nagy Zoltán műtörténész, felelős szer-

kesztő irányításával készült és minden hónap 1-én megjelenő pazar kiállítású 

művészi fo lyói ratot , mely hírül viszi a magyar művészet eseményeit, tá jékoztat kér-

déseiről. Bő, művészi i l lusztrációkban ismerteti a művészet emlékeit és alkotásait . 

Kiadja a 

KIRÁLYI M A G Y A R EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T , M U Z E U M - K Ö R Ú T 6. Telefon: 146-145. Csekkszámla 37.473. 

Kérjen mutatványszámot! 
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HARMÓNIUMOK orgonahanggal 
Évtizedei óta 
közismert legjobb 

ház-, iskolákdalárdák i különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

H Ö R L N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8. 
A budai M.&Tgit'htdfótól a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - Sürgönyeim: „HARMONHÖRL" - Telefon: 151-652. 

A Magy. Kir. Vallás= és Közoktatásügyi 
Miniszter Űr megbízásából az Országos 
Közoktatási Tanács kiadja a 

NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁRA 
című kézikönyvsorozatot. 
E kötetekről lapunk f . évi május 1-i száma közölt 
már részletes tájékoztatást. 

A tanítói és tanári kézikönyvtárak számára nélkülöz• 
hetetlen művek közül már megrendelhetők az alábbi 
kötetek: 

Hazánk Ára: P 3.50 
Magyar államélet Ára.- p 2.20 
Közoktatásügyi igazgatás és 

iskolafelügyelet Ára: p 1.60 
Népiskolai ipari és kereske-

delmi ismeretek Ára: p 3.50 
Kereskedelmi üzemi gyakor-

latok , Ára: P 5.— 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST, VIIIMÚZEUM.KÖRÚT 6. SZ. 

A Nemzetismeret 
tárgycsoportból : 

A Nemzetszolgálat 
tárgycsoportból: 

A Népiskola 
könyvei közül: 

A Gazdasági középiskolák 
könyvei közül: 

KÖZISMERT 
KITÜNÖHANGÚ 
REMEKKIVITELU HARMÓNIUMOK 
DEMÉNY IMRE orgona' és harmóniumkészítőnél 
BUDAPEST VI, Lázár-u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
PEDALOS HARMÖNIUMOK, P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. - TASKAHAB-
MÓNIUMOK. VILLAMOS FUJTATOBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVITASOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ö N I Ü M K É S Z I T Ö S Z A K C É G 

41.190. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum»körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 

\ 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Klebelsberg-u. 17. (Magyal királyi 
" vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel : 133-371 — 136-818. 

K I A D Ó H I V A T A L s Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . , Múzeum-kőrút 6. szám. (Gólyavár.) Telefon: 146-145. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
^ visszaadására a szerkesztőség 
nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

C L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 3-40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

830—4—106/1930. VII I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dlj az 
állami-, községi-, társulati-, magán-és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés kiadóhivatal cimére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
1 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P. ' /« oldal 50 P. 
•/, oldal 30 P. A hirdetési dijak a ki-
adóhivatal cimére előre fizetendők. 

SZEHíT ISTVÁl XAIMÁA 
í r t a : Dr. KÓSA KÁLMÁN 

lE t rÚJABB korunk történelem-
tudósai, elmélyedve a népek, 
nemzetek történelmének tanul-
mányozásában, kuta tása ik ered-

ményeként azt az adatok sokaságával iga-
zolt tényt tá r ták 
a világ elé, hogy 
egy nemzet igazi 
súlyát és nagysá-
gát nem polgárai-
nak tíz-, esetleg 
százmilliókra rúgó 
sokasága, a bir-
tokában tar to t t 
területek nagy-
sága, hanem tör-
ténelmi hagyomá-
nyaiból táplálko-
zó, ezekből kitel-
jesedett eleven er-
kölcsi és szellemi 
erői határozzák 
meg. 

Egyetlen nem-
zedék sem képes 
olyan nemzetvá-
ra t emelni, ame-
lyik alkalmas len-
ne arra, hogy 
abban a nemzet 
időtlen-időkig biztonságos, minden veszedel-
met elhárító hajlékra találjon. Az egymást 
váltó nemzedékek minden nemes gondola-

tát , nagy akarását és értékes alkotását bele 
kell építeni ezekbe a falvakba, elevenné, 
élővé kell tenni ezek között a falak között, 
mert a nemzet öröknek mondott időtlen 
fennmaradása hosszú idők folyamán lezaj-

lott termékeny 
múl t jának függ-
vénye. 

A „non nume-
ran tu r red pronu-
merantur" nagy 
igazsága ma radék-
talanul érvénye-
sül a nemzetek vo-
natkozásában is. 
Ennek az igazság-
nak érvényesülése 
pedig megnyug-
ta tó számunkra 
magyarokra, mert 
azt jelenti, hogy a 
kis nemzetek is le-
hetnek olyan érté-
kek hordozói, mint 
a nagyok, jelent-
hetnek a nagyok-
kal azonos, vagy 
azokét, megközelí-
tő súlyt és erőt az 
egyetemes emberi-

ség jobb jövőjéért, valamint a sa já t életü-
kért, fennmaradásukért , boldogulásukért 
folytatott küzdelemben. 
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Nemzetünk nagyjainak emlékét idéző év-
fordulók s ezek között is a legnagyobb, 
országalapító Szent Is tvánunknak napja, 
éppen abban kapják meg igazi jelentősé-
güket, hogy magunkbaszállásra, lelkiisme-
retvizsgálatra, a nemzeti közösség szolgála-
tába állított munkánk értékének mérlege-
lésére' ösztönöz, késztet, sőt kényszerít. 
Mindannyian, legyünk kicsinyek vagy na-
gyok, álljunk a közkatona őrhelyén, vagy 
tar tsuk kezünkben a kormányrudat, a ve-
zéri pálcát, az elmélyülésnek ezekben a 
termékeny óráiban döbbenünk rá igazán a 
nemzet jelenéért és jövőjéért viselt együt-
tes és oszthatatlan felelősségünkre. 

Ennek az évnek Szent Is tván napja pe-
dig különös elmélyülésre, magunkbaszál-
lásra kötelez mindannyiunkat, mert a va-
júdó idők méhében valóban további száza-
dok magyar jövője érik és alakul. Ismét 
fegyverrel kezében áll őrhelyén a magyar, 
mint ezer esztendő óta annyiszor. Ezer kilo-
méterekre határainktól fegyverrel védi a 
hős magyar honvéd a nemzet puszta létét, 
egy évezred gyűjtöt te minden értékét, itt-
hon pedig nyitott szemmel, elszánt akarat-
tal őrködik a nemzet nagyobb fele, hogy az 
ellenség mellének szegezett fegyver ki ne 
csorbuljon, a kishitűség, egyenetlenség, 
pusztulást és halált hozó földalatti erők 
még egyszer meg ne bénítsák a harcokban 
megedzett magyar hősök kar já t . 

Mikor a nagy évfordulón fényes ünnep-
ségek között végigvisszük az ország szívé-
ben, fővárosunkban a Szent Jobbot, látni, 
érezni fogjuk annak fizikai jelenlétét, de 
látni, érezni akar juk Szent Is tván király-
nak nemcsak jobbját, de éltető szellemét, 
egyéniségének történelmet alakító eleven 
erejét is. Nem szabad, hogy a „Hol vagy 
Is tván király" fenséges dallamában csupán 
meddő vágy, tehetetlen keserűség és fá jda 
lom szólaljon meg a mult elveszett dicső-
sége miatt . Ennek az ősi magyar éneknek 
nagy akarásokra és elhatározásokra kény-
szerítő diadalmas himnusszá kell válnia. 

Újból és az eddigieknél bensőségesebben 
kell idéznünk Szent Is tván éltető szellemét, 
akinek minden emberi mértéket megütő ha-
talmas egyéniségét legtömörebben nagy 
történetírónk jellemzi, mikor azt í r j a : ^Em-
lékét idézzük Szent Is tván királynak, az 
apostolnak és egyházszervezőnek, a nép-

művelőnek és nemzetnevelőnek, az egység-
teremtőnek és nenizetformálónak, a tör-
vényszerzőnek és államrendezőnek, az or-
szágépítőnek és honvédelmezőnek, az igaz 
bírónak és győzelmes hadvezérnek, vár-
megyék és városok alapítójának, ú j magyar 
életformák bevezetőjének és nagy nemzeti 
célok kijelölőjének, nemzetpolitikánk meg-
alapozójának s a magyar gondolat és a 
lialadáseszme megtestesítőjének." 

Ha ennek a minden idők legnagyobb ma-
gyar jának szelleme a mai nemzedékben is 
tényleg élő valósággá válik, akkor nyugod-
tan vallhatjuk, hogy miénk a történelmün-
ket alakító legnagyobb eleven erő is. 

De vallanunk kell Szent Istvánnal együtt 
azt is, hogy „csak az alázat tud felemelni és 
a kevélység az, ami megaláz". Ne aka r j a 
magát közülünk senki sem Szent Istvánhoz 
mérni. Szent Is tvánt egy évezredben s ta-
lán a nemzet egész életének folyamán csak 
egyet adott a Gondviselés. Senki sem vál-
lalkozhatik erejének szertelen túlbecsülésé-
vel emberfeletti feladatok megoldására, de 
senkinek sem szabad abban a hitben élnie, 
hogy erői — bármilyen szerények legyenek 
is azok — nélkülözhetők a nemzeti építő-
munkában: 

Szent Is tván szellemével kell telítenie 
lelkét minden magyarnak, mert ez a ter-
mékenyítő szellem csalhatatlanul megmu-
ta t j a mindenkinek, mi a kötelessége, hogyan 
sáfárkodjék nemzete javára azokkal a ké-
pességekkel, amelyekkel a Mindenható 
megajándékozta. Megmutat ja azt is, kinek 
van vezéri polcon a helye, kinek kell hát-
rább állnia, megmutatja, kinek kell Szent 
István országépítő munkájának folytatása-
ként ebből oroszlánrészt vállalnia s kinek 
kell szerényebb feladatok becsületes végzé-
sével megelégednie. 

Az egyéni képességnek és kötelesség-
tudatnak ebben a zavartalan szintézisében 
alakul ki az egyetakarásnak és kölcsönös 
bizalomnak az a légköre, amely képessé 
teszi a szenvedések tüzében már megedzett 
mai nemzedék számára további századok 
országépítő munkáját . Ebben az építőmun-
kában kell találkoznia ma minden magyar-
nak. Ennek a munkának sikere felett Szent 
István szelleme s a Mindenható segítő ke-
gyelme őrködik! 
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SZINYEI MERSE .1 ENÖ 
TALLÍ§- ÉS KÖZOKTATÁStGII MINISZTER 

M E G N Y I T Ó B E S Z É D E 
A DEBKECENI NYÁRI EGYETEMEN 

Nagy ünnepe volt augusztus hó 1-én a 
hajdúk fővárosának, Debrecennek. Ezen a 
napon nyitották meg a Debreceni Nyári 
Egyetem 16. évfolyamát. Az első előadást 
Kállay Miklós miniszterelnök tartotta „Ma-
gyarország és Európa" címmel. Szinyei 
Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a következő nagyjelentőségű beszéd-
del nyitotta meg a tanfolyamot: 

Igen tisztelt Uraim! 
Engedjék meg nekem, hogy mindenek-

előtt kedves kötelességet teljesítsek. Mind-
annyiunk, külföldi barátaink és a . m a g y a r 
közönség nevében mély tisztelettel és ma-
gyar szívvel köszöntöm a körünkben meg-
jelent miniszterelnök urat , aki azzal tün-
tet te ki a debreceni Nyár i Egyetemet, bogv 
az első előadás megtartását elvállalta. A mi-
niszterelnök úr súlyos kormányzati gondjai 
között szakított időt a debreceni útra és ez-
által kifejezésre j u t t a t t a azt, hogy azono-
s í t j a magát ennek az egyetemnek célkitű-
zéseivel és fontosnak t a r t j a a világháború 
közepette is a magyar léleknek és a magyar 
szellemnek ezt a határozott megnyilatkozfi-
sát. 

Mély tisztelettel üdvözlöm Philippo An-
fuso követ urat , a nagy olasz nemzetnek 
képviselőjét és Stauss Emil G-eorg urat , a 
németbirodalmi gyűlés alelnökét, a német 
követ ú r képviselőjét, akik jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket. 

A mai napon ny i t j a meg kapuit az or-
szág nyugat i ha tá rán a József Nádor Mű-
egyetem soproni Nyár i Egyeteme, továbbá 
a pécsi Erzsébet Tudományegyetem keszt-
helyi Nyár i Egyeteme is. Innen a Nagy 
Magyar Alföld szívéből küldöm nekik üd-
vözletemet. őszintén sajnálom, hogy nem 
lehetek a másik két helyen is jelen szemé-
lyesen. A 

Nagy és őszinte öröm tölt el, hogv mint 
az ország kulturális életének felelős veze-
tője, hivatalos minőségemben külföldi és 
honi hallgatósághoz egyszerre szólhatok. 
Régi, szép hagyomány visszacsillanását ér-
zem ebben a tényben is, mert a magyar 
szellem igaz fiai minden időben nemcsak 
honfitársakhoz beszéltek, hanem Eurójmhoz 
is, Európa minden jószándékú kultúrnem-
zetéhez. 

Nem tar tom véletlennek azt, hogy a 
világháború közepette is megtar t juk a 

Nyári Szabadegyetem hagyományos elő-
adásait . A magyarság kelet-középeurópai 
szerepe, tehát európai hivatásának teljesí-
tése mindig két erőn nyugodott: kardjának 
és szellemének erején. A kardot forgató 
magyar mindig eredeti vitézi lelkéből me-
rí tet te az erőt és a magyar kard nyomában 
minden időben ott já r t a magasrendű és 
emberséges magyar gondolat. Nemcsak kar-
dunkkal és vitézi erényeinkkel hódítottunk 
és rendeztük Európának ezt a viharokkal 
és válságokkal telített darabját, hanem 
szellemünk és kultúránk jótékony, magas-
rendű emberi magatartásra nevelő sugarai-
val is. Kuruc katonáink a XVI . század 
legnagyobb magyar költőjének, Balassa 
Bálintnak verseskönyvével mentek a csa-
tába. Maga Balassa Bálint és a következő 
században nagy epikusunk, Zrínyi Miklós 
is nemcsak pennájukkal szolgálták hazáju-
kat, hanem „rettenetes bajvívó szablyá-
jukkal" is. A magyar vitézség és a magyar 
művelődés szelleme összeforrott, eggyé vált, 
egyesült erővel avatkozott be ennek a föld-
darabnak a sorsába. 

Különösen fontosnak tartom, hogy mind-
ezt éppen ma állapítsuk meg, midőn szö-
vetségeseinkkel karöltve a világ egyik leg-
nagyobb csatáját vívjuk. Nemcsak hon-
védeink állanak helyt az orosz mezőkön és 
vívják ki baj társaink és barátaink egyre 
fokozódó elismerését, hanem i t t Debrecen-
ben meggyuj t juk a magyar szellem fák-
lyá já t is, hírül adjuk mindenkinek, hogy 
amint a magyar kard tevékeny részt vesz 
az Új Európáért folyó áldozatos harcban, 
úgy a magyar szellem is résztvesz ma'd az 
Új Európa felépítésének ugyancsak gigászi 
müvében. A magyar széllemnek foi.tos 
missziója volt a múltban, van a jelenben 
és lesz a jövőben Kelet felé. A magyar az 
a kelet-középeurópai nép, mely magáévá 
tette Nyugat ku l tú rá já t és civilizációját 
ti nélkül, hogy a maga eredeti lelkét, vitéz-
ségét és sajátságos szellemét föladta volna. 
Hiva tva van tehát arra, hogy missziót tölt-
sön be Kelet felé, példát mutasson a honi 
hűségre és egyúttal Európa szellemét sugá-
rozza. Megállja helyét most, a népek csa-
tá jában és meg1 fogja állni helyét a béke 
küzdelmeiben is. 
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Bizonyos meghatódás tölt el itt Debre-
cenben. Ügy érzem, hogy fölcsap a földből, 
a sírokból a történelmi mult és a r r a köte-
lez, hogy szóljak róla. Ez t a t á j a t Ha jdú-
ságnak nevezik, mert i t t telepedtek le 
annakidején a hajdúk, a magyarságnak 
egyik legvitézebb katonái. De ugyanakkor 
Debrecen a magyar szellemnek és kultúrá-
nak bás tyá ja már régtől fogva. I t t szüle-
te t t és i t t élt Csokonai Vitéz Mihály, aki 
a t iszta magyarságot nagyszerűen össze-
egyeztette az európaisággal és irodalmunk 
másik büszkesége, Fazekas Mihály. Ezen a 
tá jon ébredt r á magyar kötelességeire Szé-
chenyi I s tván gróf, a legnagyobb magyar. 
A debreceni kollégium padja iban ült Köl-
csey Ferenc, a Himnusz költője és Arany 
János, a Toldi írója. Itt hirdette ki a ma-
gyar függetlenségi nyilatkozatot Kossuth 
Lajos. A debreceni kollégiumban lett a la-
t in nyelv hosszú uralma után először taní-
tás i nyelv a magyar. Nemzeti egység való-
sult meg ha jdan ebben a kollégiumban: 
a nemesi fiúk mellett ott ültek a jobbágy-
gyerekek, a kollégiumi alapítványokhoz 
éppen úgy hozzájárult az úrrend, mint a 
jobbágyság. Tanuljunk kell ettől a gyö-
nyörű múlttól, mert ha egy nemzet kiejti 
kezéből múltjának fonalát, akkor menthe-
tetlenül eltéved a népek országútján. 

Külföldi barátaink nem találnak Debrecen-
ben, annyi régi szép épületet, mint a nyugati 
városokban. Mi lehet ennek az okai A fele-
letet erre a magyar történelem a d j a meg. 
Nekünk százszor és százszor kellett min-
dent ú j r a építenünk. Mi tettük lehetővé 
Nyugat békésebb, kedvezödb társadalmi és 
gazdasági fejlődését. A mi multunk i t t van 
a föld alatt , bárhová szánt is az eke, min-
denütt csontokat vet ki : Árpád-kori magya-
rok, végvári harcosok és a függetlenségért 
életüket áldozó magyarok csontjait . Ez a 
földalatt i Magyarország azonban és ennek 
a földalatti Magyarországnak hősi erkölcse 
és tiszta szelleme nemcsak a föld alatt él, 
hanem lelkünkben is. A Nagy Magyar Al-
földnek és a tiszántúli rónáknak szín-
magyar népét joggal nevezhetjük Európa 
legtöbbet szenvedett népének, mert síksá-
gon élt, nem védték természetes erőművek 
és kemény falak, hanem teste volt a fal és 
a gát a történelmi balsors elleni,. Ez a nép 
hű maradt hagyományaihoz és a leg-
nagyobb balsors közepette is megőrizte tör-
ténelmi lelkünket. Jellemében, _ népművé-
szetében, dalaiban, meséiben és hagyomá-
nyaiban az eredeti, t iszta magyar szellemi 
örökséget érzi. Debrecen ennek a nagyszerű 

népnek volt a természetes központja, kis 
fővárosa és maradjon az a jövőben is. 

Külföldi vendégeink és barátaink ízelítőt 
kapnak ebben a városban és környékén az 
eredeti, t iszta magyarságból. Gondoljanak 
arra, hogy ez a magyarság a gyökér, a mi 
őstalajunk, a mi erőink kútfeje. Ez a ma-
gyarság áll helyt a harctereken, ez a ma-
gyarság csatlakozott szívvel és lélekkél az 
igazságosabb és emberségesebb tJj Európa 
gondolatához. Ennek a magyarságnak erői 
és erényei fognak majd pótolhatatlan érté-
ket jelenteni az Új Éurópa életében. Ez a 
magyarság mindig állotta szavát, elsőrangú 
erényének ismerte a hűséget, gondosan vi-
gyázott életének legfőbb kincsére, szabad-
ságára és függetlenségére, de ugyanakkor 
mindig hajlandó volt a széles emberi 
együttműködésre. Boldogok yagyunk, hogy 
külföldi bará ta inknak és vendégeinknek 
itt, országunk szívében megmutathat juk 
ennek a magyarságnak egyik bölcsőjét. 

A Nyár i Egyetem gazdag programmjá-
ból különösen két részt emelek ki. Egyik a 
kisebbségi előadások sorozata, melyek ismét 
tanúságot tesznek, hogy első szent kirá-
lyunk, Szent Istvánnak intelmei alapján 
kívánjuk rendezni minden kisebbségünk 
sorsát. A másik a saj tótanfolyam, mely egy 
nagy megújhodást hirdet, a magyar sajtó 
megtisztulását, fölemelkedését, a nagy nem-
zeti munkaterv keretébe való beilleszkedé-
sét és ezzel párhuzamosan a magyar újság-
írói rend tekintélyének folytohos emelke-
dését. 

Kívánom, hogy külföldi vendégeink és 
barátaink érezzék jól magukat és vigyenek 
kedves emléket hazájukba. Hirdessék min-
denütt, hogy olyan néppel ismerkedtek meg, 
amely az emberiség két nagy erényével, a 
vitézséggel és az eredeti kultúra teremtésé-
nek Istentől adott képességeivel rendel-
kezik. 

Mikor a debreceni Nyár i Egyetem IC. 
évfolyamát megnyitom, a német, olasz, bul-
gár, spanyol, portugál, japán, svájci és 
f rancia külföldi s a hazai hallgatóságot 
szeretettel üdvözlöm, eredményes munkát 
kívánok és tisztelettel felkérem a miniszter-
elnök úr őnagyméltóságát, hogy a debre-
ceni Nyár i Egyetem bevezető előadását 
megtartani méltóztassék. 

Szinyei Merse Jenő vallás- és közokta-
tásügyi miniszter azután német és olasz 
nyelven üdvözölte a hallgatóságot. 

A minisztert beszéde u tán hosszasan ün-
nepelte a hallgatóság. 
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FAM7SI NÉPSZOKÁSAINK ÉS AZ ISKOLA 
írta SZÉP S Á N D O R N É 

I HOGY fordul az esztendő kereke, 
rendre elérkeznek azok a napok, 
amelyeket a falu népe valamilyen 
hagyományos szokással ünnepel-

Vagy talán mondjuk így: ünnepelt. Mert sze-
münk lá t tára sorvadnak el lassú haldoklással 
az egyes népszokások, hogy nyomtalanul eltűn-
jenek a falu életéből s bár az utolsó évtizedek 
erős hagyománygyüjtő munkája fel is jegyzi 
azokat az utókor s főleg az ezzel foglalkozó tu-
domány számára, ha nem vigyázunk, a nép 
életének eme bájos és vidám színfoltjai, mint 
ilyenek, örökre elmosódnak. 

Csak egy példát mondok: községünkben szo-
kás a betlehemezés. Húsz évvel ezelőtt az első 
dolgom volt, hogy feljegyeztem annak módját, 
szövegét, énekeit. Akkoriban kamaszkorú fiúk 
jár ták, hatalmas botokkal. Mi tagadás benne, 
dolgozott a virtus, no meg a kenyéririgység, az 
egyes truppok sokszor alaposan helybenhagy-
ták egymást. Az évek teltével a betlehemezők 
mindig kisebbek lettek, az utolsó időkben már 
csak elemi iskolás, 9—11 éves gyermekek ko-
pogtatnak be esténkint az ajtókon. A mondóka 
egyenes arányban fogyott a fiúk korával, a 
mult adventben döbbentem rá, hogy a réginek 
alig a fele. Elfelejtik, elnagyolják, buzgóság, 
áhí tat nélkül csak a markukba dugott apró-
pénzre várnak. 

Hibásak vagyunk. De egyrészt a rengeteg 
iskolai és iskolánkívüli munka, a család 
gondja, a mindig kevés idő, másrészt az a kö-
rülmény, hogy sok régi népszokás tartalmaz 
erősebb kifejezéseket, drasztikus kiszólásokat, 
visszatartott attól bennünket, hogy egyik-másik 
hagyománnyal, bár a beszéd- és értelem gyakor-
latok keretében tárgyal tuk is azokat, az iskolai 
munka idején behatóan foglalkozzunk. Az ú j 
tanterv és útmutatás azonban ezt egyenesen 
kötelezővé teszi. Helyet kíván neki tanmene-
tünkben, például az énekoktatásnál. S mivel 
kar társaink legnagyobbrészt most készülnek líj 
tanmenetíráshoz, szeretném figyelmüket fel-
hívni, hogy az egyes tárgyakhoz alkalom-
szerűen kapcsolják a helyi néphagyományok-
kal való foglalkozást is. 

Több tanerős iskolánál legjobb volna, ha — 
az anyag előzetes összegyűjtése után — a tan-
testület értekezleteken beszélné meg, melyik 
osztály mit dolgoz fel belőle? Melyik ének fe-
lel meg a kisebb, melyik a nagyobb gyermekek 
hangterjedelmének? Hogy osszuk be ezt a mon-
dókát, azt a köszöntőverset? Az egész nagyok-
nál pedig már tá rgya lha t juk részletesen, teljes 
egészében a falu szokásait. Ha kellően fel tud-
tuk magunkhoz emelni a gyermekek lelkét, 
nem fognak megbotránkozni a régiek egy-egy 
erősebb kiszólásán. Meg lehet nekik magya-
rázni, hogy bár-őseink élete szép, tiszta, igaz 

magyar élet volt, nyelvük kifejezésének finom-
ságaira még annyira nem törekedtek-

A hagyományokat a felnőttek sorvasztják 
el, ők nem engedik be a betlehemeseket, lucázó-
kat, mondván, sárt hoznak csizmájukon, — 
valójában únják őket s sa jnál ják tőlük a kis 
ajándékot. A gyermek mindig örül a látványos-
ságnak, változatosságnak. Épp ezért minden 
óra, amelyben helyi néphagyományokkal fog-
lalkozunk, maradéktalanul érdekli, leköti a 
gyermekeket, megnyi t ja szívüket. Kell-e annál 
hangulatosabb, mint adventben megtanítani a 
betlehemesek egy-egy énekét? Az előkészítés, 
érdeklődés felkeltése, kapcsolatok, helyi, erköl-
csi vonatkozások, dramatizálás mind készen 
van, igazán nem okoz fejtörést. S a Jézuska-
váró kicsikék milyen áhítattal fú j j ák a betlehe-
mesek beköszöntőjét: 

Dicsértessék az Úristen! 
Most és mindörökké, ámen-
Vég nélkül, szüntelen, 
Alle-alleluja! 

S micsoda ragyogó szemek ülnek a piros arcocs-
kákban, mikor éneklik a pásztorok tréfás, oldal, 
kolbász, szalonna, pecsenye, bor i rányában a 
a ház gazdájához intézett kérelmét! 

Elő van írva az I. osztály Jbeszéd- és értelem-
gyakorlatában köszöntővers betanítása. Bár 
i f júság i íróink formás, művészi költeményekkel 
szolgálnak, mégis inkább tanítom a helybeli 
r i tmikus mondókát: „Eljöttem e jó estbe, jó 
estbe, Is tván köszöntésére . . ." stb. 

Nagyobb gyermekek kézimunkaórán csop^r-
tonkint, vagy kisebb létszámú osztályonkint ké-
szíthetnek betlehemet. Egyesek összeállítják a 
templomocskát, emezek festik, mások kivágják 
az alakokat, ragaszt ják a bárányokat stb. Csi-
nálhatnak háromkirályozó csillagot. (Kinyújt-
ható és összehúzható rácsszerű dolog, végén 
csillaggal, a Dunántúlon ezzel járnak három-
királyozni.) Elkészíthető a három király püs-
pöksüvege, papírból, különféle ragasztott, vagy 
festett dísszel. 

Miért ne önthetnének a természettan órán 
ólmot, főzhetnének a háztartási órán szilvesz-
teri gombócot a nagyok? Nem babona, ár ta t lan 
szórakozás ez már, hisz senki se hisz komolyan 
a jövendölésben, ezt a szülőknek értekezleten 
meg kell magyarázni. A baromfigondozás kap-
csán, élénkítő részlet gyanánt kitérhetünk a 
Luca-napi, a csecsemőgondozásnál a keresztelői 
szokásokra stb. Régi gazdaasszonyaink kovászo-
láskor a kereszt jelét írták a sütőteknő fölé, be-
vetéskor mondták: Jézus, Mária szent nevében, 
kenyérszegéskor a késsel rajzoltak keresztet a 
kenyér alsóhéjára. Miért ne tar thatnák meg az 
ilyen szokásokat s miért ne beszélhetnénk róla 
háztartási órán a lányoknak? Ugyanígy meg-
beszéljük a jellegzetes helyi ételek, ünnepi ét-
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rendek készítési módját, tojásíró vidékeken 
megtaní t juk a hímes tojás készítését. Általában 
minden hagyományt védeni, ápolni, megtar-
tani, az újabb nemzedéknek továbbszármaztatni 
kell, míg az nem egészségtelen, vagy erkölcste-
len hisz ezek mindegyike egy-egy erős szál, 
mely népünket az ősi röghöz fűzi, ősi erkölcsé-
ben megtar t ja . 

Szülői értekezlet, népművelési előadás kisérő-
müsorául előadhatjuk a községbeli népszokáso-
kat, változtatás nélkül, de szép hangsúllyal, 
énekkel, az öregektől megtudakolt, régi teljes 
formában. P á r bevezető szóval kiemeljük azok 

szépségét, megemlékezünk elődeinkről, akik ezek 
nélkül a szokások nélkül nem is érezték volna 
teljesnek az ünnepet. Minden igyekezetünkkel 
legyünk azon, hogy hagyományainkat a község 
közös kincsének, tudományának tekintsék s 
büszkék legyenek rá. 

Keméljük, hogy ha a hat évfolyamú népis-
kolának nem is volt ideje, a nyolcosztályos bi-
zonyosan ráér majd arra, hogy összegyűjtve, 
összefűzve megmentse s eredeti helyén meg-
tar tsa népünk hagyományos szokásait, a ma-
gyarság életének eme ragyogó szép gyöngysze-
meit. 

ESZTÉTIKAI NEVELÉS A NÉPISKOLÁBAN 
írta : ÁRPÁSSY GYUI.A 

|Z ESZTÉTIKAI NEVELÉS célja 
a szépérzék fejlesztése, az ízlés 
ápolása. A hajlam, a készség min-
den gyermek lelkében megvan, a 

nevelő szépérzékétől és böles eljárásától függ, 
hogy mennyire tud ja ezt a csírát kifejleszteni. 
A szépérzék kifejlesztése azért nagy jelentő-
ségű, mert akinek ízlése van, az tud örülni a 
szépnek, mely viszont a lelkében eleven érzést 
kelt. Ezt az érzést nem pótolja semmi, de ezt 
az érzést rá sem lehet erőszakolni senkire. Az 
a tanító, aki a feladatot úgy oldaná meg, hogy 
szavakkal áradozik a gyermek előtt a szép dol-
gok szépségéről, p. gyermeket legtöbbször ha-
zug érzelmek f i togtatására taní t ja . A tanítónak 
óvatosan, gyöngéden kell fejleszteni a gyer-
mek ízlését, inkább csak alkalmat ad neki a 
megnyilatkozásra és főkép a r ra törekszik, hogy 
eltávolítsa útjából az akadályokat, a szándé-
kos oktatásnak még látszatát is kerülve. 
A gyermek nem érzéketlen a szép iránt, ellen-
kezőleg, az érdekek távol esvén lelkétől, épp az 
ő lelko alkalmas a szép hatásának megérzésére. 
Ha a .gyermek valami "iránt még nem mutat 
fogékonyságot, türelmesen kell várnia, míg a 
gyermek lelke megnyílik, s ezt a pillanatot kell 
megragadnia. Ekkor is néha egy-egy szó vagy 
mozdulat elég lesz, hogy a gyermek figyelmét 
a szépre irányítsa és a benyomást gyöngéd mó-
don erősítse.1 

Az ízlés, a szépnek megérzése ugyanaz eszté-
tikai téren, ami a lelkiismeret az erkölcsi vi-
lágban. í gy az esztétikai képzés az érzelmi 
világgal van szoros kapcsolatban. Éppen azért 
nem külön tantárgy, mint ahogyan az erkölcsi 
nevelés sem az, így az ízlés nem szabályokkal, 
hanem valóságos példákon, megérzéssel és át-
éléssel fejleszthető. 

Az ízlés fejlesztésére nagy befolyása van 
magának a szülői háznak és a tanulók körében 
élők gondolkodásmódjának. A rend- és tisz-
taságszeretet a lapjának a megvetése egyenesen 
a család feladata. A ház berendezése, udvara, 
bármily egyszerű is, a rendnek és a tisztaság-

1 Tanterv és Utasítások a népiskolák számára. 110. 1. 

nak nemcsak egészségtani, de a tanulók ízlésé-
nek fejlesztése szempontjából sem volna sza-
bad belőle hiányozni. 

A szülők ezirányú nevelését támogatja , sok 
esetben azonban pótolja is az iskola. 

Az esztétikai nevelés szempontjából igen 
nagy jelentősége Van az iskola épületének, de 
az iskola épülete is fejleszti a gyermek ízlését. 
Nagyon fontos szerepet játszik ebből a szem-
pontból az épület környezete is. Tágas, fásított 
telken, virágoskerttel övezett iskolaépület esz-
tétikai hatása máris bizonyosra vehető. Ellen-
ben például kőrakások közé szorított iskola-
épület ilyen szempontból szóba sem jöhet. 

Az iskola külső és belső falainak meszelése, 
festése s ezeknek épsége is hozzátartozik az 
esztétikai neveléshez. Piszkos, kopott falak, 
vagy rosszul választott színek nagyon hátrál-
ta t ják az ízlés fejlesztését. 

Az esztétikai nevelés eredményessége érde-
kében ügyeljünk az iskola tantermének, folyo-
sóinak rendjére, tisztaságára, díszítésére. A 
szépérzékre nevelés természetes követelménye 
az iskola egész területének tisztántartása. A ta-
karí tásnak minden tekintetben kifogástalannak 
kell lennie. Ugyanakkor nem szabad megtűrni 
sem a tanteremben, sem a folyosókon a tanu-
lók elhullatott papírdarabja i t vagy másféle 
szemetelését. A tisztaság fenntartásába őket is 
bele kell nevelni, ami azt jelenti, ha rendetlen-
séget, szemetet látnak, minden figyelmeztetés 
nélkül teremtsenek rendet, szedjék fel a sze-
metet. 

Tegyük otthonossá és kedvessé tantermün-
ket művészi képek és virágok elhelyezésével. 
A szépnek elsőrendű tényezője a nagyvonalú-
ság és az egyszerűség. Akármilyen szép is ön-
magában valami, ha az előbbi feltételek hiá-
nyoznak belőle, már nem lehet szép. Azért a 
tantermek és folyosók díszítőelemeinek meg-
válogatásában állandóan tartsuk szem előtt, 
hogy szépségre éhes tanulóink lelkét a magyar 
nép- és képzőművészet legnagyobb alkotásai-
nak bemutatásával kell táplálnunk és erősíte-
nünk. Inkább semmit sem függesszünk isko-
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Iánk falára, minthogy mérgezzük ízléstelen ké-
pekkel szépérzéküket. 

Az esztétikai nevelésnek mindennapi terü-
lete és egyúttal eszköze is a külső magatartás-
ban (az egymásközötti érintkezés módja, udva-
riasság, lovagiasság, halk és finom beszéd) a 
testi tisztaságban és ruházkodásban nyilvánuló 
alakiság. Ezekről való beszélgetésre ragadjunk 
meg minden alkalmat. Ügyeljünk azonban arra, 
hogy a gyermekek körében szerzett tapaszta-
lataink megbeszélésekor ne legyünk bántók, ne 
szégyenítsük meg tanulóinkat, mert ezzel ki-
tűzött célunknak éppen az ellenkezőjét ér jük el. 

Az ízlés fejlesztése azt is megkívánja, hogy 
a növendékek taneszközei tiszták, rendesek le-
gyenek. Időnkénti szemlén győződjünk meg er-
ről, s tapasztalatainkat beszéljük meg az osz-
tállyal. 

Ügyeljünk arra is, hogy növendékeink min-
den írásos- és ra jzmunkáikat rendesen, ízlése-
sen készítsék el. 

Tantervünk figyelmeztet bennünket, hogy a 
népiskolában nem adhatunk rendszeres esztéti-
kai nevelést, azért a r ra kell törekednünk, hogy 
nevelésünk minden mozzanata esztétikai jel-
legű legyen. A szépérzék és ízlés nem fejleszt-
hető elvont szabályokkal, hanem elsősorban 
példákon való megéreztetéssel és átéléssel. Ép-
pen ezért a növendéket körülvevő környezet-
nek mindegyik jelensége, az iskolai életnek 
minden mozzanata és az oktatásnak úgyszól-
ván egész anyaga bevonható az esztétikai neve-
lés körébe2 

A kisgyermeknek megvan az a természet-
adta képessége, hogy alkotás út ján valamit 
létrehozzon. Megteremti a maga nyelvét, kiala-
kí t ja játékában a megfelelő környezetet, törté-
neteket költ, épít, festeget, énekel, de mindaz, 
amit kifejezésre ju t ta t , nem valami önmagá-
ban is jelentős alkotás, hanem az ő életének 
egy része, annak csak az ő szempontjából van 
jelentősége. Minden, amit a gyermek alkot, csi-
nál, teremt, őszinte szükségérzetből fakad, ab-
ból, hogy mindazt, ami lelkében végbemegy, ki-
fejezze. Ez azonban nem művészi alkotás, merj, 
hiányzik belőle a tudatosság. A gyermeki alko-
tás puszta játék, a gyermeki képzelet sajátos 
életmegnyilvánulása. A művészi nevelés szem-
pontjából a tanításnak alkalmat kell nyúj ta-
nia, hogy mindazt, amit a gyermek átél, lát, 
tapasztal, szabadon és önállóan is kifejezhesse. 
Igyekezzünk azonban elérni, hogy a gyermek 
azt, amit rajzban, kézimunkában, fogalmazás 
közben kifejezésre jut tat , kellő formába is 
öntse. A formaérzék ápolása a művészi nevelés 
egyik legfontosabb feladata. Ezt a célt szolgál-
ják a helyesen megválasztott rajz, kézimunka 
és fogalmazási feladatok, amelyek a gyermek 
alkotó tevékenységének a kifejezésére a "leg-
kiválóbb alkalmakat szolgáltatják, Az alkotó 
tevékenység pedig a művészi alkotások szépsé-
geibe való bevezetésnek legjobb alapja. 

s Tanterv és Utasítások a nyolcosztályos népiskola 
számára. III. köt. 51. I. 

Az ízlés fejlesztésének első és legfontosabb 
tényezője a szemlélet. Még az irodalmi élvezet 
is a gyermek tiszta és biztos szemléletein alap-
szik. Csak így lehet r á hatással e szemléletek 
irodalmi, művészi kifejezése, viszont az iro-
dalmi mű hatással lesz szemléletének i rányára 
és módjára. Azért mindennemű esztétikai neve-
lés első feltétele, hogy a gyermeket megtanít-
suk a látásra. Látni pedig a gyermek csak a 
természet tárgyain tanulhat meg. Mennél hatá-
rozottabbá és részletezőbbé válik a tanuló lá-
tása, mennél jobban megkülönbözteti a dolgok 
alakját, részleteit, színeit, annál nagyobb az 
öröme a dolgok változatosságában, annál bizto-
sabban fejlődik az ízlése. Az a gyermek, aki 
hozzászokik a természeti dolgok és jelenségek 
megfigyeléséhez, csakhamar megérzi a termé-
szet szépségét is. Különösen a kirándulások 
nyúj tanak alkalmat arra, hogy a természeti- és 
földrajzi ismeretek biztos szemléleti a lapjának 
a lerakása mellett a tanító taní tványai lelké-
ben a szép érzését is felkelthesse. A természet 
legigénytelenebb része is tele van szépségekkel. 
A fák leveleinek formái, színei gyönyörű vál-
tozatosságot mutatnak, a pillangó a festés mű-
remeke, a bogár bámulatot kelt testének kicsi-
sége ellenére is tökéletes művészetével. Az ég 
felhőzetének érdekes alakjával , színezésének 
változatosságával mindenütt alkalmas tárgya 
szemléletünknek. Amikor a gyermeket mind-
ezek látására taní t juk, a leghatékonyabban 
szolgáljuk művészi ízlésének fejlesztését. 

Amikor a növények és állatok megfigyelése-
kor felhívjuk a tanulók figyelmét az élőlények 
egymásrautal tságára, az életközösségre s a r ra 
a bámulatos egyensúlyra, mely a növény- és 
ál latfajok száma között kezdet óta fennáll, ami 
csodálatra ragadja a tanulók lelkét s a termé-
szet ú t ján Istenhez vezeti a harmóniák észre-
vétetésével, akkor is növendékeink esztétikai 
érzelmeit ébresztgetjük és fejlesztjük. 

A tanulóknak alkalmat kell adni a művészi 
alkotások szemlélésére is, gyakorolni kell sze-
mét, fejleszteni érzékét és ízlését. A gyermeket 
elsősorban a kép tar ta lma érdekli, ezért a ké-
pek első fokon inkább epikus természetűek le-
gyenek s csak utánuk következzék a hangula-
tos tájkép. Amit a képen tanítunk, az is a mű-
vészi vonásokat emelje ki, azért a kép legyen 
művészi. A kép szemléltetésekor ar ra töreked-
jünk, hogy felkeltsük a gyermek kíváncsisá-
gát. A kép hatásának csendes és fontos folya-
matá t ne zavarjuk kérdezgetésekkel, mert mi-
nél kevesebbet beszélünk a szépről, de éreztet-
jük, annál eredményesebb lesz a hatás. A gyer-
mek 10—14 éves korában szereti a képeket má-
solni is, de nem a rajzkészség elsajátí tása 
miatt, hanem mert a kép tárgyánál fogva 
érdekli. 

A szépérzék nevelése minden egyéb mozza-
natát is a szemléletre alapít juk. I t t főleg az 
irodalmi alkotás, a rajz, mintázás, ének jönnek 
figyelembe. Még mindig túlságos szerepe van 
a szónak az iskolai tanításban, az érzékek gya-
korlásának, a kézi ügyességek fejlesztésének 
rovására. Azt nem lehet kétségbe vonni, hogy 
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a gyermeknek jól kell tudni beszélni és írni, de 
tanuljon élesen látni és kezével bánni is. 
A gyermek az irodalmi szépségeket akkor érzi 
meg, ha azt, amit olvas, gazdag és biztos szem-
lélet elevenné teszi és igaznak tüntet i fel 
előtte. Ha azután maga is kísérletet tesz gon-
dolatainak kifejezésére a szóval elmondottak 
leírásában, ezzel az írók művészetét is jobban 
megérzi. Az író válogatott nyelve, a költő rit-
mikus szófűzése olyan legyen számára, mint 
tüdőnek a tiszta levegő. Ne esztétizáljunk még 
elemi módra sem, hanem éreztessük a gyer-
mekkel a szépet, vezessük rá önkénytelenül. 

Az esztétikai nevelésnek művészeti oldalát 
leginkább a ra jz és a kézimunka szolgálja. Mi-
kor a gyermek rajzolni és mintázni tanul, ez 
visszahat látó- és megfigyelőképességére, mely-
nek erősödése fejleszti kézügyességét. Mind a 
kettő pedig a lapja az esztétikai érzésének is. 

Az élet bármelyik mozzanatában megnyil-
vánulhat a szép, ami kellemes érzéssel tölti el 
a lelket, de a szép hiányát szintén érezhetjük, 
ami viszont az egészséges érzésű emberben 
visszatetszést szül. Éppen azért az esztétikai 
nevelés nem kizárólag a művészeti tárgyak ke-
retében lehetséges, hanem az összes tantárgyak-
ban szintén nyílik r á alkalom. Sőt a tantár-
gyak tanításán kívül is érvényesülnie kell. Ve-
zessük rá a gyermeket a r ra is, hogy sa já t kör-
nyezetében is tud ja meglátni és megbecsülni a 
szépet. A családi élet, a község, a népszokások, 
a népdalok, a népviselet, a népművészet mind 
önként kínálkozó lehetőségek a szépérzékre való 
nevelés munkájához, csak okosan kell felhasz-
nálni. 

Talán a nevelés egyik ágában sem olyan 
szembeötlő a tanító példaadó hatása —> mondja 

a népiskolai tantervünk — mint éppen a szép-
érzék ápolásában és az ízlés fejlesztésében. „A 
tanító hiába beszél növendékeinek a rendszere-
tetről és minden ténykedésükben megnyilat-
kozó csinosság követelményéről, ha íróasztalán 
és szekrényében nem tar t rendet, táblai rajzai-
ban, valamint írásaiban nem nyilvánul meg a 
csín. A tanító hiába figyelmezteti a növendé-
keit arra . hogy egymással udvariasan és szé-
pen beszéljenek, érintkezésükben ne legyenek 
durvák, ha ő maga nem követi beszédében és 
érintkezésében mindig a jó modor szabályait. 
A legmostohább körülmények között működő 
iskolában, a legelhanyagoltabb épületben és ro-
zoga berendezésű tanteremben is értékes eszté-
tikai irányú nevelés folyhat, ha a tanító min-
den ténykedése jóízlésről és szépérzékről tanús-
kodik."3 

Ne feledjük el tehát, hogy az esztétikai ne-
velésnek nincs külön órája. Tanításaink alkal-
mával minden kínálkozó alkalmat aknázzunk 
ki a szépérzék felkeltésére, mélyítésére. Gon-
doljunk állandóan arra, hogy akinek lelkéből 
hiányzik a szép i ránt való érzék, aki nem tud 
gyönyörködni szép alkotásokban és szép tettek-
ben, aki maga sem törekszik arra, hogy cselek-
véseiben a szépet megvalósítsa, az mások lel-
kébe sem viheti be a szép iránti érzéket. A szép 
iránti fogékonyság ugyanis nemcsak az alap-
műveltség egyik nélkülözhetetlen mozzanata, 
hanem a legnemesebb örömök forrása is.' 
Ezekre pedig ma, a fokozódó anyagiasság vi-
lágában mindannyiunknak nagy szüksége van. 

3 Tanterv ás Utasítások a nyolcosztályos népiskola 
számára. III. köt. 52. L 

4 U. o. 50. 1. 

MAGYAR PEDAGÓGIAI KIÁLLÍTÁS OEÜÍFBEM 
A N E M Z E T K Ö Z I O K T A T Á S Ü G Y I I N T É Z E T 

Irta: Dr. DRUCKER GYÖRGY miniszteri titkár, a Külügyi Szemle szerkesztője 

|ZOK KÖZÖTT a nemzetközi szer-
vezetek között, amelyek a most 
dúló második világháború elle-
nére nemcsak nem szüntették be 

működésüket, de tovább fejlesztették és ú jabb 
területekre is kiterjesztették, ma előkelő szere-
pet tölt be a Genfben székelő Nemzetközí Okta-
tásügyi Intézet (Bureau International d'Éduca-
tion). Ez a nemzetközi intézmény nem régi, 
mert bár távolabbi gyökerei a mult század 
60 as—80-as éveiig nyúlnak vissza, amikor a 
nemzetközi szervezkedés köztudomásúlag v i l á g r 
szerte megindult, ennek az Oktatásügyei Inté-
zetnek életrehívása csak jóval az első világ-
háború után, 1925-ben történt. Ehhez a kezde-
ményező lépést az American School Citizen-
ship League tette meg, amennyiben ennek a 
szervezetnek még 1912-ben sikerült a washing-
toni kormányt egy nemzetközi nevelésügyi 
konferencia gondolatának megnyerni. Az Egye-

sült Államok azután elérték, hogy Hollandia 
1914 szeptemberére egy diplomáciai konferen-
ciát hívott össze, melyből logikusan egy nem-
zetközi oktatásügyi szervezetnek kellett volna 
megszületnie. Ez a nemzetközi értekezlet azon-
ban a közben kitört világháború miat t uTár nem 
ülhetett össze. 

Csodálatosképen az első világháború után 
életrekelt sok nemzetközi intézmény között pe-
dagógiai jellegű még mindig nem szerepel, sőt 
az ú. n. Népszövetségi Egyességokmány, mely 
a Nemzetek Szövetsége alapszabályait foglalja 
magában, sok egyéb, szociális, emberbaráti, 
gazdasági és technikai feladatok megállapítása 
mellett a nevelésügy nagyfontosságú kérdései-
ről még csak említést sem tesz. 1922-ben a 3. er-
kölcsi nevelésügyi nemzetközi kongresszus 
hozzájárulását adta egy emlékirathoz (melyet 
Zoliinger svájci közoktatásügyi ál lamtitkár ké-
szített), mely összefüggésben állott egy, a Nem-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 19Í2 : 16. SZÁM. 7 9 3 

Drucker György át-
adja a magyar ki-
állítási fülkét- Kö-
zépen Jean Piaget 
professzor, a Nem-
zetközi Oktatásügyi 
Intézet igazgatója, 
jobboldalon Adrién 
Lachenal, Genf kan-
ton közoktatásügyi 

minisztere. 

zetközi Munkaügyi Hivatalhoz kapcsolandó 
Nemzetközi Oktatásügyi Intézet alapszabály-
tervezetével. Végre egy szervező bizottság 1925 
decemberében létrehozta Genfben a Nemzetközi 
Oktatásügyi Intézetet. A külpolitikai érdekek 
távolléte a svájci konfederációban — ami kü-
lönben hozzájárult annak idején ahhoz, hogy a 
Népszövetség székhelyéül Oenfet válasszák —, 
a régi és szolid pedagógiai hagyományok 
Svájcban, a nevelésügy terén világszerte ismert 
tudósok közreműködése — ezek voltak azok a 
tényezők, amelyek lehetővé tették, hogy a ne-
velők, úgyszintén az alsó- és középfokú oktatás-
üggyel megbízott hivatalos körök rokonszenvét 
az egyes országokban az ú j intézmény i ránt 
tapasztalata a lapján megtörtént az Intézet ú j 
alapszabályainak aláírása. Ezek szerint a Nem-
zetközi Oktatásügyi Intézet közérdekű intéz-
mény lett, amelynek működését — tanácsa és 
felkeltsék. 1929-ben, működésének néhány évi 
végrehajtó bizottsága ú t j án — tagjai , az egyes 
államok kormányai vagy közoktatásügyi mi-
nisztériumai ellenőrzik és fenntartásáról gon-
doskodnak. 

Ebben az alapokmányban hivatalosan elis-
merték, hogy a nevelésügy fejlődése a béke és 
az emberiség erkölcsi és anyagi fejlődése szem-
pontjából rendkívül jelentős tényező. E fejlődés 
érdekében fontos, hogy a nevelésügyi téren al-
kalmazott különböző módszerekre vonatkozó 
anyag gyűjtessék és tájékoztatás céljából ren-
delkezésre álljon, hogy az egyes országokban 
szerzett tapasztalatok más országok részére 
hasznosíttassanak. 

A magyar kormány, illetve a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium 1938-ban, néhai 
gróf Teleki Pál minisztersége alatt csatlakozott 
a Nemzetközi Oktatásügyi Intézethez. 

Az Intézet tevékenységének legfőbb célja: az 
egyes oktatásügyi kérdésekkel kapcsolatos ku-

tató munka végzése és ankétok rendezése, hogy 
ezek anyaga az egyes országok részére haszno-
síttassék. Az eddig folytatott ankétok egy ré-
szének felsorolása már betekintést ad arról a 
csendes, de annál hasznosabb kutató munkáról, 
amelyet a Nemzetközi Oktatásügyi Intézet 
aránylag rövid fennállása óta folytat. Ezek a 
kérdések: az egyes államok közoktatásügyi mi-
nisztériumainak szervezete, az iskolakötelezett-
ség meghosszabbítása, a fér jes nők helyzete az 
oktatásban, a tanfelügyelet, a földrajz oktatása 
a középiskolákban sth., stb. Ezeket az ankéto-
kat többnyire az egyes országok közoktatás-
ügyi minisztériumai kívánságára tartották, 
eredményeit a nemzetközi oktatásügyi konfe-
rencián megvitatták és a közoktatásügyi mi-
nisztériumoknak ajánlották. 

A Nemzetközi Oktatásügyi Intézet kutató 
munkájának eredményeiről kiadványaiban (ön-
álló monográfiák, negyedévi jelentések, a szak-
sajtóhoz ju t ta tot t közlemények, évkönyv stb.) 
számol be. Ugyancsak a tájékoztatást szolgálja 
kitűnően felszerelt és állandóan fejlődő szak-
könyvtára. Éppúgy a közoktatásügyet k ívánja 
előmozdítani évenkinti nemzetközi konferen-
ciáival, amelyeken a kutató munka eredmé-
nyeit v i ta t ják meg és ha szükséges, a ján l ják az 
egyes államoknak. Ezt a konferenciát a háború 
miatt most nem ta r t j ák meg. 

A Nemzetközi Oktatásügyi Intézet tevékeny-
ségének egyik fontos része az Állandó Nemzet-
közi Pedagógiai Kiállítás fenntartása. Ennek az 
állandó kiállításnak keretében lehetővé van 
téve a tagállamoknak, hogy közoktatásuk állá-
sáról és a fejlesztésére irányuló törekvéseikről 
az érdeklődőket demonstratív módon tájékoz-
tassák. Ez a kiállítás, mint maga az Intézet is, 
a genfi tó pa r t j án levő régi népszövetségi pa-
lota (Hotel des Nations) földszinti veranda-
szerű üvegépületében van elhelyezve, abban a 
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A nemzetközi peda-
gógiai kiállítás most 
megnyílt magyar 

fülkéje. 

teremben, amelyet a szomorú sorsra jutott le-
szerelési konferencia ülésezése miat t nagyobbí-
tottak meg. Ebben a hatalmas üvegteremben, 
ahol egykor a Népszövetség tanácsülésein a 
halhatat lan emlékű gróf Apponyi Albert vívta 
meg szellemi tornáit Titulescuval, „Nagy Ro-
mánia" mindenható külügyminiszterével, ma a 
pedagógiai, kiállítás keretében békés harmóniá-
ban az egyes népek kultúrfokának szimbólumai 
láthatók. 

Haltenbcrger Mihály egyetemi rk. tanár, a 
Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium igaz-
gatójának szakavatott rendezése mellett július 
3-án nyilt meg az állandó kiállítás magyar fül-
kéje, hogy bemutassa a magyar oktatás- és 
nevelésügy nagy fejlettségét. Genf város és 
kanton közéleti és tudományos személyiségei 
nagy számban jelentek meg az éppen fennállá-
sának kétezeréves jubileumát ülő városnak ezen 
a magyar ünnepén, amelyen az én tisztségem 
volt, hogy a magyar kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium nevében a Nemzetközi Okta-
tásügyi Intézetnek a magyar pedagógiai anya-
got á tadjam. 

A magyar kiállítási fülke szerény, de így is 
érzékeltetni tudja azt a kultúrmunkát , amely-
nek a lapjá t magasfokú közoktatásügyünk ké-
pezi. Ennek a szövevényes, de minden részleté-
ben egymásba kapcsolódó és egy szerves egé-
szet alkotó közművelődési rendszerünknek terv-
szerű felépítését a magyar fülkében felállított 
háromrészes, kétszárnyú falitáblázat tünteti 
fel. A tizenöt tankerületet statisztikai tábla 
muta t ja , feltüntetve a különböző típusú isko-
lák, ezekben az iskolákban a tanerők és ta-
nulók számát. Ezekből az adatokból nyilvánvaló 

az ország népműveltségének magas szintje. Né-
hány fénykép bemutat ja iskoláinkat, ezek kö-
zött a szabad levegőn való oktatást, a mezőgaz-
dasági iskolákat, valamint a testnevelést. Az 
ipariskolák komoly munkájáról a kiállítási 
fülke magyar motívumokkal díszített intarziás 
szekrényei, asztala, székei, kerámiák, üvegtech-
nikai munkák, bőrdíszművek, bronztárgyak és 
női kézimunkák, valamint szőnyegek tesznek 
tanúbizonyságot. Lényeges része a magyar 
gyűjteménynek az a kb. 700 darab tankönyv, 
amelyek minden iskolatípus minden osztályá-
nak minden tantárgyát magukban foglalják, az 
iskolai dolgozatok, i f júsági irodalom és a „Hun-
garológia" válogatott munkái. A magyar gyer-
mekekről való szociális gondoskodást külön al-
bumok muta t ják be. Végül statisztikák és 
fényképek mutat ják, hogy Magyarország hat 
egyetemen és főiskolán gondoskodik a felső 
vezetőréteg kiképzéséről. „Ez a kiállítási anyag 
— hangsúlyoztam rövid beszédemben — kifejezi 
azt. hogy mi magyarok, miként a múltban, a 
jövőben is részesei és terjesztői kívánunk lenni 
az európai kultúrának." 

André Lachenal, a Nemzetközi Oktatásügyi 
Intézet elnöke és a genfi kanton közoktatás-
ügyi minisztere, aki a magyar kiállítási anya-
got tőlem átvette, elismeréssel emlékezett meg 
a magyar kormány törekvéséről, mellyel a há-
borít ellenére is résztvesz a Nemzetközi Okta-
tásügyi Intézet munkájában. Végül Jean Piaget 
professzor, az Intézat igazgatója kegyelettel 
emlékezett meg néhai Teleki Pálról, akinek 
kultuszminiszterségéhez fűződik Magyarország 
csatlakozása, valamint kiemelte Hóman Bálint 
ny. miniszternek és mindazoknak érdemeit. 
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Adrién Lachenal, 
Genf kanton közok-
tatásügyi minisztere 
átveszi a magyar 

fülkét. 

akiknek közreműködésével a magyar pedagó-
giai kiállítás Genfben megnyílhatott. 

A magyar pedagógiai kiállítás kitűnő hatá-
sát kellemesen fokozta az a néhány pohárka to-
ka j i aszú, amelyet vitéz Rényey Viktor m. kir. 
főkonzul és neje igazi magyaros vendégszere-
tettel szolgáltattak fel a megjelent genfi előke-
lőségeknek. 

A svájci, különösképen a genfi és a környék-
beli saj tó hosszú tudósításokban számolt be a 

magyar pedagógiai kiállítás megnyitásáról, 
úgyszintén a svájci rádió is bemondta a ma-
gyar eseményt. 

Ez a nagy szakértelemmel és szeretettel 
összeállított állandó kiállítás nemcsak a hagyo-
mányos magyar-svájci kulturális kapcsolatok 
további kimélyítéséhez já ru lha t hozzá előnyö-
sen, de alkalmas a r ra is, hogy a magyar köz-
oktatásügy fejlettségét, általában a magyar 
kul túrá t ország-világ előtt hirdesse! 

HELYI VONATKOZÁSOK A TANANYAG-
BEOSZTÁSBAN 

írta : KOCZÖH SÁNDOR 

APUNK több esetben — így leg-
utóbb az 1942. július 1-i számában 
—i kimerítően és nagy szakszerű-
séggel foglalkozott a tanmenet-

keszités módjával. E cikknek az a célja, hogy 
ú j gondolatokkal já ru l jon az elmondottakhoz s 
különösképen a helyi tanmenetkészítésről hal-
lott elméleti elgondolásokhoz a gyakorlat i 
megoldás módját vázolja. 

Az ú j tantervi Útmutatás, sajnos, nem mutat 
külön rá a helyi tanmenetkészítés szempont-
ja i ra — mert az erre vonatkozó gondolattémá-
kat az egyes tantárgyak anyagában érinti —, 
ezért a cikk próbál feleletet adni ebben a fon-
tos tanítói kérdésben, hogy az elkészítendő tan-
menet jobban megfeleljen az Útmutatás hár-
mas kívánságának: oktatásunk tervszerűségé-
nek biztosítása s a tanítói munkánk ellenőrzé-
sének megkönnyítése mellett igazolni a didak-
tikai el járásaink helyességét. 

Ma már szinte csodálkozunk azon, hogj" ré-

gebben vita tá rgyát képezte, hogy a Tanterv 
átvihető-e az életbe? Ez a vita már az 1925-ös 
Tantervvel végleg lezárult. Igenis átvihető és 
mindig annak a községnek, vagy városnak az 
életébe, amelyiknek a területén működik az is-
kola. Csakis úgy vihető át az életbe, ha az is-
kola életében megnyilatkozik a helyi élet min-
den sajátossága (természeti, társadalmi adott-
ságai stb.). S miután nincs is oly község, város, 
amelynek különféle adottságai teljesen ráille-
nek egy másik közület adottságaira, az iskolák 
tanmenetei sem húzhatók egy közös kaptafára . 
„Ahány ház annyi szokás", ez nemcsak a je-
lenre, hanem a múltra is vonatkozik, az élet 
mindenféle — erkölcsi, anyagi stb. — variációi-
ban egyaránt. Minden iskolának más a kör-
nyéke, így más az élete is, i m i a kis gyermeket 
egy életen át körülveszi. A helyi viszonyok ki-
hangsúlyozása tantervünkben maga az élet. 
Petőfinek igen drága volt az a kis lak ott a 
Dunamentében. Ilyen drága legyen minden rög 
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a magyar gyermek részére, ami őt a szülőföld-
jéhez köti. Hiába taní t ják könyveink a nagy 
természet ezer szépségeit a gyermeknek, ha ő 
azt nyitott szemmel és szívvel nem tudja szem-
lélni. 

Herbár t — a nagy német pedagógus — 
mondta, hogy „a világ és a nagy természet sok-
kal többet tesznek a gyermek fejlődéséért mint 
amivel az átlagos nevelés (mondhatjuk, hogy a 
régi nevelés) dicsekedhetik- '. Oda kell tehát 
kötnünk tanmenetünket a falu, a város ősi rö-
géhez, hogy a gyermek életkörnyezete ad ja meg 
azt a lelkiséget, mely őt még az idegenből is 
visszahúzza, vonja az ősi házhoz s szeretett szü-
lőföldhöz. 

Hogyan lehet valóban helyi a tananyagbe-
osztásunk? 

Május hónapban sok iskola alsó tagozatai-
nak tanmenetei elkészültek s most felülvizsgá-
la t ra várnak. A felső tagozatok — sőt a feleke-
zeti iskolák alsó tagozatainak — tanmenetei 
még csak az előkészület stádiumában vannak. 
Ügy az iskolák, mint a felügyeleti szervek azon 
vannak, hogy jó munkát végezzenek. Hogyan 
lesz szakszerűsége mellett jó a tanmenetünk1? 
Akkor és úgy, ha kidomborodik benne a falu, 
a város lelkisége; hagyományai, földrajzi s gaz-
dasági viszonyai, népművészete, történelmi em-
lékei stb. 

Hogy csinálta ezt meg a mi tanítótestüle-
tünk? 

Akként, hogy ú j r a összeállítottuk, illetve ki-
egészítettük a községünk monográfiáját . Elő-
ször is megbeszéltük a monográfia összeállítá-
sának a szempontjait. Kiosztottuk egymás közt 
a munkát. Részint a község, részint az egyház 
levéltárában s a felkutatott monografikus köny-
vekben s a gyermekek által összehordott régi 
írások közt kutat tunk, öreg emberektől érdek-
lődtünk a község és az egyház múlt ja , törté-
nelme, fejlődése s a mai állapota felől; felkutat-
tuk a község történelmi nevezetességeit, törté-
nelmi hagyományait s emlékeit, kuta t tunk a 
régi s a mai viselet, szokás, népies kultúra (dal, 
mese, szájhagyomány stb.) u tán: feljegyeztük a 
község kulturál is fejlődésére vonatkozó adato-
kat (templomunk, iskolánk, gazdasági és kultúr-
intézményeink), így egyesületeink, gazdakör, 
olvasókör leventeegyesület, szövetkezeteink, dal-
kör, egyházi belmissziós intézmények keletke-
zését, munkásságát; felírtuk a régi családok, 
faluvezetők neveit s munkásságát, világi s egy-
házi elöljáróink (helyi, járási , megyei s orszá-
gos elöljáróink) neveit; megállapítottuk a köz-
ségünk domborzati és más földrajzi viszonyait, 
éghaj latát , mezőgazdasági, állattenyésztési s ke-
reskedelmi életét (az üzleteket s műhelyeket 
egyenként felsoroltuk); megállapítottuk a köz-
ség háziipari lehetőségeit; megírtuk a község 
szociográfiáját földbirtokmegoszlás — földbir-
tokos, gazdag, közép, kis és törpe földműves, 
mezőgazdasági munkások — osztálytagozódás 
(ranglétra), társadalmi, kulturális, politikai 
élet, érintkezési mócl, szórakozás (ősrégi mula-
tozásokat is), újság, mozi, színház (műkedvelő), 

népkönyvtár, népköltészet, népköltők, népegész-
ségügy (zöldkeresztes egészségvédelem, tüdő-
vész stb.), népszaporodás, egyke, hitélet, szek-
ták, földkérdés, politikai világnézet, a fa lu lel-
kisége. 

Statisztikát készítettünk a község fenti meg-
nyilvánulásaival kapcsolatban a lakosok számá-
ról, vallásáról, hivatalokról, a község lakóinak 
foglalkozásáról, napszámbérekről, átlagos kere-
setről, a házak, tanyák s uradalmak számáról, 
a község földbirtok-területeiről, a búza- stb. ve-
tésről, a termés átlagáról, az állatállományról, 
az esőmennyiség átlagáról évszakonként, a ka-
tonaviselt emberek számáról, a templomba-
járókról, a korcsmázókról, az adakozókról, az 
elfogyasztott szeszesitalok értékéről, a község 
által eltartott szegényekről, a lakodalmakról, a 
keresztelőkről s a temetésekről, a községbe járó 
napilapokról, a megrendelt bibliákról és .zsoltá-
rokról, a tanköteles gyermekekről, a szociális 
gondozásra rászorultakról, a bűnözőkről stb. 

A fentiek alapján megállapítottuk azt is, 
hogy milyen gazdasági és kultúrintézményeink 
vannak és milyeneknek a létesítésén kell buz-
gólkodnunk? 

S mikor mindezt összegyűjtöttük, külön ta-
nítótestületi ülésen elbíráltuk, hogy ez anyag-
ból melyik mely osztálynak való? Az anyagot 
osztályok szerint is külön írtuk, hogy a tanme-
net készítésénél mindjár t kéznél legyen. 

A nyári szünidőben igyekszünk csiszolni, tö-
kéletesíteni e munkát. Természetesen e munka 
az egyes községekben az ottani adottságok s ta-
nítók számának arányában fogy, avagy emel-
kedik. Kisebb faluban feljegyezni való akad, 
így a monográfia összeállítása sehol sem okoz-
hat nagy gondot. 

Mikor már az osztályomnak szóló helyi isme-
retanyagot kiválogattam, azt a logikai és di-
daktikai szempontoknak, valamint a módszeres 
koncentráció elvének megfelelően elhelyezem a 
Tanterv által előírt tananyagba. 

Most már beleélem magam — e helyen csu-
pán — a munka egyik szakaszába. A helyi vo-
natkozású anyagot nem tartom mind külön ta-
nítási tételnek. Egy része arravaló lesz, hogy a 
tantervi agyagot fűszerezzem vele, ízt, tartal-
mat adjak neki, márkássá, patinássá tegyem 
vele az idők számára. Más részét meg előkészí-
tésül, vagy elmélyítésül használom az ismere-
tek megrögzítésénél. Ha így elosztogatom a ta-
nítási tételek között e drága masszát, azon ve-
szem magam észre hogy önálló tanítási tételül 
nem is sok maradt belőle, így nem terheli a 
tantervnek — sokak által zsúfoltnak tar tot t — 
anyagát. Nemhogy terhelném, sőt könnyítem 
vele a munkámat, mert a helyi vonatkozású 
anyag frissíti, üdíti állandóan egész éven át 
iskolai munkánkat. Ez a munka kíván a leg-
nagyobb rátermettséget. Nem kis feladat gon-
dosan mérlegelni, hogy iskolánk jellegének 
megfelelően a tantervi és a helyi anyag közt 
lígy mennyiségben, mint minőségben hogyan 
talál juk meg a kívánt összhangot? A tanmenet 
készítésénél abban mutatkozik meg a tanító rá-
termettsége, hogy úgy a rendelkezésre álló ta-
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nítási idő, valamint a tananyag mennyiségének 
és minőségének megállapításánál megtaláljuk-e 
az „arany-középutat"? 

Tudom, hogy az alsó tagozat taní tásának a 
beszéd- és ért.-gyak. a gerince, így különösebb 
gonddal ennek az anyagát válogatom össze. 
Tanmenetemben a helyi vonatkozást világosan 
megjelölöm, tehát nem boltot, hanem a helyi 
Fogyasztási Szövetkezetet írom be; nem az ut-
cáról, hanem a Kossuth-utcáról, nem az erdőről 
hanem a Figuráró l (a mi erdőnkről) beszélek; 
nem a malmot, hanem a Vay úr malmát tekint-
jük meg. í gy szoktatom magam is arra, hogy 
a falu levegőjében, a falu problémái közt éljek. 
A I I I . oszt. beszéd- és ért.-gyakorlata szinte 
helyi vonatkozásból áll. A IV. oszt. földrajza a 
helyi életből indul ki, hogy koncentrikus elgon-
dolással— a szomszédos tájegységeken át — be-
j á r j a az egész szép Magyarországot. Ugyanezen 
osztály történelmében a legfontosabb elemeket 

a helyi vonatkozások, az azokból nyert benyo-
mások adják, mert e nélkül nem lehetne a szü-
lőföld iránti szeretetre nevelni a gyermekeket. 
A helyi monográfia adataiból fog táplálkozni 
jórészt a számolás-mérésünk, nem kis mérték-
ben a fogalmazás, az ének, a rajz, a kézimunka 
is, nem beszélve a gazdasági s természeti isme-
retekről s az állampolgári kötelességekről és 
jogokról, amelyek meg sem állhatnak a helyi 
vonatkozások ismerete nélkül. 

Sokat lehetne még beszélni arról, amit e 
cikk címe e mondatban tömörít: „valóban helyi 
legyen a tananyagbeosztásunk". Az elmondott 
elgondolások is szorosan hozzátartoznak a la-
punkban tcbb helyen kifejtett, kiforrottnak 
mondható elgondolásokhoz, sőt megállapodá-
sokhoz, amelyeket szem előtt kell tartanunk a 
szakszerűen készült — felülbírálat alá bocsá-
tandó — valóban helyi tanmenetünk összeállí-
tásánál. 

A (rYERMEK FIRKÁLÁSA 

|GY iskolában gyűröt t papír akadt 
a kezembe. Szórakozottan tereget-
tem szét u j ja im között, de amikor 
felismertem azon a büntetések 

szabályosan sorakozó betűgerendáit, érdeklődé-
sem fokozódott. „A táblára f irkálni tilos!" Ez a 
mondat szántott végig egy oldalon. 

Már kint já r tam a forgalmas utcán, de még 
mindig az a gondolattársulási folyamat foglal-
koztatott, amit ez az elképzelt t i lalmazott cse-
lekmény ébresztett bennem. 

Emlékezetemből valóságos gyermekrajok 
bontakoznak ki, akik valamennyien krétát, 
írónt, szenet szorongatva kezükben fontoskodó 
arccal rajzolták azt a csodálatos világot, ami a 
gyermeklélek mélyén szunnyadó ősi ösztönökből 
felkívánkozik. Ákom-bákom vonalakból megele-
venedtek előttem azok a fantasztikus alakok, 
amelyeket a gondtalan gyermeklélek kicsiny 
világa alkotott primit ív ábrázolási készséggel. 

Azok a gondolatok, amelyek a kis gyermek-
nél minduntalan tapasztalható firkálási készség 
nyomán keltek bennem, most ismét felszínre 
vetődtek s elhatároztam, hogy a gyermek fir-
kálási készségét alapos tanulmányozás alá ve-
szem, majd összeegyeztetem a sa já t gyermek-
korommal, melynek minden szabad idejében a 
rajzos játék, illetve a firkálás, majd később a 
rajzolás vitte a vezetőszerepet. 

Gyermekkoromból a 'legélénkebben emlék-
szem vissza arra, hogy a komor téli napok leg-
nagyobb részét a sötétre festett, összecsukható 
cselédágy mellett firkálással töltöttem el. 
Egyetlen játék sem nyúj to t t annyi örömet .szá-
momra, mint a vonalak mérhetetlen hatalma, 
amellyel érzelmeket, vágyakat , gondolatokat 
színesen ki lehet fejezni. 

Magamon és másokon észlelt számtalan ta-
pasztalatból szűrtem le azt a tényt, amelynek 

legújabb tanterveink már világos i rányt muta t 
nak, hogy az összhangzatos nevelés megkívánja 
a játékos ra jznak a legfontosabb tantárgyak 
közé való beállítását. Megszámlálhatatlan példa 
bizonyítja azt, hogy azok az egyének, akik rajz-
zal előszeretettel — de különösen akik átlagon 
felüli rajzkészséggel —, foglalkoztak, túlnyo-
móan olyan típusú emberek, akiket ezermeste-
reknek szoktunk nevezni. Ez érthető, ha figye-
lembevesszük, hogy a rajztudás mekkora meg-
figyelőképességet vesz igénybe s hogy az alko-
tási vágy, ami a legaprólékosabb részletek meg-
figyelését kívánja, utánzással, másolással az 
élet sok-sok forrásból kiinduló lelki benyomá-
sokkal nyer kifejezést. 

Ha áttekintünk az emberi művelődés törté-
netén, lá that juk, hogy a kor szellemének fejlő-
dése együtt halad a szépművészetek tökélete-
sedésével, melyek között a rajzolás mindenkor 
a legelső helyet foglalta el. A közművelődésben 
csaknem minden emberi alkotás a graf ika i ki-
fejezésben gyökerezik. Mivel a rajzolás a köz-
életnek s a tudomány minden ágának nélkülöz-
hetetlen segédeszköze, a gyermek ösztönszerű 
firkálásával, mint az összes graf ika i előkészí-
tést, fejlődést megelőző ősi forrással érdemes 
behatóan foglalkoznunk. 

A f irkálás az emberi lélek szórakozni vágyá-
sából eredő játéknak szerves alkotórésze. 
Ugyanazokból az ősi ösztönökből származik, 
amelyek a felnőtteknél éppúgy, mint a gyerme-
keknek gondtalan gyönyöröket nyújtanak. Min-
den ember lelke mélyén ott él a vágy a játék 
után s ezt a vágyat a kisgyermeknél a köiül-
mények i rányí that ják s viszik olyan terüle-
tekre, ami felnőtt korára is döntő befolyással 
lesz. 

A játék utáni vágy testi vagy szellemi tor-
nával nyer kielégülést. A firkálási ösztön az 
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Táblarajz az elmúlt nyár élményeiből. 

utóbbihoz tartozik, amikor a képzőművészeti 
erők legparányibb szikrája a tündérek és ma-
nók mesebeli országából táplálkozik. 

I t t bőséges alkalom adódik, hogy a gyermek 
öntevékenységét helyes mederbe tereljük, a ne-
velés szolgálatába állítsuk s a készségek kifej-
lődésének hasznos i rányt biztosítsunk. 

A gyermeklélek ösztöneiből fakadó hajtások 
közül a firkálással kezdődő rajzolási készség 
az, amelyik a jövő boldogulásának minden 
ágába bekapcsolódik. Mikor a gyermek az is-
kola küszöbéhez ér, már olyan sar jaka t hoz ma-
gával, amelyeket a szülői nevelés, vagy a ma-
gárahagyatottság hajtott , amiket aztán az is-
kolában tovább kell nevelnünk, vagy vissza 
kell nyesegetnünk. A gondos szülő már előre 
kikutat ta gyermekének ösztöneit, amik a játé-
kából lépten-nyomon kiütköznek s azok közül 
a kívánatosaknak kellő teret biztosít. 

A firkálási készség csaknem minden gyer-
mekben megvan. Tehát a környezeten múlik, 
hogy az a gyermek mindennapi életében hasz-
nos időtöltéssé, a jövőjének kiindulási tényező-
jévé váljék. A gyermek csak addig firkál, amíg 
fel nem ismeri a vonalak összhangjából áradó 
szépséget. Ettől kezdve a vonalvezetése fokról-
fokra közeledik az értelmi munkához, sa já t 

szemszögéből bírál ja alkotásait s ha törekvései-
ben sikert lát, amihez hozzájárul a környezet 
helyes támogatása, a rajzolási készsége szen-
vedéllyé válik. 

Minden szülőre, tanítóra, nevelőre áldás, ha 
a gyermek hasznos szórakozással ki tud ja töl-
teni minden szabad idejét. Nyáron ez nem okoz 
különösebb gondot, de ha eljön a tél, a gyerme-
kek a szobába szorulnak, sírósak, nyűgösek lesz-
nek s ilyenkor gyakran hall juk a szülők kil'a-
kadásait, hogy „Ez a gyerek nem tud úgy elját-
szogatni magában, mint a ^omszédék Jancsi-
k á j a . . . " 

Sok gyermek nem elégszik meg azzal, amit 
a környezet nyúj t , keres-kutat olyan játék után, 
ami ösztöneit kielégíti. Nem nyugszik addig, 
amíg valami le nem köti. Minden kezeügyébe 
eső dolgot felforgat s ezen az úton ju t el a leg-
több gyermek a firkáláshoz. 

Mivel nem mindenütt állnak rendelkezésére 
ehhez szükséges eszközök, összefirkálja az ajtót, 
falakat, bútorokat, amikor aztán a szülői szigor 
gátat vet ennek a rongálási folyamatnak, tény-
kedésének további tere az utca lesz, ahol össze-
f i rká l ja a kapukat , házakat. I t t veszi kezdetét 
a dac, a „csak azért is", a tiltott cselekmények 
utáni vágy. 

Egy igen szellemes ra jz él emlékezetemben. 
A karosszékben kényelmesen ülő, gondolatokba 
mélyedt gyermek mögött leselkedik az ördög, 
előtte valami tündér. A kép felett ez a felírás: 
„Unatkozni tilos!" 

Igen fejlett pedagógiai érzékre vall ennek a 
képnek megszerkesztése. Az unatkozó gyermek 
mögött sötét árnyék húzódik, amelynek mozdu-
latlanságában húzódnak meg az élet legvesze-
delmesebb kórokozói. 

Minden gyermekben meglevő firkálási kész-
ség kihasználása és öntevékenységre való neve-
lése sok gondtól szabadítja meg a nevelőt. Ha 
megfontoljuk azt, hogy a papírra, táblára való 
firkálásban a gyermek gondolatai öltenek for-
mát, amiből megismerhetjük a gyermeklélek 
világát s megválogathat juk hozzá a nevelés 
eszközeit, nagyobb jelentőséget fogunk ennek 
az ébredező ábrázolókészségnek tulajdonítani. 

Az iskolás gyermekben fokozott mértékben 
van meg ez a firkálási készség. Valahányszor 
alkalom adódik, szinte pillanatok alatt veti fel 
a fehér vonalakat a nagy fekete mezőbe. A fe-
kete tábla hatása alatt ősi ösztöneivel párosul-
nak az órák alat t látott táblarajzok utánzási 
vágyai s a tanítási idő feszélyezettsége alól fel-
szabadulva keresi az alkalmat, hogy rajzolási 
vágyait kielégítse. A tanító, tanár, vagy pro-
fesszor alig hagyja el a tantermet, már ott áll-
nak a táblánál az osztály notorius firkálói, kik 
között nem ri tkaság a kiváló tehetség. Ezek sze-
retik a táblát, a táblánál való szereplést, barát-
koznak vele, mint olyan felszerelési tárggyal, 
amellyel éveken keresztül össze vannak kötve, 
amihez napról-napra megújuló ismeretek, érde-
kes szemléletek és az azokból áradó érzelmek 
fűzik 

Vannak olyanok, akik iszonyodnak a táblá-
tól, mert a táblánál való felelések keserveire 
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emlékezteti őket. Ezek valósággal megbénulnak 
a tábla előtt s az óra végén sietve vonulnak ki 
a folyosóra közelségéből. Feleléskor gyötrelmes 
perceket állnak ki, a félelem elnyomja az érte-
lem megnyilatkozását, mert nem szokták meg- a 
krétát s a tábla nagy méreteit. 

A tanulmányi előrehaladásnak alapvető kel-
léke, hogy a gyermek fesztelenül, határozottan 
mozogjon a táblánál. Az iskolalátogató a gyer-
mek magatartásából ítéli meg a tanító munká-
já t s első dolga az, hogy a táblánál foglalkoz-
ta t j a a gyermeket. 

A népes osztályokban megtörténik az, hogy 
némelyik gyermek r i tkán ju t a táblához s va-
gyai t óraközti szünetben firkálással elégíti ki. 
Ha az iskolás gyermek ösztöneiből, vágyaiból 
felkívánkozó firkálási készséget a módszeres 
tanítás szolgálatába állí t juk, a rajzolgatás, váz-
latkészítés, tervezgetés, díszítés csakhamar 
munkánk nélkülözhetetlen eszközévé válik. 

Minden alkalmat meg kell ragadnunk arra, 
hogy a rajzolást a gyermekekkel megszerettes-
sük s a kifejlődő készséget valamennyi tan-
tárgy keretében felhasználjuk. A rajzzal ne 
csak mint tantárggyal foglalkozzunk, hanem 

gyakori alkalmazással engedjünk szabad teret 
az egyéni illusztrálási készség kifejlődésének. 
Arra kell törekednük, hogy a tanuló önmagától, 
egyéni rátermettségének formájában termelje 
ki azt az ábrázoló készséget, ami képzeletének 
kifejezéséhez, az ismeretek megrögzítéséhez s a 
vonalak ízléses összhangzatos elrendezéséhez 
szükséges. A gyakorlatiasság legyen az irány-
adó. A tanulók készítsenek minden tan tá rgy 
keretében önállóan vázlatokat s az ábrázolás-
ban olyan egyéni képességet nyerjenek, ami az 
életben segítségükre lesz. Az ilyen egyénileg ki-
forrott rajzkészség minden foglalkozási á g l a n 
a boldogulás legfőbb kelléke. 

Ha visszagondolok a r ra a mérhetetlen nagy 
erőforrásra, a gyermekek firkálási készségére, 
amellyel igen sok hiábavaló fáradságtól kímél-
tem meg úgy magamat, mint a taní tványaimat , 
hálát adok Istennek, hogy gyermekkori játé-
kaim közé első helyen a firkálással kezdődő 
rajzkészséget iktat ta be. 

Most, amikor hivatásom második évtizedé-
ben eddigi életemen áttekintek, megállapítom, 
hogy legkedvesebb s leghasznosabb élményeim 
a gyermekkori firkálásból eredtek. 

MAUTDIUKÜO KÖZOKTATÁSÜGYE 
írta : Dr. VITÉZ NAGY IVÁN 

ANDSUKUO (az egykori: Man-
dsuria) az ú j Ázsia egyik szédítő 
ütemben és méretekben kialakuló 
országa. Területe: 1,303.437 km2, 

ami azt jelenti a mi európai szemünk számára, 
hogy földje Hamburgnál kezdődik és délen a 
spanyolországi Barcelona és Róma, keleten kö-
rülbelül a Balaton mentén és onnét nagyjából 
a Lübeckig húzott vonalak között fekszik. A ke-
letázsiai államok érdekszféráinak ütközőpont-
jában — Japán és Oroszország, Kína és Mon-
gólia között — összeköt é.s elválaszt és így szá-
zados harcok jutottak (ugyan talán csak át-
menetileg) nyugvópontra akkor, amikor 1932. 
március 1-én újból feléledt a Mandsu-Biroda-
lom, amelyet Magyarország is elismert, sőt 
már követet is küldött a birodalom ú j fő- és 
székvárosába Hsinking-be. 

Kontinentális, sőt meglehetősen száraz az 
éghajlata ennek az óriási területnek (évi csa-
padéka 500—700 mm), amelynek különösen a 
középső tá j i sík medencéje igen termékeny: 
szójabab, köles, tengeri és búza a főbb ter-
ményei. Az országnak még hatalmas kiterje-
désű részei geológiailag egyáltalában nincse-
nek fel tárva és így a már eddig is dúsan je-
lentkező szén, vasércek és olaj (!) mellett újabb 
természeti kincsek felbukkanása is várható. 

Három hegyhát szalad végig az országon, 
nagyjából északkelet-délnyugat irányba, mely-
ből a Csangpaisan-hegység Paitusan nevű csú-
csa eléri a 2774 m magasságot. Folyói közül a 
legnagyobb a Mandsukuót Oroszországtól elvá-

lasztó Heilungkiang, vagyis az: Amur — a 
maga 4426 km hosszúságával, mint a világ 
tizenegyedik leghosszabb folyama. Tavai közül 
kitűnik a Dalai-nor a nyugati határvidéken 
Mancsulitól, a szovjet-mandsu határállomástól 
délnyugatra; 70 km hossza és átlagos 30 km " 
szélessége következtében nagyobb mint a Ba-
laton. 

A lakosság száma (1939-ben) 39,454.000, vagyis 
annyi, mint Franciaországé volt a mostani világ-
háború előtt. Ezek közül külföldi eredetű: 
1,162.000 koreai, 642.300 japán és 64.000 egyéb 
idegen, akiknek körülbelül a fele emigrált ú. 
n. „fehér" orosz; de van mintegy 300 magyar 
is, akik orosz hadifogságukból menekülve te-
lepedtek le a mandsu földön. Igen érdekes adat, 
hogy az európai államokkal szemben, ahol álta-
lában nőfelesleg van, száz nőre százhúsz férf i 
esik, vagyis közel 4,000.000 nővel van kevesebb, 
mint férfi. A főváros Hsinking (amelynek a 
kínai uralom alat t a neve Csangcsu volt)! 
415.264 lakost számlál, de jóval több lakosa 
van Mukdennek: 863 000, sőt még Harbinnak is 
517.000. Ezeken kívül még nyolc városnak van 
százezernél több lakosa. 

A lakosságnak több mint 60%-a földmívelő, 
ami azt bizonyítja, hogy az ország túlnyomó-1 

részt agrár jellegű. A népi összetétel szerint 
a bennszülött lakosság mandsu, illetőleg te^ 
kíntélyes részben a kínaiak Han törzséből való^ 
a mongolok száma mindössze 1,036.000 és egyéb 
kisebb ázsiai törzsekből, amelyek érdekes 
megkülönböztetője, hogy mohamedán vallá-
súak, 173.000-en élnek Mandsukuo földjén. 
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A mai mandsu földet 4000 évre visszamenően 
a nomád tunguzok lakták. Ezek rablóhordái 
ellen kezdik építeni Krisztus előtt a 3. század-
ban a kétezer mérföld hosszú ú. n. kínai falat, 
amelyen át azonban Dzsingisz, majd unokája 
Kublai kánok mégis hódoltatták a kínaiakat. 
Ez utóbbi 1264-ben Pekinget is elfoglalta és et-
től kezdve egy egész századon át Kína császári 
t rónján is a mongol-mandsu Juen-dinasztia 
ült. 1368-ban azonban a kínai Ming-dinasztiá-
nak kellett átadni a helyet, hogy csak három-
száz évvel később, 1644-ben jusson újból a 
mandsu eredetű Csing-család a kínai birodalmi 
trónra, Mukdenből véglegesen Pekingbe téve 
át a dinasztia szókhelyét. A császártadó 

5 _ , 

£2 

<57' 

Mandzsúria európai mértékkel. 

Mandsuria szinte elhanyagolt koronatarto-
mánnyá vált csak, ahová azonban maguknak a 
kínaiaknak eleinte nem is volt szabad betele-
pedniük. Az utolsó mandsu eredetű kínai csá-
szár Pu-Yi mindössze hétéves volt, amikor a 
kínai köztársaság kikiáltása kapcsán 1912-ben 
a császári trónról lemondatták. 

A kínai forradalom nyugtalan évei során, 
1916-ban a „Három Keleti Tartomány" — ahogy 
annakidején az egykori Mandsuriát nevez-
ték —, katonai kormányzói közül a legkivá-
lóbb, Csang-Cso-Lin marsall kimondta az el-
szakadást a központi kínai kormánytól. Egy-
másután harcba keveredett Észak-Kína külön-
böző parancsnokló tábornokaival, azokat azon-
ban megverte, elfoglalta Pekinget is és itt ke-
zébe kívánva venni a központi hatalmat, 1927-
ben felvette a „Kínai Köztársaság katonai kor-
mányának vezértábornagya" címet, hogy így 
újból mandsu kézbe összpontosuljon a szét-
ömlő Kína központi hatalma. Alig egy év 
múlva azonban a nankingi hadak kiszoiították 
a fővárosból és a Mukdenbe visszatérő tábor-
nagy vasúti merénylet áldozata lett. Utódja-
ként fia, Csang-Hsueh-Liang, az „if jú marsall" 

került az ország élére, aki tovább folytatta 
Kínában a háborúskodást, amelybe 1931 nyarán 
az Ázsia ú j rendjéért hadbaszálló Japán is be-
avatkozott. 1932 márciusában a mandsu dinasz-
tiából kikerült utolsó kínai császárt, Pu-Yit a 
független Mandsukuo államfőjének kiáltották 
ki, aki 1934 tavaszán felvette az ősi császári 
címet. 

* 

Valamikor a Csing-dinasztia idején Mandsu-
riában csak magániskolák voltak, amelyik 
rendszer fennmaradt egészen századunk elejéig. 
Rendesen a városok tehetősebb polgárai össze-
álltak és közösen felfogadtak egy-egy írástudó 
„tanítót", akinek egy-egy Buddha-templom 
szolgált tantermük Az előkelő gazdagok gyer-
mekeik mellé magántanítókat fogadtak fel, vi-
szont volt olyan eset is, hogy egy-egy kivá-
lóbb nevű mester a saját házában nyitott is-
kolát. A tanítás anyaga írás, olvasás, számoló-
géppel való számolás és Kon-Fu-Ce erkölcsi 
elveinek magyarázata volt. 

Az oktatásnak ebben az egész alacsony szín-
vonalú rendjébe először az orosz-japán háború 
(1904—1905) hozott változást. Ezt követőleg 
ugyanis kiküldtek néhány i f jú t Japánba az 
ottani nevelési és tanítási intézmények tanul-
mányozására, akik visszatérésük után terveze-
tet dolgoztak ki az iskolarendszer modernizá-
lására és maguk is tanfolyamokat tartottak a 
tanítók részére. Üj lökést adott a közoktatás-
ügy fejlődésének az 1912-ben kitört forradalom, 
melynek vezetői egyik legfőbb feladatuknak 
tekintették a népoktatásnak a legszélesebb ré-
tegekre való kiterjesztését Ennek megvalósí-
tására azonban csak tíz év múlva került a sor, 
amikor a Kínától elszakadóban lévő Mandsuria 
az amerikai iskolarendszert vezette be, az al-
sóbb és felsőbb népiskola, az ú. n. középiskola 
(highschool), az egyetemre előkészítő „kollé-
gium" és a főiskolák egymást követő intézmé-
nyeinek kiépítésével. Külön tekintettel voltak a 
mongol lakosság iskolázására is, amivel a kínai 
uralom alatt semmit sem törődtek. Az ú j 
Mandsukuo eddig már 461 elemi iskolát és 5 
középiskolát szervezett részükre, megnyitva 
számukra a korszerű civilizáció kapuit. 

Az ú j császárság kikiáltása óta az oktatás-
ügy a népjóléti (!) minisztérium keretébe tar-
tozik. Irányeszméjét a „jóakaratú császár út ja" 
(Wangtao) határozza meg, amely Kon-Fu-Ce 
tanításaiban leli gyökerét: jobban akar ják 
fizetni az oktatószemélyzetet, amelynek viszont 
emelik képzettségét, tökéletesítik az iskolák 
felszerelését, korszerűsítik a középfokú iskolá-
zást, ú j iskolahálózatot építenek ki és ingyenes 
tankönyvekkel lát ják el a tanulókat. 

1938. január 1-én lépett életbe a nevelésügy 
ú j szervezete egy 1937. május 2-án kiadott csá-
szári rendelet alapján. Az ú j iskolapolitika a 
független birodalom létesülése és a mandsu-
japán baráti együttműködés szelleméből fo-
lyik: az újjászülető nemzetet alkotó különböző 
népfajok harmonikus együttműködésének biz-
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tosítása, a császár i ránt i hűség és az alázatos 
istenfélelem eszméjének terjesztése, valamint 
a népességben rejlő szellemi és fizikai erők tö-
kéletes kifejlesztése által törvénytisztelő, lojá-
lis és építő szellemű nemzedékek sorát adni a 
hazának. A leánynevelés célja viszont jó házi-
asszonyok és gondos anyák képzése, a keleti 
népek ősi erkölcseinek és alázatosságának szel-
lemében. A japán-mandsu szerződés szerint a 
két nemzet szellemének és erkölcsének egyTsége 
biztosítandó lévén, a japán nyelv és ezzel kap-
csolatban a japán kultúra ismerete minden 
egyes iskolafajtába bevezetést nyert. 

Az elemi népoktatás intézményei a „Kuomin 
Ishu"-nak nevezett állami („nemzeti") iskolák, 
melyeknek száma 1939-ben 15.877 volt, 37.639 
tanítóval s 1,589.169 tanulóval (közülük a leá-
nyok száma mindössze 464.305). 

Az iskolázási kötelezettség a hetedik élet-
évvel kezdődik, de sokszor csak tízéves koruk-
ban küldik a gyerekeket iskolába, és ettől 
kezdve négy, illetőleg a felsőbb népiskolai évek-
kel együtt hat éven át tart . Egyes fejlettebb 
kul túrá jú helyeken rendesen még 1—2 éves to-
vábbképző tanfolyam (ismétlő iskola) csatla-
kozik ezekhez az évekhez. Viszont olyan hely-
ségekben, amelyek távol vannak a vasútvona-
laktól, valamint a sivatagi területek kis lét-
számú törzsi-falvaiban ú. n. osztatlan népisko-
lákat szerveztek, melyekben 1—3 éves tanfolya-
mok keretében adják meg az elemi ismeretek 
legszükségesebb alapjait , általában kisebb kép-
zettségű tanítói kart is alkalmazva ezekben az 
iskolákban. Sok ilyen helységben ezek az isko-
lák magánkezekben vannak. 

1935-ben az iskolaköteles gyermekek száma 
4,187.000 volt, akik közül azonban csak 23% volt 
beiskolázva, tehát mindössze 963 000; tartomá-
nyonként a beiskolázottság ekkor 11—65% kö-
zött változott. Ez az arány gyors ütemben ja-
vult. 1938-ban a beiskolázottság átlagos aránya 
már elérte a 39%-ot, tartományonként 9—71% 
között váltakozva, a fővárosban pedig éppen 
86%-ot téve ki. 

A népiskolákat a tartományok, a városok és 
községek kötelesek felállítani és fenntartani. 
1936-ban az elemi oktatásügyre 12,128.000 mandsu 
yuant (yen) fordítottak, ami kb. ugyanannyi 
pengőnek felel meg; ebből mindössze 1,122.000 
volt az állami hozzájárulás. 

A népiskola óraterve a következő: 

T á r g y l o , I I , o . I I I . o. í v . o. V. o. VI.o. 

Erkölcstan 2 2 2 2 2 2 
Nemzeti nyelv . . . . 10 10 12 12 10 10 
Japán nyelv — — — - — 2 2 
Számtan 5 6 6 6 5 5 
Történelem — — 2 2 
Földrajz — — — — 2 2 
Természettan — — — — 2 2 
Rajz — 1 1 1 1 1 
Kézimunka — 1 2 2 2 2 
Zene (Ének) 2 2 1 1 1 1 
Testgyakorlás 3 3 3 3 3 3 

Összesen 22 25 27 27 32 32 

A tankönyvek valamikor mind a kínai 
Shanghaiból kerültek ki, ahol három óriási 
vállalat foglalkozott a milliós példányszámú 
könyvek kiadásával. Ezek természetesen az ú-
n. kínai központi kormány felfogását és szel-
lemiségét tükrözték vissza, úgyhogy az ön-
állóvá vált Mandsukuo igyekezett magát saját 
állami tankönyvekkel ellátni. 1935-re készültek 
el a népiskolák számára szóló tankönyvek, 
most pedig a közép- és felsőbbfokú iskolák tan-
könyv-ellátása folyik, amire a Császári Neve-
lésügyi Társaság vállalkozott-

A népiskolákban 1936-ban 24.000 tanító vé-
gezte az oktatást, akik közül azonban 2000 
mindössze a középiskola alsó tagozatát végezte 
el, 1800 pedig a felsőt, rendes tanítói oklevele 
csak 3800-nak volt, 200 azonban egyetemi vég-
zettséggel rendelkezett; a többi pedig csak rö-
vid tanfolyamokon szerezte meg azt a tudást, 
ami a népoktatásra képesítette. A tanítói kar 
képzettsége tehát meglehetősen vegyes típusú 
volt. Az ú j rendszer szerint a tanítóképzés há-
rom fokozatban történik. Azok, akik ú. n. osz-
tatlan népiskolában kívánnak majd tanítani, 
az elemi népiskola hatodik osztályának elvég-
zése után egy 2 éves tanítói tanfolyamra men-
nek és 15 éves korukban már meg is kapják az 
oklevelet. Ezek a rendes népiskoláknál esetleg 
segédtanítókként is kaphatnak alkalmazást. A 
rendes népiskolai tanítói kar képzésére a két 
évfolyamú tanítóképzők szolgálnak, ahová 16 
éves korukban 3 középiskolai osztály elvégzése 
után veszik fel a növendékeket. A leányközép-
iskolák négyéves tanfolyamának befejeztével 
egy csatlakozó egyéves tanfolyamon lehet meg-
szerezni a tanítónői oklevelet. A fiú- és leány-
középiskolák, valamint a tanítóképző-intézetek 
tanárainak képzése egy hároméves tanárképző-
kollégiumban történik. A tanítóképző-intézetek 
száma 40, közülük hat leányok számára. Ezek-
ben 520 tanár, összesen 8000 jelöltet készített 
elő a tanítói pályára. 

Az 1938-as ú j iskolarend szerint a fiú- és 
leányközépiskolákba 13 éves korukba léphet-
nek a népiskola hat osztályát sikerrel végzett 
növendékek és 17 éves korukban kapják meg a 
végbizonyítványt. A középiskolák mindegyike 
valamely szakirányba is ad képzést, mégpedig 
közülük 65 mezőgazdasági, 32 kereskedelmi, 16 
műszaki és 1 tengerészeti irányú; a leánykö-
zépiskolák száma 35- Mindezekben a tanerők 
száma 2143, a növendékeké pedig 35.701 fiú és 
9328 leány. 

A szorosan vett szakirányú képzésre a ta-
nonciskolák szolgálnak, (amelyek azonban kb-
a mi polgári iskoláinknak felelnek meg), ahová 
a népiskola négy alsó évfolyamának elvégzése 
után 11 éves korukban iratkozhatnak be a nö-
vendékek és a négy évfolyam végeztével 15 éves 
korukban nyernek bizonyítványt. Fiúk számára 
54, leányok számára 35 ilyen iskola van, össze-
sen 645 tanerővel, 6515 fiú és 3224 leány növen-
dékkel. 
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Főiskolája 13 van Mandsukuonak, közülük 7 
állami. A fővárosban van jogakadémia 569, gé-
pész- és bányamérnöki akadémia 530 és orvos-
iskola 270 hallgatóval; Mukdenben mezőgazda-
sági kollégium 292, mérnöki és bányászati fő-
iskola 268, orvosiskola 103, gyógyszerészképző 
221 és kereskedelmi akadémia 200 növendékkel, 
míg Harbinban mérnöki kollégium 424, orvos-
iskola 319 és fogászati akadémia 178 hallgató-
val, végül ugyani t t egy általános i r ányú kol-
légium 217 növendékkel. Mindezekben a tan-
erők száma 598, akik közül 389 japán! 1938-ban 
alapí tot ták a miniszterelnök vezetése alatt álló 
„nemzeti egyetemet", melynek hatéves tanfo-
lyama elsősorban a tisztviselők képzésére szol-
gál. A többi karok kiépítése most van folya-
matban. 

A közkönyvtárak száma egyelőre mindössze 
98, melyek közül a legnagyobb, 156.000 kötettel, 
a mukdeni állami könyvtár . A könyvtárak kö-
tetszáma mintegy háromnegyedmillió, ame-
lyeknek évenként kb. 200.000 olvasójuk akad. 
Még az ú. n. délmandsuriai vasútvonalak épí-
tése idején a vasú t fenntar tó vállalat 500 ván-
dorkönyvtára t is alapított , mintegy 42 000 kö-
tettel, amelyek azóta is teljesít ik hivatásukat . 
Az évi könyvtermelés állandóan növekedik. 
1935-ben 664, 1937-ben 993, 1939-ben 1681 kötet 
könyv jelent meg; közülük több mint a fele 
japánul , sőt elég tekintélyes számban (1939-ben 
290 kötet) oroszul. 

Harbinban még 1901-ben természettudo-
mányi, majd 1933-ban Mukdenben Nemzeti Mú-
zeumot szerveztek. 

A tanítói rendet az 1934-ben alapí tot t Csá-
szári Nevelésügyi Társaság fogja össze. Ennek 
vezetősége magában a minisztériumban székel, 
de minden tar tományban, sőt nagyobb város-
ban is van helyi szervezete. Munkaterülete fel-
öleli korszerű közoktatásügyi kiadványok meg-
jelentetését, folyóirat kiadását, kiváló oktatók 
megjutalmazását , viták, előadások és tanfolya-
mok rendezését, külföldi tanulmányutak meg-
szervezését és a külországok hasonló intézmé-
nyeivel való kapcsolat fenntartását .* 

Mandsukuo ú j oktatási rendje — amint lát-
juk — hata lmas lendülettel igyekszik pótolni 
a lassú keleti élet elmúlt századainak mulasz-
tását. Az ú j iskolákból kikerülő ú j és haladó 
szellemű nemzedékek sora bizonyára egyik 
legtekintélyesebb ál lamát fogja kiépíteni az 
A m u r és a Sárga-tenger között annak a Nagy-
Ázsiának, amelynek vérből és vasból való szü-
letése diadalmas eredmények közepette most 
folyik az ámuló európai és amer ika i fehér em-
ber szeme előtt. 

* Az adatok a Japan-Manchukuo Year-Book (Tokyo, 
1939) és a Manchukuo Year-Book (Hsinking, 1941) köte-
teiből valók. 
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A TANÍTÓI STÁTUS GYÖKERES 
ÚJJÁBEKDEZÉSE OLASZOBSZÁGBAHí 

I r t a : DR. P O N G R Á C Z ALAJOS 

FASISZTA KORMÁNYZAT, hogy 
a tanítói státust rendezze és az 
egyes hivatalnoki kategóriákkal 
egyenrangúvá tegye, továbbá, 

hogy a nem állami tanítókat államosítsa, a 
Duce .javaslatára a folyó évben törvényterve-
zetet dolgoz ki, amelynek az a célja, hogy az 
elemi iskolai tanítók fontos nemzetnevelő sze-
repüket anyagi gondoktól mentesen végezhes-
sék és a státus szempontjából se legyen különb-
ség köztük és egyéb állami alkalmazottak kö-
zött. A törvénytervezet végleges kidolgozását 
1942. októberére fogják elkészíteni és egy éven 
belül minden anyagi és adminisztrációs jellegű 
kérdést meg fognak oldani. Ismerve azt a len-
dületet, azt a céltudatos munkát, amellyel a fa-
sizmus elgondolásainak megvalósítására törek-
szik, remélhetjük, hogy a kitűzött határidőre 
minden kérdést meg fognak oldani és a tör-
vénytervezet immár szentesítve alapja lesz an-
nak a törvénynek, amely véglegesen rendezi a 
tanítói státust, ezt az eddig kissé elhanyagolt 
csoport ját a nemzetnevelőknek. 

A törvénytervezet szerint a tanítók az állami 
hivatalnokok Bj csoportjába fognak tartozni. 
Sok igazságtalanságot tesznek ezzel jóvá, mert 
különösen a kisebb helyeken munkálkodó taní-
tók helyzete volt igen súlyos. Eddig ugyanis 
az olasz tanítóság öt csoportra oszlott, a sze-
rint, hogy a községek lakosságának mekkora 
volt a lélekszáma. Az ú j törvénytervezet viszont 
a tanítók javadalmazását függetlenít i a község 
lakosságának lélekszámától. Egyút ta l a családi 
pótlékról is intézkedik, mely az eddigi, a köz-
ség létszáma szerint megállapított, úgynevezett 
drágasági pótlékot" van hivatva helyettesíteni. 

A tanítóknak ez az államosítása a közületek és 
egyesületek által fenntar tot t iskolákra is vo-
natkozik. 

Az elemi iskolai tanítókat az ú j törvényter-
vezet egységesen négy kategóriára osztja, 
amely kategóriák megfelelnek a XII—IX. fi-
zetési fokozatoknak. A betöltésre kerülő helyek 
számát évről-évre a szükségletnek megfelelően 
fogják megállapítani. Az - összlétszám 50%-a 
tartozik a XII . fokozatba, a 25%-a a Xl.-be, a 
20%-a a X.-be és az 5%-a a IX.-be. Az egyes 
fizetési fokozatok létszáma zárt és az előlépte-
tések csak üresedés esetén következhetnek be. 
A XI. és X. fokozatokba kor és érdem szerint 
8 évi szolgálat után léphetnek fel, míg a IX. 
fokozathoz újabb 10 évi szolgálat és megfelelő 
vizsgálat letétele szükséges. Azon i f jak , akik 
tanítói pályára akarnak lépni, pályázaton 
vesznek részt és ennek eredményeként 3 évi 
időtartamra mint helyettest a XII. fokozatnak 
megfelelő illetménnyel alkalmazzák őket. Ha 

megfelelnek, akkor a próbaidő leteltével vég-
legesítik a jelölteket, de a XI . fokozatba csak 
akkor léphetnek fel, ha ott üresedés van. 

Különleges intézkedéseket tartalmaz a tör-
vénytervezet a jelenleg már működő tanítókra 
vonatkozólag, akik az ú j rend életbelépésével 
állami szolgálatba lépnek. Tekintettel arra , 
hogy az eddigi beosztás szerint, amint már 
említettük, a tanítók a székhely szerint öt cso-
portra oszlottak, az első kategóriába tartozók 
(Róma, Milánó és Nápoly) bizonyos előnyöket 
élveznek a második csoportba tartozókkal szem-
ben, míg ezek a harmadik kategóriába osztot-
takkal szemben vannak előnyben, és így tovább. 
A falusi tanítókat kivétel nélkül mind a XII . 
fizetési osztályba sorozzák, még pedig kor sze-
r in t rangsorolva. 

A nyugdíjat illetőleg, tekintettel arra, hogy 
a tanítók eddig nyugdíjpénztárak tagja i vol-
tak, továbbra is azok maradnak, mivel az ilyen 
„Monte"-k feltételei kedvezőbbek az állami 
nyugdíjpénztárénál. Azok a tanítók azonban, 
akik az ú j törvény életbeléptetése után nyer-
nek alkalmazást, nyugdí j szempontjából is 
ugyanolyan állami alkalmazottak lesznek, mint 
az állam minden más tisztviselője. 

A székhelyeket is szabályozza az ú j törvény-
tervezet, még pedig az első kategóriába tartoz-
nak (névsorban) Bologna, Firenze, Génua, Mi-
lánó, Nápoly, Róma, Palermo és Torino, min-
den egyéb város és község a második kategó-
riába tartozik. Az elsőrendű székhelyek tanítói 
állásainak betöltésére a' már működő tanítók 
közül azokat nevezik ki, akik a ki í r t pályáza-
ton megfeleltek, míg a többi hely betöltését al-
kalmassági vizsgálat letevéséhez kötik. 

Ami az anyagi természetű kérdéseket illeti, 
a törvénytervezet előírja, hogy a helyettesek és 
nem állandó jellegű alkalmazottak évi 7200 líra 
javadalmazásban részesülnek. A fizetésrende-
zést pedig úgy ál lapí t ja meg, hogy minden je-
lenleg alkalmazásban levő tanító gyökeres fize-
tésjavításban részesül. Ha esetleg egyeseknél 
az ú j fizetési fokokba való beosztás nem járna 
anyagi előnyökkel, azok külön legalább 600 lí-
rás emelésben részesülnek, amely összeget évi 
két részletben kapják kézhez. Ha az emelés 
meghaladja az évi 1800 lírát, akkor szintén 
részletekben fizetik ki. 

Amint láttuk tehát, hogy ez a nagyjelentő-
ségű ú j törvénytervezet milyen lényegesen ja-
vít a tanítóság helyzetén és a Duce javaslata 
bizonyítéka annak, hogy Mussolini, az egykori 
tanító, milyen mélyen átérzi a tanítói hivatás 
fontosságát a nemzet életében és mennyire tö-
rekszik arra, hogy a tanítóság helyzetén mind 
állás, mind anyagi szempontból javítson. 
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A tanítói kar tisztelgése 
Szinyei Merse Jenő kultuszminiszternél. 

A népoktatási kar országos egyesületei-
nek vezetői megjelentek a kultuszminiszté-
riumban, hogy tisztelegjenek Szinyei Merse 
Jenő, az ú j vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter előtt. A küldöttségben képviseltette 
magát a Magyar Tanítóegyesületek Egye-
temes Szövetsége, mint 38 vármegyei tanító-
egyesület csúesszervezete, továbbá az ál-
lami, a római katolikus, a református és az 
evangélikus tanítók országos egyesülete. 
A minisztert Berkényi Károly, az Egyete-
mes Tamtószövetség elnöke üdvözölte, ün-
nepélyes szavakkal tolmácsolva az egész 
magyar tanítóság őszinte tiszteletét és sze-
rencsekívánatait. Beszédében rámutatott 
arra, hogy Szinyei Merse Jenő miniszterré 
történt kinevezése osztatlan örömöt keltett 
nemcsak a népoktatási kar, de a magyar 
nép széles köreiben is. Az ú j miniszter sze-
mélyében olyan férfiú került a magyar kul-
lúra legfelsőbb őrhelyére, aki egyesíti lel-
kében a legbecsesebb nemzeti tradíciókat 
és az európai baladás életújító eszményeit. 
Kultúrpolitikájának irányelvei, amelyeket 
a közelmúltban, a Debreceni Nyári Egye-
tem megnyitása alkalmával ismertetett, me-
leg visszhangra találtak minden magyar ta-
nító szívében. A népoktatási kar a jobb 
jövő erős hitével követi ú j miniszterét 
programmjának megvalósításában és a jö-
vőben még nagyobb odaadással fogja tel-
jesíteni nemzetnevelői hivatását. 

Szinyei Merse Jenő közvetlen hangon 
mondott köszönetet a tanítói kar nevében 
kifejezett üdvözlőszavakért. Nemcsak mint 
kultúszminiszter, de mint családapa is mé-
lyen átérzi és rendkívül nagyra értékeli a 
tanítóság igen nehéz, felelős munkáját. A 
háborús idők számos vonatkozásban meg-
nehezítik a nagyobb szabású tervek keresz-
tülvitelét. A magyar kultúra továbbfejlesz-
tése, a népoktatási kar erkölcsi és szociális 
helyzetének érdemleges rendezése azonban 
nem tűrhet halasztást s ezért azt a jövőben 
fokozottabban óhaj t ja biztosítani. 

A küldöttség ezután ismertette a népok-
tatás időszerű kérdéseit és a tanítóság sür-
gős megoldásra váró, évek óta hangoztatott 
kívánságait. Kellemes meglepetésként ha-
tott a küldöttség tagjaira, hogy az ú j mi-
niszter már részleteiben is jól ismerte az 
előterjesztett kérdéseket, sőt azok megol-
dására vonatkozóan közölte kész terveit is. 

Első találkozása volt ez Szinyei Merse 
Jenő kultuszminiszternek a magyar tanító-
sággal. A küldöttség tagjai azzal az érzés-
sel távoztak a minisztertől, hogy ennek a 
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találkozásnak az emléke nem fog elhomá-
lyosulni. Ügy érezték, mintha a nagy 
Eötvös atyai, jóságos szelleme költözött 
volna vissza a kultuszminisztériumba, amely 
felé most ismét ragaszkodó bizalommal te-
kint az ország tanítósága. 

Egészségügyi közszolgálatunk. 
— vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz-
ter hatalmas kiadványa a mai magyar egész-

ségügyi közigazgatásról. — 

„A mai magyar egészségügyi közszolgálat" 
címen tette közzé vitéz Keresztes-Fischer Fe-
renc belügyminiszter az elmúlt évben tar tot t 
VII. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam 
anyagát. A könyv — mint a címe is muta t ja — 
hazai egészségügyünk legaktuálisabb problé-
máival foglalkozik, egész terjedelmében bemu-
tatva és ismertetve ezt a fontos közszolgálati 
ágat. 

A kötet előszavát néhai gróf Teleki Pál í r ta; 
a nemzet vezetéséről és az erre a vezetésre hi-
vatott elitgárda feladatairól szólva, a hivatali 
kötelességek lelkiismeretes teljesítésére hívja 
fel a közigazgatás tisztviselőit. A tragikus 
sorsú nagy államférfinek ez volt az utolsó nyil-
vános megnyilatkozása. 

Maga az anyag kilenc nagy fejezetre oszlik. 
Az első fejezet a közegészségügyi igazgatás 

általános kérdéseit tárgyalja. Bevezetőnek Ke-
resztes-Fischer Ferenc belügyminiszter ismer-
teti közegészségügyi politikája irányelveit. 
Majd báró Bánf fy Dániel a földmívelésügyi 
igazgatás egészségügyi vonatkozásairól, Laky 
Dezső a közellátásról szól. Ebben a csoportban 
tartottak előadást Johan Béla és Scholtz Kor-
nél államtitkárok is, előbbi a szervezett köz-
egészségügyi munka feladatairól és célkitűzé-
seiről, utóbbi az Országos Közegészségügyi Ta-
nács működéséről számol be. A belügyminiszté-
rium orvosi szakosztályának vezető tisztviselői 
közül Grosch Károly miniszteri osztályfőnök' a 
Közigazgatási Bíróságnak a közegészségügyi 
vonatkozású kérdésekben való hatáskörét, Dá-
vid Mihály miniszteri osztályfőnök pedig a kór-
házügy igazgatását tárgyalja. Az egyetemi ta-
nárok sorában első helyen az azóta már el-
húnyt Verebély Tibor professzor előadását em-
lítjük meg, melyet az Igazságügyi Orvosi Ta-
nács szervezetéről és működéséről tartott, an-
nak 50 éves fennállása alkalmából. Bakay La-
jos professzor az orvosi kamarákat ismertette, 
Orsós Ferenc viszont a halottkémlésről í r t ki-
merítő tanulmányt. 

A második és harmadik csoport a közegész-
ségügy és a társadalom speciális problémáival 
foglalkozik. Ebben az előadás-csoportban talál-
juk meg a honvédorvosi tisztikar főnökének, 
Frank Richárdnak előadását, továbbá Frana 
Géza orvos-ezredesnek a honvédelmi törvény 
egészségügyi rendelkezéseiről szóló ismerteté-
sét. Figyelemre méltó Kovrig Béla egyetemi 
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tanár tanulmánya az erdélyi szórványmagyar-
ság közegészségügyi helyzetéről. 

A társadalmi intézmények közül Simon Ele-
mér titkos tanácsos a Magyar Vöröskereszt 
Egyletet. Wünscher Frigyes a Hangya-szövet-
kezetet, Juhász Zoltán a Gamma-művek egész-
ségügyi intézményeit ismertette. A további elő-
adások a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, 
a Zöldkereszt, az Országos Társadalombiztosító 
Intézet és a Magánalkalmazottak Intézetének 
egészségügyi szerepét muta t ják be. 

A negyedik csoport keretében Hepp-Baján 
Ernő miniszteri osztályfőnök és Barabás Zol-
tán igazgató-főorvos az állami gyermekvéde-
lemmel, Szebeny József székesfővárosi tanács-
nok a fővárosi gyermekvédelemmel. Hess Pá l 
polgármester Újpest városának iskolaegészség-
ügyi intézményeivel, Tat tay Zoltán árvaszéki 
elnök viszont Debrecen árvaszékének gyermek-

édelmi tevékenységével foglalkozik. 
Az ötödik csoport a fajbiológiával és a nem-

zetiségi kérdésekkel foglalkozik. A fajbiológia 
alapelveit Szabó Zoltán egyetemi tanár mu-
ta t j a be, a nemzetiségi kérdést Joó Tibor egye-
temi magántanár tárgyal ja . Kádár László 
egyetemi magántanár az Országos Táj- és Nép-
kutató Intézet működéséről számol be. 

A hatodik fejezet a modern egészségügyi 
képzés feladatait vizsgálja. Ennek keretében 
Darányi Gyula professzor az orvosképzés mo-
dern célkitűzéseiről, Korbuly György egyetemi 
magántanár az Orvosi Továbbképzés Központi 
Bizottságának működéséről számol be. 

A következő csoport a betegségek megelőzé-
sének és a legfontosabb népbetegségek leküzdé-
sének módjai t ismerteti. Az előbbi tárgykörben 
Manninger Rezső egyetemi tanár, Pöltzel Jenő 
miniszteri tanácsos, Gaál András, a Gyógyhelyi 
Bizotság igazgatója előadásait kell megemlíte-
nünk, az utóbbiban pedig Schiitz Ottó főorvos 
és Pe t rányi Győző társadalombiztosító intézeti 
aligazgató előadásait emeljük ki. 

A nyolcadik fejezetben Atzél Elemér minisz-
teri tanácsos és Mozsonyi Sándor egyetemi ta-
nár a gyógyszerészügy igazgatásának egész 
hatalmas területét muta t ják be. 

A kilencedik fejezet az élelmiszerek és italok 
egészségügyének tárgyalása kapcsán elsősor-
ban a népélelmezésnek ma annyira fontos prob-
lémáit v i ta t ja meg. Beznák Aladár egyetemi 
tanár foglalkozik elsősorban ezzel a kérdéssel, 
de ugyancsak ez a gondolat áll Kovács György 
közegészségügyi főfelügyelőnek a Magyar Nem-
zeti Népélelmezési Bizottságot ismertető előadá-
sának középpontjában is. Bielek Tibor köz-
egészségügyi főfelügyelő a zöldkeresztes tej-
és cukorakciót, valamint a gyermekétkeztetést 
ismerteti. Jendrassik Aladár a falu ivóvízellá-
tásának, Baitz József viszont Budapest Székes-
főváros élelmiszerellátásának kérdéseit tár-
gyalja. 

A könyv végén értékes közegészségügyi 
bibliográfiát találunk, amelyet Znakovszky 
Emma, az Országos Közegészségügyi Intézet 
könyvtárosa gyűj töt t össze kiváló szaktudással. 

Az egészségügyi közszolgálatról szóló hézag-
pótló művel a belügyminiszter már a 7. hatal-
mas munkálatot teszi közzé a magyar közigaz-
gatás modern feladatairól és célkitűzéseiről. 
A rendkívül tanulságos köteteknek évenként 
való pontos megjelenése feljogosít a r ra a re-
ményre, hogy a sorozat rövidesen teljessé válik 
és nemsokára rendelkezésre fog állni köztiszt-
viselőinknek az egész magyar közszolgálatot 
részletesen feltáró könyvsorozat. A most meg-
jelent kötet is egy nagy lépést jelent e magasra 
tűzött cél felé. 

A kiadvány „A korszerű közszolgálat ú t ja" 
című sorozat XII I . köteteként jelent meg. 
Szerkesztője — mint az eddigi köteteké is — 
dr. Már tonffy Károly miniszteri tanácsos, egye-
temi ny. r. tanár . 

Az ízléses kiállítás a m. kir. Állami Nyomda 
munká já t dicséri. 

Beszélgetésem egy orosz néptanítóval. 
1942. évi július hó 14-én kora reggel elindul-

tunk előre B. községbe, hogy zászlóaljunk mi-
nél előbb elérje annak kijáratát. Pihenni éj-
szaka szoktunk, de megtudtam, hogy B. köz-
ségben egy napot várunk egyheti menet után. 
Ennek már előre örültem, mert még elindulá-
som előtt elhatároztam, hogy ha lesz alkalmam 
és időm, úgy betekintek az orosz népoktatás 
berkeibe. 

Sátorverés után azonnal engedélyt kértem a 
zászlóaljparancsnokomtól, hogy d. u. bemehes-
sek a faluba. Rövid pihenő után felöltöztem. 
Magamhoz vettem géppisztolyomat, hogy biz-
tosítsam magamat. Ez nem gyávaság, lianem 
elővigyázatosság a kiszámíthatatlan partizá-
nok ellen. 

Századunknál van egy ruszin is, ki elkísért, 
hogy a tolmács szerepét betöltse. Megszólítot-
tuk az első fiatalembert, ki élénk kerül t . 'Ru-
szinom megkérdezte, hogy van-e a faluban ta-
nító vagy tanítónő. Meglepetésünkre ő is az 
volt- Szegény, végtelen kopott volt, sovány és 
beteges kinézésű. Megértettük vele, hogy mi a 
szándékom s ő készségesen rendelkezésemre 
állt. D. u. 2 órára meghívott a lakására. El-
mentünk, természetesen géppisztollyal felsze-
relve. Megmondtuk, hogy ne féljen, a géppisz-
tolyt biztonság okáért hoztuk, nem pedig ő 
ellene- E r re felengedett és illedelmesen meg-
kínált hellyel. Leültünk a végtelen szegényes 
szobába s megkezdem a kérdezősködésemet. 

— Hány éves? 25! — Hamenkó Miklósnak 
hívják, nőtlen s a szüleinél lakik. Katcna volt, 
de a mostani háborúban két helyen megsebe-
sült s a német kórházba került, honnan felgyó-
gyulása után hazaengedték. 

Kíváncsi voltam arra, hogy mi az ő végzett-
sége. Hét elemi után 3 gimnáziumot jár t és 
utána azonnal állást kapott B. községben. El-
kértem oklevelét, ami meglepett. Akkora lehet, 
mint egy félív papír, nyomása színes, melynek 
a felső részén van a sarló és a kalapács, búza-
kalásszal körülvéve. Bal alsó sarkában a saját 
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kis fényképe, ami kb '2—3 cm nagyságú. Ez 
minden oklevélen ra j t a van. Feltűnt a sok tan-
tárgy, amit ő tanult. Nem kevesebb, mint 30. 
Ukrán, Nyelvi ism., Orosz, Írás, Olvasás, Szám-
tan, Algebra, Gazdaságtan, Geometria, Föld-
rajz, Fizika, Kémia, Régi történelem, Űj tör-
ténelem, Alkotmánytan, Pedagógia, Módszer-
tan, Betűvetés, Csillagászattan, Földtan, Tör-
ténelem tanításának módszere, Szépírás, Ének, 
Rajz, Torna, Katonai kiképzés, Tanítási gya-
korlatok, Kézimunka, Egészségtan és Altalá-
nos ismeretek. Ezt nem gondoltam volna! 

Az osztálytanítás részben osztott vagy osz-
tatlan, mint nálunk. Öt számjegyet használnak. 
Leányok és fiúk együtt tanulnak- 45-nél több 
tanuló s 25-nél kevesebb nem lehet egy tanító 
keze alatt. 

A 8. év betöltése után kerül az orosz gyer-
mek az iskolába, hol 7 osztály van. Az én orosz 
tanítóm a IV. osztályt tanította, heti 26 óra-
számban. Havi fizetése egy kezdő tanítónak 
270 rubel volt, de ha délelőtt és délután is taní-
tott, akkor két fizetést kapott, ami megfelel a 
mi pénzünk szerint — a két fizetés — 90 pen-
gőnek. Ez a fizetés községben volt így, város-
ban 400 rubelt kaptak, kb. 66 pengőt. A tanítási 
idő náluk is úgy van, mint nálunk. 9 hónapig 
tart, szeptembertől júniusig. Egy tanító leg-
több fizetést csak 700 rubelt kaphat. (Kb. 120 
pengőt.) 

Számtanításnál a felépítésük olyan, mint a 
miénk. I. oszt. 20-ig. II. oszt.-ban 100-ig. III . 
oszt.-ban 1000-ig tanulnak. Az iskolás gyerme-
keket orvos sohasem vizsgálja, mint nálunk. A 
tanterem téli hőmérséklete 22 C fok. Iskoláju-
kat, nem tudtam megnézni, mert a légitáma-

dás következtében elpusztultak. Rólunk, ma-
gyarokról semmit sem tanultak. Legszíveseb-
ben tanítottak a szláv népekről. Szerettem volna 
egy-két tankönyvüket is megnézni, de azokat 
elégették. 

Most egy érdekes kérdést intéztem tolmá-
csom út ján a taítóhoz. Mi van a hit tan tanítá-
sával? Er re ő mosolygott s ezt felelte: „Hittan 
nálunk nics. Istent nem ismerünk, csak akkor, 
ha meglátjuk. 

Papjuk nem volt, akik megmaradtak, azokat 
Sztálin elvitette Szibériába munkára- Istentől 
nem félnek, nekik minden-mindegy. Az a felfo-
gásuk, hogy a lelkük felszáll az égbe. Tanulás 
előtt és után nem imádkoznak, mert nincs ki-
hez. A tanító belépésénél a gyermekek csak fel-
állnak és „Jó napot-ot" mondanak. 

Utolsó kérdésem az volt, hogy mióta a né-
metek benn vannak, mehetnek-e templomba? 
Igen, de csak öregek, kisgyermekek járnak. Az 
idős emberek a régi cári világban nevelkedtek 
fel és Istenfélők voltak. Hűségesen jár tak imád-
kozni a templomba. Lát tam sok helyen, hogy 
öreg szakállas orosz paraszt emberek unoká-
jukkal kézenfogva mentek istentiszteletre. Ez 
megható volt. A Sztálin uralma alatt felnőtt 
i f júság, istentelen, vad, állatias nevelést kapott. 

Ilyen a Sztálin uralom alat t felnőtt tanító és 
tanuló. 

Magyar Tanító Testvéreim! Magyar Gyer-
mekek! Ez a világ borzalom, kín, szenvedés. Ha 
ez a kul turát lan horda ránk szabadul, akkor 
nincs többé a magyar iskolában: „Himnusz, Di-
csértessék a Jézus Krisztus és Isten Hozta! 

Valahol Oroszországban! 
Szilágyi Lajos 

áll. tanító, tart . zászlós. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Magyarok a nagyvilágban: számuk, 
helyük a népek sorában, érvényesülésük, 

sorsuk. 
— Földrajz a VIII. osztályban. —-
Irta: MÓZNER JÁNOS állami tanító 

Előkészítés. 

a) Kapcsoló ismétlés- Az első földrajzóra 
anyagából a magyarság népességtörténeti ada-
tait újítsuk fel a munkafüzetben levő bejegyzé-
sek alapján. (Mennyi volt a honfoglaló magya-
rok száma, hogyan emelkedett és süllyedt a 
magyarság és a nemzetiségek arányszáma az 
egyes korokban.) 

b) Erdeklődéskeltés. A Kárpátmedencében 
letelepedett magyarok hosszú ideig, majdnem 
ezer esztendeig szinte kivétel nélkül megmarad-
tak az ú j haza lakói. Sem a ta tár járás , sem a 
törökdúlás nem tudta őket elűzni az ősi földről, 
de maguk sem kerestek ú j otthont a legvésze-

sebb időkben sem. Az 1900-as években azonban 
a kivándorlási láz sok magyarnak is kezébe 
adta a vándorbotot s legtöbbje hajóra szállva 
elindult szerencsét keresni távoli országokba. 
Igaz, sokan vissza is tértek közülük, de ma is 
kb. 1 millió magyar él szerte a nagyvilágban, 
ősi hazáján kívül. Trianonban pedig mestersé-
gesen szakítottak el tőlünk sok magyart , kik 
közül a még fel nem szabadult területeken 1'2 
millió lakik. Így ma összesen 2'2 millió magyar 
él közelebb-távolabb mai hazánktól. Ezeket pon" 
tosan számontartjuk, mert sorsuk érdekel ben-
nünket s mert előbb-utóbb vissza kell térniök a 
szentistváni Magyarországba. 

Célkitűzés- Róluk beszélgetünk ma! 

Tárgyalás. 

a) Magyarok a nagyvilágban. (Az előre elké-
szített táblázatot kifüggesztem. Azt előbb végig-
olvassuk, miközben egy-egy tanuló a térképen 
muta t j a az illető országokat, hogy ezzel a föld-
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rajzi tájékozódást is gyakoroltassuk. Már a fel-
sorolásnál is kitűnik az egyes országokban lakó 
magyarok nagy vagy csekély száma, valamint 
egyes országok nagy távolsága. Mindezzel a to-
vábbi érdeklődést fokozzuk.) 

A niasryarság világlétszánia. 

Ország, terület 

Magyarország1 . . . 
Belgium. 
Bulgária 4 • 
Dánia 
Észtország . . . . . . 
Finnország 
Franciaország 
Görögország 
Horvátország2) . . . 
Írország 
Lengyelország4) . . 
Lettország 
Litvánia 
Luxenburg 
Malta 
Montenegro 
Nagy-Britannia . . 
Németalföld 
Németország5) . . . 
Norvégia 
Olaszország 
Portugália 
Románia 
Spanyo lo r s zág . . . . 
Svájc 
Svédország 
Szerbia3) 
Szlovákia 

A magyar-

10,440.489 
4.522 
3.000 

131 
23 
45 

40.000 
239 

110.000 
8 

1.000 
74 
8 

179 
32 
17 

2.000 
2.826 

50.250 
49 

4.590 
73 

661.800 
197 

1.427 
108 

116.000 
90.000 

Ország, terület 

Oroszország") . . . . 
Törökország') 
Japán 
H o l l a n d - I n d i a . . . . 
Ázsia többi része. 
Délafrika7) 
Fgyiptom 
Északafrika 
Amerikai Egyesült 

Államok 
Areentina . . . . . . . 
Brazília 
Kanada 
Kuba 
Mexikó 
Paraguay 
Uruguay 
Amerika többi ré-

sze8) 
Ausztrália9) 

1930. k ö r ü l összesen 
1940. év végén 1 0 ) 

Ebből : 
Magvarország . 
Utódállamok . . 
Egyéb államok 

és terüle tek . 

A magyar-
ság száma 

6.300 
1.830 

37 
115 
850 
150 

1.900 
1.000 

580.000 
10.000 
50.000 
50.000 

4.000 
304 
120 

3.000 

700 
825 

12,239.513 
13,203.000 

11,097.000 
1,187.000 

919.000 

' ) Tr ianoni határok közötti Magyarországon 1930-ban : 8,001,112, 
visszacsatolt Felvidéken 1 9 3 8 - b a n : 883.615, Kárpátalján 1939-ben : 
kb. 57.562, a visszacsatolt erdélyi és keletmagyarországi részen : 
1,125.000 Bácskában kb. 310.000, Baranyában kb. 20.000, Muravidéken 
kb. 30.000, Bukovinából visszatelepített székelyek 13.200 — •) Ebbő l : 
Bosznia-Hercegovinában 2.577, Dalmáciában 70. —") Ebből : egykori 
temesi bánságban 113.000, Őszerbiában 2.532. — ' ) A felosztás előtt. 
— ') Ebből : Nagy-Németbi rodalomban 38.614, egykori Csehország 
területén 8214 (1930), egykori Morvaország és Szilézia területén 
3.213 (1930), Danzigban 212. —') Eur5pa és ázsiai rész együtt — ') 
Ebből : Dél-Afrika Unió 108, Nvugat-Rodézia ' 12, Mozambik 7, T a n -
ganyika 4, Délnyugat-Afrika 4, Madagaszkár 4. — s) Ebből : Chile 
170. Hawai 144. Peru 96, Panama 94, Alaska 39, Venezuele 29, 
Columbia 15, Honduras 8, Tr in idad 4, Guetamala 3, — ') Ebből : 
Üj -Zélandban 35, Tasmániában 5. — " ) Kiszámítva a természetes 
szaporodás átlagos arányszámának figyelembevételével. — n ) Szlovákia, 
Románia és Jugoszláviából megmaradt rész területén, Nyugat-Magyar-
ország (Burgenland) területén és z Fiúméban lakó magyarság száma. 

Forrás: vitéz Nagy Iván d r . : Öt világrész magyarsága. Az adatok 
lehetőleg kizárólag csak a magvar anyanyelvüekre vonatkoznak s az 
1930 körüli hivatalos népszámlálásokból származnak, részben azonban 
hivatalos, félhivatalos és más forrásokból vett adatok alapján becslés-
szerűen kiegészíttettek. 

b) A külföldön élő magyarok élete. A táblá-
zat áttekintése után vegyük tárgyalás alá az 
egyes országokat. Hosszabban csak ott időz-
zünk, ahol lényeges mondanivalónk van. 

Pl. Belgium iparos állam. Bányái, gyárai 
sok munkást foglalkoztatnak. A magyar mun-
kásnak igen jó híre van az egész világon. Szí-
vesen fogadták őket Belgiumban is. Egyrészük 
le is telepedett ott. Magyarságukat mindvégig 
megtartották. Amelyik bánya- vagy gyártele-
pen nagyobb tömegben élnek, gyermekeik ré-
szére magyar iskolát tar tanak fenn. Lelkészük 
is magyar . 

Franciaországnak a Belgiummal határos 
iparvidékén élnek nagyobb tömegben magya-
rok. Helyzetük hasonló a belgiumiakéhoz. Mű-
velődésükben is magyarok, kultúrházukban a 
magyar irodalom és zene is állandóan erősíti a 
magyar kapcsolatokat. Párizsban is sok magyar 

élt. I t t már nemcsak munkások, hanem önálló 
iparosok és kereskedők is voltak. A magyar 
művészeknek is több-kevesebb ideig otthona 
volt Párizs. Ma már csökkent a franciaországi 
magyarok száma. Sokan átköltöztek Német 
országba, egyrészük pedig hazajött . Miért? Szá-
muk 40.000-ről kb. 20.000-re csökkent. 

A Balkán államokban élő magyarok már na-
gyobb vezető szerepet kapnak, mert műveltsé-
gük magasabb. Igen nagy kelete van itt a mér-
nököknek, gyárvezetőknek, gyári iparosoknak. 

A legtöbb magyar t Amerika csábította ki 
hazájából. Mi ennek az oka? Politikai, gazda-
sági okok, szerencsekeresés, a kivándorlási 
üzérkedés vitte ki a magyarok nagyrészét az ú j 
világba, ahol könnyebb megélhetést gondoltak. 
Az 1900-as években volt a legnagyobb mérvű a 
kivándorlás. Előbb az Északamerikai Egyesült 
Államokba özönlöttek a kivándorlók. I t t job-
bára csak bánya- és gyári munkásoknak alkal-
mazták őket, de sokan hamarosan előmunkások, 
üzemvezetők lettek vagy mint iparosok és ke-
reskedők önálló vállalkozásba fogtak. Később 
sokan átmentek Kanadába, ahol a végtelen, 
bozótos, kemény földet fogták művelés alá. A 
munkával és pénzzel megvásárolt farmokon ké-
sőbb virágzó élet folyt. A délamerikai kiván-
dorlást nagyrészt Trianon okozta. Ide a meg-
szállott országrészek magyarsága özönlött. 
Ezeknek sorsa mostohább s így visszatérésük 
valószínűbb. 

Az Amerikában élő magyarság száma jóval 
nagyobb, mint az amerikai népszámlálás adatai 
mutat ják. Ugyanis az 1930-as népszámláláskor 
a megszállt területről kivándorolt magyarokat 
— akkor is, ha Trianon előtt vándoroltak ki — 
olyan nemzetiségűnek tüntették fel, amilyen 
utódállam területéről valók voltak. 

Érdekes hogy azokban a városokban él na-
gyobb tömegben a magyarság, amelyek a leg-
nagyobb fejlődést mutat ják. Mennyi magyar 
verejték hullhatott addig, míg egy-egy iparvál-
lalat amerikai méretűvé fejlődött! Ilyen na-
gyobb telepeken, ill. városokban külön magyar 
iskolában tanulnak a kivándoroltak gyermekei 
s magyar pap hinti el a hit és erkölcs magvait . 
Sőt községi, városi elöljárók is kikerülnek a 
magyarok soraiból. Nem hagvják magukat ide-
gen szellemben nevelni, ahol többségben van-
nak. Ilyen helyeken a vezetést minden téren 
kezükben tar t ják . A nagv városokban is egy-
séges tömbben laknak. Például Clevelandnek, 
Pi t tsburgnak, Chicagónak, Tretonnak. Bridge-
portnak vannak olyan városrészei, ahol több 
magyar szó hallatszik az utcán, mint angol. 
Bár az első kivándorlók (1800—1900 között) már 
majdnem mind meghaltak s ezeknek odakünn 
született gyermekein már erősen látszik az an-
gol hatás, mégis remélhető, hogy nem vesznek 
el ők sem a magyarság számára. Ezt a célt szol-
gálja az ú. n. második generáció időnkinti 
magyarországi látogatása is. 

Kanadában, ahol a hatalmas pusztákat fel-
törték s saját földjükön telepedtek le a magya-
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rok, maguk nevezték el a községet is s így sok 
magyar helységnevet találunk ma is ott. Ilye-
nek: Békevár, Esterházy, Kaposvár, Alduna, 
Otthon stb. Ezek a községek teljesen magyarok. 
Békeváron például hat magyar iskola van. El-
nevezésük is kifejezi az óhazához való kapcso-
latot (Kossuth-, Rákóczi-, Magyar-iskola stb.). 

Meghatók a brazíliai Sao-Pauló-i magyar is-
kola tanulóinak levelei, melyeket egy fogalma-
zási versennyel kapcsolatban ír tak óhazai tár-
saiknak a Felvidék egy részének felszabadulása 
alkalmával. A „Magyarok Világszövetsége" 
igazgatójának engedélyével közlöm az egyik 
levelet. 

• Kedves Felvidéki Magyar Testvérem! 

Azért írom ezt a levelet, hogy megismerked-
jek egy felvidéki magyar fiúval. 

Brazíliában születtem 1926. aug. 25-én. Mo-
haiból vándoroltak ki szüleim, mint sok más 
honfitársunk, kiket a szerbek üldöztek el. 

Itt magyar iskolába járok. Édesapám és két 
testvérem dolgoznak, ők tartják fenn a csalá-
dot. Heten vagyunk a családban. Édesapám sör-
gyárban dolgozik, nagyobbik bátyám a hús-
gyárban, a másik a kávételepen. Édesanyám 
itthon végzi a házimunkát. 

Én nagyon szeretném látni Nagy-Magyar-
országot, mert nagyon sok szépet tanultam róla 
s ezért vágyok haza. Ha visszakapnánk az el-
rabolt területeket, akkor Brazíliából sokan 
visszatérnénk a hazába. Üdvözlöm az óhazai 
magyar ifjúságot. 

Csonka Magyarország nem ország, 
Egész Magyarország mennyország! 

Sao Paulo, 1939. júl. 31. 
Hazafias szeretettel: 

Mánássi Imre. 

Ilyen nevelés mellett nem kell félteni az 
Amerikában élő magyar i f júságot s hihető, 
hogy a honvágy, mely minden érzésnél erősebb, 
visszahozza szüleiket is a szabad magyar földre. 

c) Követségek, konzulátusok. A ,Magyarok 
Világszövetsége". Hogy a külföldön élő magya-
rok még ott idegenben is egészen közelről érez-
zék az édes haza gondoskodását, hogy sérel-
mükben, bajukban közvetlen segítséget kérhes-
senek, minden államban rendelkezésükre álla-
nak a követségek és konzulátusok. (Röviden ér-
telmezzük a követek, konzulok, attasék műkö-
dési körét, mely a diplomáciai, gazdasági és ke-
reskedelmi, valamint a katonai ügykörön kívül 
az idegenbe szakadt honfitársak védelmére, se-
gítségére is kiterjed.) 

Hatalmas szerv a „Magyarok Világszövet-
sége" címen Budapesten (Géza-utca 4. sz.) mű-
ködő társadalmi intézmény, mely a legbensősé-
gesebb kapcsolatot t a r t j a fenn a nagyvilágban 
elszóródott magyarsággal . 1928-ban „Kossuth-
zarándoklat" volt Amerikában, melyen mintegy 
500-an vettek részt hazánkból. Ezt a látogatást 
viszonozta egy amerikai magyar küldöttség s 
felvetődött az a gondolat, hogy állandó kapcso-
latot kellene fenntar tani a külföldön élő ma-
gyarsággal. A második világkongresszuson, a 
Szent István-ünnepségek alkalmával, 1939-ban 
már 1000-nél több külföldön élő magyar jelent 
meg Budapesten s megalakították a „Magyarok 
Világszövetségét". A szövetség célkitűzése: szo-
rosabbá tenni a kapcsolatot nemzeti, gazdasági 
és művelődési szempontból, hogy összefogjon a 
kint élő s az óhazai magyarság s közös munkát 
végezzen a magyarság felemelésére. A szövet-
ség nagy áldozatokkal vándorkönyvtárakat lé-
tesít, a nemzeti öntudatot ápoló kiadványokat 
sok ezer példányban ju t t a t j a el a külföldön 
megszervezett magyar egyesületeknek, felvilá-
gosítást ad, ösztöndíjakat alapít, melyek fel-
használásával lehetővé teszi a hazai látogatá-
sokat is. Különösen fontos az amerikai második 
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generáció magyarságának fenntar tására irá-
nyuló tevékenysége. Ez a műveltebb réteg, 
melyből jeles mérnökök, tanárok, közgazdák s 
általában vezető emberek kerülnek ki, nagyban 
hozzájárul az amerikai magyarság életszínvo-
nalának felemeléséhez. A szövetség tehát köz-
vetlenebbé és erősebbé teszi a kapcsolatokat s 
nagy szerep vár rá a hazatelepítésben is, ha 
majd elcsendesednek a fegyverek. 

d) Térjen haza minden magyar! Sok esetben 
megvolt az ok (különösen a megszállt területe-
ken), hogy kirajozzon egy-egy dolgozni, boldo-
gulni kívánó magyar család, csoport a haza 
ezeréves földjéről. Most már megadta a jó Isten 
a lehetőséget arra, hogy itthon is boldoguljon 
minden becsületes magyar ember. Hazahív a 
magyar föld minden idegenbe szakadt ma-
gyar t ! Népesüljenek be magyar családokkal a 
megélhetést adó és még sok-sok családot eltar-
tani tudó vidékek, hogy erőssé vál junk «zen a 
földön, melyet a jó Isten nekünk jelölt ki. 
A magyar állam elősegíti a visszavándorlást. 
Példa erre a bukovinai székelyek hazatelepí-
tése. Ez a 13.200 magyar lélek rövid idő alatt 
egészen megváltoztatja Bácska néprajzi térké-
pét. Reméljük, hogy a sok megpróbáltatás után 
rövidesen együtt lesz mind a 13 és fél millió 
magyar a Kárpátok koszorúzta szép hazánk 
ban. Erre vágyik az a kanadai magyar munkás-
költő is, aki a következő verset küldte a Ma-
gyarok Világszövetségének: 

SZÁMŰZÖTTNEK ÉRZEM . . . 

I r t a : Jagieza Balázs, Toronto. 

Száműzöttnek érzem magam, 
Hazavágyom éjjel, nappal. 

Kanadai arany-, ezüstbányát 
Hogyha mind, mind nékem adnák, 
Nem tudnék én itt maradni... 
Nékem innen el kell menni. 

Visszavágy a szívem, lelkem 
Oda, hol én megszülettem-
Nagy Alföldön kiesi fészkem, 
Kicsi falum az én mindenségem. 

Száműzöttnek érzem magam, 
Odavágyom éjjel, nappal. _ 

Begyakorlás. 

a) Összefoglaló beszélgetés az alpontok sze-
rint. 

b) A tanulók í r ják le a táblázatot a munka-
füzetbe. (Ha nem jut erre most idő, leírhatják 
más, esetleg írásórán is.) 

c) Föld-térképbe jegyezzék be a nagyobb ma-
gyar településeket. (Erre se ju tha t elég idő 
most, így egyik ismétlő- [összefoglaló] órán 
vagy rajzórán adjunk alkalmat a bejegyzésre.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Külügyi Szemle (1942. 4. sz.). A Külügyi 
Szemle változatos közleményei közül Eöttevényi 
Olivér í r j a az első tanulmányt. Az egységes 
Német Birodalom Eötvös József megvilágításá-
ban c. értekezése Eötvös Józsefnek az egységes 
német birodalom s az önálló Magyarország kap-
csolatát tárgyaló röpiratát ismerteti. Eötvös fő-
gondolata, hogy a német egység természetes 
érdeke: minden nem-német fa júnak uralma te-
rületétől való távoltartása. Gogolák Lajos 
A francia politika az összeomlás óta címen a 
franciák mostani politikai helyzetének nehézsé-
geit rajzol ja színesen, elevenen, tömören. Vaska 
Gyula szemléletes cikke, A Federal Union gon-
dolatai a háború utáni angolszász politikai iro-
dalomban, az angolszász hatalmak (az Egyesült 
Államok és Anglia) egyesülése érdekében meg-
indult érdekes irodalmi törekvéseket ismerteti. 
Siposs Sándor, Magyarország és a nemzetisé-
gekről írott mélyenszántó tanulmányában he-
lyes szempontokat nyú j t a nemzetiségi kérdés-
sel összefüggő teendőink megítélésére és meg-
oldására. Bornemissza Géza Magyarország ipara 
és a Balkán című cikke a Balkánnal való nem-
zetgazdasági kapcsolatok fontosságára tereli r á 
figyelmünket. Polzovics Iván Gázháború és 
nemzetközi jog címen közölt tanulmánya azt a 
kérdést vizsgálja, alkalmazhatják-e a hadviselő 
felek a mai világháborúban a gázharc szomorú 
jelentőségű eszközét. A szokásos tar ta lmas ro-
vatok most is gazdag tanulságává teszik a 
Külügyi Szemlét. Ez a szám is részletesen tájé-
koztat bennünket idegen országokban élő ma-
gyar testvéreink sorsáról, kitartó, szívós, ön-
tudatos küzdelmeiről. Megtudjuk például, hogy 
a szlovákiai magyarság is céltudatosan szer-
vezkedik. A sport és a művészet terén igyek-
szik magáról életjelt adni. A horvátországi ma-
gyarságró l olvassuk, hogy újabban megszer-
vezte a vándor-tanítói intézményt. Drucker 
György gyakorlott szerkesztői készsége a folyó-
irat színvonalát egyre emeli, s ezért a Külügyi 
Szemle olvasottsága, elterjedtsége is fokozato-
san növekszik. A mind több példányszámban 
megjelenő folyóirat pedig folyvást szélesebb 
körökben neveli közönségünket tisztultabb kül-
politikai felfogásra. 

A Magyar Szemle augusztusi számának ve-
zető helyén Szász Zsombor nagy elismeréssel 
méltat ja az Erdélyi Tudományos Intézet kiadá-
sában, Bisztray Gyula, Szabó T. Atti la és Ta-
más Lajos szerkesztésében nemrég megjelent 
„Erdély Magyar Egyeteme" című munkát. Meg-
állapítja, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium égisze alatt megjelent, ízlésesen 
luxusos kiállítású könyv a kolozsvári M. Kir. 
Ferenc József Tudományegyetem egyszerű is-
mertetésénél sokkal többet ad. A magyar tudo-
mány erdélyi nagyja inak állít emléket a mű, 
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bemuta t ja az erdélyi szellemi fejlődés minden 
maradandó értékét. Aldobolyi Nagy Miklós a 
város és vidék ellentétére és ennek káros követ-
kezményeire muta t rá. Lukács Károly a Bala-
ton állat- és növényvilágáról fest színes képet 
Entz Géza és Sebestyén Olga könyvével kapcso-
latban. Dobossy László az ev f rancia könyveit 
ismerteti s r ámu ta t arra, hogy a f ranc ia szel-
lem a vereség második évében is értékes mű-
vek hosszú sorát alkotja. 2 örök László a Nép-
és Családvédelmi Alapnak a legszegényebb fölrl-
teiíves-rétegek megsegítésére i rányuló tevékeny-
ségét mél ta t ja . Árgus időszerű cikke az ukrán 
történeti gondolat kialakulását és célkitűzését 
v i lág í t ja meg. Különösen tanulságos Vándor 
Gyula cikke, amely a horvát i f j ú ság katonai és 
nemzeti nevelésének módszereit ismerteti ; ezek 
összefoglalásakor a szerző megjegyzi, hogy az 
usztasák sok szép tervének gyökeres keresztül-
vitelét megakadályozza az, hogy a horvát köz-
vélemény még távolról sem egységes és a fel-
szín alat t mély szakadékok tá tonganak a külön-
böző világnézet hívei között. Radocsay Dénes 
az évad művészettörténeti könyveit és tá r la ta i t 
tekint i át. Gogolák Lajos külpoli t ikai szemléje 
nap ja ink világeseményeiről számol be. Tartal-
mas könyvismertetési rovat egészíti ki a Ma-
gya r Szemle gazdag augusztusi számát. A min-
dig változatos és megbízhatóan tájékoztató fo-
lyóira t évi előfizetési á ra magánszemélyeknek 
mindössze 9 pengő 60 fillér. Szerkesztőség és ki-
adóhivatal : Budapest , V., Vilmos császár-út 26. 

Német tanügyi lapokból. 

Hitler Adolf az ő régi tanáránál. 
Kar i Springenschmid salzburgi pedagógus 

szól e tárgyról a Der Deutsche Erzieher c. fo-
lyóiratban. Abból indul ki, hogy a világtörté-
nelem minden nagy emberére nézve mindeddig 
természetszerűnek és magától értetődőnek lát-
szott, hogy egészen különleges, rendkívüli ne-
velésben részesült. Evvel is kimagaslot tak kör-
nyezetükből és nagyobb feladatokra és célokra 
készültek elő. Csodálatos, hogy éppen a néme-
tek egyik legnagyobb egyéniségére, Hit ler 
Adolfra szemelláthatólag nem áll ez a megálla-
pí tás; mert egyszerű, jelentéktelen emberek f ia 
volt s ap ja nem tudott neki más nevelést adni. 
mint aminőt akkoriban minden mai gyerek szá-
mára lehetséges volt. 

Osztatlan népiskola Fischlhamban, egyszerű, 
falusi iskola, aminő száz és ezer más is van, 
népiskola Lambachban és végül a reáliskola 
Linzben, — ebben a tanulmányi menetben, kül-
sőleg nézve, semmi szokatlan vagy rendkívüli 
nem ismerhető fel. Olyan i f júsági mozgalom, 
aminő ma a Hitler-.Tugendben valósul meg, 
mely az i f j únak életét az iskolán túl is megha-
tározta volna, akkoriban nem volt. Miben ál-
lott tehát egyedülvalósága, rendkívülisége en-
nek a fejlődési menetnek? 

Nem annak a kornak intézményeiben rejlett , 
hanem magukban az emberekben volt az a lapja . 
Az intézmények maguk nem sokat jelentettek. 

De a tanítók és tanárok, kik bennök működtek, 
messze kimagaslot tak belőlük. Ott állottak a 
dunai birodalmi összes németek súlyos forra-
dalmi harcainak közepette. Gyűlölték a Habs-
burgokat. Az osztrák birodalom nem jelentett 
nekik semmit. A német nép azonban mindent 
jelentett, — mondja némileg anticipálva a cikk, 
szerzője. Népi lelkiismeretükből kifolyóan ne-
velték az i f júságot . Nem az iskola, mint rend-
szer, hanem igenis ezeknek az iskoláknak fér-
f iai és velük együt t ennek a harcnak egész 
együttese emelte ki a f ia ta l Hi t ler t s áll í totta 
őt magasabb további fe ladatai szolgálatába. 

Egyike azoknak a nagyszámú osztrák tanítók-
nak és tanároknak, kik akkoriban ezt a kemény 
küzdelmet folytat ták, éppen a linzi reáliskola 
tör ténelemtanára volt, Dr. Pötsch Lipót. A 
Führe r „Mein K a m p f című könyvében örök 
emléket állított neki. „Ugyan ki tudot t volna 
ennél a tanárnál történelmet tanulni anélkül, 
hogy ne váljék annak az á l lamnak ellenségévé, 
amely uralkodó családja révén olyan megbocsát-
hata t lan módon befolyásolta nemzete sorsát?" 
(Mein Kampf , 13. 1.) Sajá tságos vallomás ez! A 
történelemnek tanára, aki az ál lamnak esküt 
tett, aki t az állam fizetett, ennek az ál lamnak 
ellenségévé neveli az i f júságo t és egész erejé-
vel és szeretetével egyedül a néphez köti azt, 
„Neki köszönhetem, hogy a történelem kedvenc 
t á rgyammá lett. Így hát magától értetődően, 
— anélkül, hogy tanárom akar t a volna, már fia-
talon for radalmárrá váltam." (Mein Kampf 13. 
1). Ennek a tanárnak nehéz volt a sorsa. Az 
osztrák kormány tudta, hogy mit gondoljon 
róla. Büntetésből távoli, határszéli iskolákba 
helyezte át. í g y ismerte meg Pötsch a német-
ségnek népi harcát a szlovén, horvát, cseh és 
lengyel határon. Az állam evvel azonban éppen 
az ellenkezőjét érte el annak, amit akart . A 
határszéli élmények ú t ján lett Pötsch az egysé-
ges német népiség rettenthetetlen harcosává. 

A sors kegyes volt hozzá, mert még meg-
érte, hogy tanítványa, Hitler Adolf megkezdte 
politikai harcát , megalapította politikai párt-
j á t s hogy győzött vele és megnyerte Németor-
szágot. Megérte, hogy az osztrák tar tományok 
hazatértek a birodalomba s a birodalom harcba 
lépett minden ellensége ellen. Megérte velünk 
a hatalmas küzdelmet a birodalom fönnállásáért 
és biztonságáért. 

Megöregedett a Führer tanára, de áldja az 
éveket, melyek megvalósították azt, amit ő 
egykor izzó szavakkal prédikált tanítványai-
nak. Valahol Kar in th iának egyik csöndes vá-
roskájában éli napjait . S ekkor el jött a nagy 
óra, melyre már évek óta örömmel vágyako-
zott. A Führe r 1941. nyarának elején Stájeror-
szág és Kar in thia fölszabadult vidékén utazott 
át Klagenfur tba és magához kérette régi jó ta-
nárát . 

Aki velük együt t átélte e pillanatot, soha-
sem fogja elfelejteni. Künn az ablakok alat t 
ujongott a nép. Ünnepi hangula t honolt a he-
lyiségben. A Führer jókedvű és elemében volt. 
Erről is, arról is beszélt az ő nyilt, élénk mo-
dorában. Sok gyerek és i f j ú állt körülötte, f iúk 
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és leányok, fiatal katonák a párt tagjai. Ekkor 
meglátta közöttük régi jó tanárát , amint csön-
desen ott állt oldalt és várta, hogy a Führer 
megszólítsa őt. A Führer meglátta, rögtön 
megismerte s mindkét kezét nyúj tot ta feléje. 
Lehajlott hozzá s úgy köszöntötte. Aztán meg-
kért mindenkit, aki a teremben volt, hogy 
hagyják magára, egyedül régi tanárával. Ez 
meg is történt azonnal- S a Führer sokáig 
egyedül maradt régi jó tanárával. 

Ott, ahol a Führer egyedül kívánt lenni, en-
nek a tudósításnak is hallgatnia kell, —mondja 
a cikk szerzője. Ezt az élményt csak mint an-
nak jelét tekintjük, hogy milyen hálával és 
tisztelettel viseltetett a Führer öreg tanárával 
szemben. 

Ez röviddel a szovjettel való háború kitö-
rése előtt történt. Még senki sem tudta, magán 
a Führeren kívül, mily nagy felelősséget vál-
lalt. Soha még király vagy államférfiú a tör-
ténelemben felelősebb nem volt népe előtt, mint 
a Führer azokban a napokban, és mégis ez órák 
közepette is volt ideje neki régi tanítójával 
hosszasan elbeszélgetni. 

Az öreg tanár pedig bizonyára egyike a leg-
boldogabb németeknek. Egy élet teljesedik be, 
melyet a sors különösen kitüntetett. Ami vágy-
ként és hit gyanánt élt benne, valósággá lett. 
Öreg napjaiban, szorosan a halál küszöbén be-
szélhetett a férfiúval, ki egykor tanítványa 
volt és most vezére és apostola az ú j biroda-
lomnak. 
Der Deutsche Erzieher, 

1941. 12. szám. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

Az emberi kapcsolatok a tanításnál. 
A képzeleterő megragadása, ösztönzése, a 

gondolkozásra való késztetés és rávezetés a 
tanító feladata. Az emberi kapcsolatok meg-
értése nélkül azonban eredményt nem érhet el. 
A tanító balsikere esetén a tanuló makacs lesz 
és a tanító rendelkezéseit nagyobb részt csak 
félelemből teljesíti. A tanító nyershangú dik-
tátorrá válik és csodálkozik azon, hogy a ta-
nulók nem becsülik őt. Mindkét részről ide-
gekre menő harc alakul ki. 

Melyek tehát azok az emberi kapcsolatok, 
amelyek a tanításnál figyelembe veendők. 
Legelső követelmény: A tanító legyen ember-
szerető. Mindegyik tanulónak éreznie kell, 
hogy a tanító az ő előrehaladásáért felelősnek 
t a r t j a magát. A tanító pedig érezze, hog>T a 
feladata az élet a lapjának helyes lerakása és 
figyelje, hogy az egyes tanulóban a mun-
kája milyen hatást vált ki. A megfelelő em-
berszeretettel nem rendelkező tanító csak a 
lélekre való hatással és átalakítással érhet el 
eredményt. 

Az emberszerető voltáról meggyőzött tanító 
ad ja taniijelét emberiességéről. Például az 
egyik padban rossz ruhában egy fésületlen, 
hosszúkörmű, piszkoskezű tanuló ül, akiről az 

izzadságszag már messziről elárulja, hogy 
nem szokott tisztálkodni. Az óra alat t pedig 
figyelés helyett regényt olvas. Ha elveszed a 
könyvét és felhívod a többi tanulóval azonos 
munka elvégzésére, a füzetét figyelmetlenül 
k inyi t ja és érdektelenül imitál ja a munkát. 
Ezáltal nem változott meg a helyzete, sőt 
rosszabodott, mert iskola, tanító és könyv-
gyűlölő lett. Hívd ki a tanulót az asztalodhoz, 
éreztetve vele, hogy érdeklődsz életének fo-
lyása felől, megkérdezed tőle, szereti-e az is-
kolát, mit szeret csinálni és miér t ! A beszélge-
tés során érdeklődj jövőjére vonatkozó tervei 
iránt és igyekezzél rávezetni arra, hogy az is-
kolai munka milyen mértékben támaszt ja alá 
terveit. Engedd, hogy bírál ja a tantermi mun-
kát. Foglalkoztasd úgy, hogy munká já t meg-
dícsérhesd, amitől munkakedve növekedni fog. 
Érdeklődj otthoni viszonyai i ránt és megfelelő 
alkalmat fogsz találni a megsegítésére. Ez-
által megnyered bizalmát és osztályod szor-
galmas, törekvő t ag ja lesz. 

A tanulók osztályozása a legnehezebb fel-
adat, különösen kezdő tanítónál. Az általános 
osztályozás az osztály tanulóit három cso-
portra tagolja. Az első csoportba tartoznak az 
ügyesek, akik élvezik szorgalmuk és ügyessé-
gük gyümölcsét és elvárják, hogy a tanító az 
osztály legjobbjainak minősítse őket. A máso-
dik csoportba tartoznak a háttérbe szorultak, 
akik úgy érzik, hogy az egész világ ellenük 
dolgozik. A figyelmet mindenáron magukra 
akar ják vonni, de az elért eredményen csak 
bosszankodnak. Végül az utolsóba tartoznak 
azok, akik a jelesek mögött meghúzódva, las-
san élik világukat. A tanító magatar tásával 
legtöbbször ellentéteket támaszt és erőszakos 
fegyelmezéssel aka r ja a személyes sérelmeket 
orvosolni. Ezáltal felkelti a tanulók gyűlöle-
tét személye ellen és elveszti i rányító szere-
pét. A másik véglet, hogy a tanító kivételeket 
tesz; a tanulók hamarosan kitapasztal ják a 
tanító gyenge oldalát és ennek felhasználásá-
val igyekeznek boldogulni. 

Az osztályozásnál a tanító kerülje az ellen-
téteket támasztható magatar tás t . Tanúsítson 
megértést a gyengékkel szemben, éreztetve 
velük a segítés iránti törekvését." Ez legtöbb 
esetben a tanulóban tanítója i ránt bizalmat 
ébreszt és jobb eredmény elérésére ösztönzi. 
Az osztályozásnál a tanító álhatatos és bátor 
legyen; határozottsága erős fegyvere lesz, 
amit mindenki becsül. A tanulók bátorságot 
kívánnak a tanítótól, amit ki is próbálnak; 
továbbá határozott vezetést és i rányí tás t a ta-
nulmányaiknál. Habozás, részrehajlás, mo-
gorvaság, fecsegés felébreszti a tanulók ellen-
kezési haj lamát . 

Az eredményes tanításnál felhasználható 
emberi kapcsolatokat az alábbiakban foglal-
hat juk össze: 

1. A tanító legyen emberszerető és éreztesse 
mindegyik tanulóval, hogy előrehaladását szí-
vén viseli. 
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2. Egy ingerlékeny, nem szimpatikus tanító 
tükörképét lá that ja osztályában. 

3. Az osztályozásnál az ellentétek ébreszté-
sére alkalmas magatartást kerülje a tanító. 

4. Az osztályban a vidám, jótermészetű ta-
nító megbecsült személy. Az ártatlan tréfákon 
a tanító együtt nevessen a tanulókkal. A ta-
nító, aki ártat lan tréfákért haragszik, ön-
maga ellen ingerli a tanulókat. A túlzásba vitt 
t réfák azonban megfelelő módon megtorlan-
dók. 

5. A tanulóktól magát távoltartó tanítót 
dölyfösnek tar t ják, míg a túlságos barátkozö-
nak nincsen tekintélye. A két véglet között 
kell a helyes középutat megtalálni. 

6. A tanító éreztesse a tanítványaival, 
hogy kívánságai és jogai figyelembe vétetnek. 
A tanulókkal beszélje meg az iskolai év pro-
grammját és a kivitelezés módját. A felmerülő 
nehézségek esetén hallgassa meg a tanulót és 
azután hgyekezzék rávezetni a követendő útra. 
Education (Boston), 
1941. szeptember hó. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Dr. Antal Lajos: A magyar népesedés kér-
dései. (EPOL-kiadás. A Magyar Nemzetbioló-
giai Intézet könyvei. 10. szám.) A szerző köny-
vének első részében a népesedésbiológia céljá-
val és eszközeivel behatóan foglalkozik, miköz-
ben megvilágítja ennek az újabb tudományág-
nak lényegét-, tartalmát s rámutat azokra a 
törvényszerűségekre, amelyek a népesedést be-
folyásolják. 

A könyv második részében a magyarság 
népesedéstörténetével és létszámával foglalko-
zik a szerző. A történészek különböző felfogását 
közölve, végigvezet a magyarság emelkedésé-
nek és hanyatlásának korán, majd statisztikai 
táblázatokban muta t ja ki a magyarság számá-
nak emelkedését. 

A harmadik fejezetben a népesedési mozga-
lom főbb tényezőivel foglalkozik, miközben sta-
tisztikai táblázatokban szemlélteti az egyes 
európai országok születési mozgalmát. Rámu-
tat a születések csökkenésének okaira s azokra 
a tényezőkre, amelyek a születések számát be-
folyásolják. A szerző kiilön fejezetben foglal-
kozik hazánk születési viszonyaival s azt össze-
hasonlítja Európa államainak születési mozgal-
mával. 

A könyv negyedik fejezete a magyarság né-
pesedésbiológiai prognózisát adja. Ebben fele-
letet kapunk arra, hogy öregedik-e, vagy gyen-
gül-e a magyarság? Ebből bíztató képet kapunk 
a magyarság jövőjére vonatkozóan, amellett 
feladatainkra is figyelmeztet a szerző. 

Tíz nuuikásfőiskola. Ez a füzet a Magyar 
Dolgozók Népkönyvtárának 4. száma, mely tíz 
munkásfőiskolának 1941—42. munkaévéről szá-
mol be. A füzet bevezető részében Vida István 
főtitkár a munkásfőiskola célját és szükséges-

ségét fejtegeti. A következő részben az érsek-
újvári, a kassai, a kolozsvári, a miskolci, a pá-
pai, a soproni, a szegedi, a székelyudvarhelyi, 
a székesfehérvári, az újpesti munkásfőiskolák 
tantárgyait , előadóit ismerteti a szerző. A füzet 
utolsó részében a jövőre vonatkozó teendőket 
találjuk. 

Erdélyi elbeszélők válogatott munkái. A be-
vezetést írta: Molter Károly. Összeállította: 
Marék Antal. (Kiadja: Magyar Népművelők 
Társasága, Budapest) A könyv első részében 
Molter Károly az erdélyi magyar irodalomnak 
azt a szomorú korát vázolja, amelyet Trianon 
hozott az ottani magyarságra s vele együtt az 
ott élő magyar írókra. Ebből a bevezetőből 
megkapóan bontakozik ki az a heroikus küz-
delem, amelyet az ottani írók vívtak a magyar 
irodalom fegyverével az elnyomott magyar-
ságért. Szinte magunk előtt lát juk az erdélyi 
íróknak küzdő, harcoló és nagyon sokat dolgozó 
nemes alakját. 

A könyvben tizenöt novellát és egy gyűjtést 
találunk. Az elbeszéléseket a következő erdélyi 
írók írták: Asztalos István, Berde Mária. Gagyi 
László, Gyallay Domokos, Herzke Béla, Kemény 
János, Kós Károly, Kótay Pál, Kuncz Aladár, 
Makkay Sándor, Molter Károly, Nyirő József, 
Pabéri Géza, Tamási Áron és Vass Albert. Va-
lamennyi írónak itt felvett alkotása irodal-
munknak egy-egy remeke. Olvasgatásuk köz-
ben a törhetetlen magyarság nemes tüze bon-
takozik ki és sugárzik át lelkűnkön. 

A Magyar Népművelők Társasága valóban 
jó szolgálatot tett akkor, mikor ezt a könyvet 
filléres áron kiadta s ezzel lehetővé tette, hogy 
a benne rejlő értékek minél szélesebb körben 
elterjedjenek. 

Kazinczy Ferenc válogatott műveiből. Vá-
logatta s bevezetéssel ellátta: Vajthó László. 
(Magyar Népművelők Társaságának kiadása.) 
A megindult káros ponyva elleni küzdelemben 
első helyen halad a Magyar Népművelők Tár-
sasága, mely egymásután filléres áron adja ki 
a magyar klasszikusok munkáiból összeállított 
köteteket. Hogy a magyar társadalom széles 
rétegei örömmel fogadja ezeket a köteteket, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az a sokezer pél-
dányszám, amelyen a könyvek megjelennek. 

Legutóbb Kazinczy Ferenc válogatott mű-
veiből jelent meg egy kötet ebben a sorozatban. 
A százoldalas könyvben a következőket ta-
lál juk: 

Kazinczy Ferenc életrajzát Vajthó László 
ír ta meg közvetlen, élvezetes alakban, kiemelve 
Kazinczynak, mint költőnek, írónak és nyelv-
újítónak halhatatlan érdemeit, valamint irodal-
munkban, nemzeti életünkben való jelentőségét. 
Aztán Kazinczy verseiből találjuk meg a kötet-
ben azokat, amelyek legjobban jellemzik költé-
szetét. A kötet túlnyomó részét Kazinczy prózai 
műveiből vett szemelvények foglalják el, ame-
lyeket Vajthó László a legnagyobb gonddal vá-
logatott össze. Habár ezek csak töredékek; mégis 
valamennyi kerekded egész, mert az áthidalá-
sokat az összeállító szerencsésen oldotta meg. 
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Aki ezt a könyvet olvasgatja, nemcsak kris-
tálytiszta képet kap Kazinczyról, hanem köz-
ben lelke is nemesedik Kazinczy szellemében. 

Vajthó László: Magyar idézetek könyve. 
Ennek a könyvnek anyagát Vaj thó László gim-
názista taní tványaival gyűjtet te össze. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy ennek a könyvnek 
valami „iskolai gyűj temény" színezete van. 
A gyiijtők azt í r ták le, ami nekik olvasgatás 
közben megtetszett, ami érzés- vagy gondolat-
világukat megragadta. A tanár ezekből válo-
gat ta ki a legjobbakat, ezeket foglalta könyvbe. 

Újí tás a könyvben az, hogy a szerkesztő nem 
ragaszkodik címszavakhoz, műfa jok szerinti 
cspportosításhoz, mint az eddigi hasonló gyűj-
teményekben ez szokásos, hanem a szépnek, jó-
nak talál t részeket gondolati összetartozás sze-
rint csoportosítja. Ennek megfelelően az idéze-
teket a következő csoportokba foglalja: 1. Hit, 
vallás. 2. Magyarosság. 3. Ember és világ. Élet-
bölcseség. 4. Elmúlás• 5. Érzésvilág. 6. Humor, 
7. Természet. 8. Jellemzés. 9. Nyitányok, mono-
lógok, seregszemlék. 

Ha ezeket az idézeteket olvasgatjuk, érezzük, 
hogy szépek, kedvesek. Valamennyi olyan gon-
dolat, amely lelkünket nemcsak melengeti, ha-
nem nemesíti, f ínomítja, értékes tartalommal 
gazdagítja. 

A gyűjteményben a vers és a próza váltako-
zik. Nagyjaink gondolatai, érzései egymás után 
sorakoznak benne s adják azokat a gyöngysze-
meket, amelyek egyenként és valamennyi 
együtt megkapóan szép és nemes. • 

A könyvet a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
• adta ki. 

P. Ábrahám Ernő: A fehér sólyom. Az 
ázsiai puszták végtelenjén, a titokzatos Keleten 
játszódik le Dzsingiz kán gyermek- és i f júkorá-
nak érdekfeszítő története. A sors titokzatos út-
ja in találkozik Ögelen a „kékszemüek törzse" 
fejedelmének leánya Jesukai-al, a délceg f iatal 
kánnal. Az ő szerelmükből születik Teniudzsin, 
aki már gyermekkorában csodálatos erejével és 
bátorságával megfélemlíti a legvérengzőbb vad-
állatokat és tiszteletet vív ki magának az öreg 
harcosok között is. 

Anyja regéi a dicső multat varázsolják eléje 
és rajongó, nagyravágyó lelkében megfogan 
egy nagy mongol birodalom gondolata, egy bi-
rodalomé, amely előtt reszkessen Kelet és Nyu-
gat. 

Apja halála után a még gyermekif jú egye-
si ti a mongol törzseket, hogy a világ négy tá-
ján forgassa fegyverét és átvegye Attila örö-
két. Hata lma jeléül a Dzsingiz kán nevet kapja 
és a fehér sólyom repülésre t á r j a ki szárnyait. 

így álmodja vissza a messzi múltból a szerző 
csodálatos képzelete annak a vezérnek alakját , 
akinek hadai 700 évvel ezelőtt rombadöntötték 
országunkat. 

De IV. Béla királyunk akkor a békés meg-
egyezés helyett a véres kardot választotta, ki-
jelölve ezzel a magyarság örök hivatását: bás-
tyaként feszülni a keletről jövő veszedelmek 
ellen és védelmezni Európát . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Növekvő fiatalkori bűnözés Angliában. 
Az angol rendőri hatóságok nagy aggodal-

mak között állapítják meg a bűnözés növeke-
dését a fiatalkorúaknál. Az illetékes körök már 
jó ideje buzgón tanácskoznak e meggondolandó 
dolog ellen szükséges intézkedésekről. Minde-
nekelőtt bizonyos londoni kerületekben, vala-
mint olyan vidékeken, melyeket főleg a kila-
koltatottaknak jelöltek ki tartózkodásuk he-
lyéül, fiatalkorú tolvajok valósággal fenyegető 
módon kezdenek feltűnni, különösen a 13—15. 
életévben levők köréből. 
(Eltern-Zeitschrift.) 

Ifjúkornak egészségi igazolványa. 

Németországban az összes i f júkorúakra nézve 
kötelező erejű intézkedéssel egészségi igazol-
\ á n y t vezettek be. Minden i f júkorúnak külön-
böző időpontokban öt sorozatos vizsgálatnak és 
hat egészségügyi jelentkezésnek kell alávetnie 
magát, továbbá évenkint egyszer fogvizsgálat-
nak. Mindezek a vizsgálatok és jelentkezések az 
egészségügyi hivatalok orvosai előtt mennek 
végbe, melyek a Hitler-Jugend vezető orvosai-
val együtt dolgoznak. A vizsgálati eredménye-
ket ú j egészséges birodalmi i f júsági egészség-
ügyi kimutatásba vezetik be. Ezek a kimutatá-
sok egyidejűleg szolgálatot tesznek az iskolá-
nak és a Hitler-Jugend egészségügyi hivatalá-
nak. 

H Í R E K 

Nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett tanító. 
A Kormányzó Űr Őfőméltósága Löhr Károly 
vasasbányatelepi igazgató-tanítónak a Nemzet-
védelmi Keresztet adományozta. 

Egyéves háztartási-gazdasági továbbképző 
tanfolyam. Négy polgárit, vagy ezzel egyen-
rangú iskolát végzett leányok részére kétéves, 
érettségizett leányok részére egyéves háztartási-
gazdasági továbbképző szaktanfolyam működik 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium fő-
hatósága alatt Székesfehérváron. Kér jen rész-
letes tájékoztatást az igazgatóságtól. Koppány-
utca 2. • 

Az új mezőgazdasági árak. Dr. Horeczlty 
Endre miniszteri t i tkár ós dr. Kardos Tibor mi-
niszteri s.-tikár 76 oldalas gyakorlati szempont-
ból igen áttekinthető kézikönyvben dolgozták 
fel az ú j mezőgazdasági terményárakra vonat-
kozó rendeleteket. A kézikönyv magyarázatok-
kal ismerteti a gabonaárakat, a hüvelyesek, 
magvak, takarmányrépa, komló, kender, len, 
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hagyma, szálastakarmány, szalma stb. árakat, 
de tartalmazza a tej, vaj , túró, sertések ára i t is. 
A kis kézikönyv ennél fogva nélkülözhetetlen 
minden gazda, kereskedő, molnár, és a mező-
gazdasággal összefüggő iparos részére, de a 
fogyasztóközönség is nagy hasznát veheti. A 
közérdekű kiadvány megrendelhető az 1'20 pen-
gős ár előzetes beküldése mellett Az új termés-
rendelet kiadóhivatalánál (Budapest, V-, Katona 
József-utca 23/a, telefon: 111-098). 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A tanítók lakáspénze. 
III . 

A tanítói lakáspénzre való igényt megszün-
teti a tanítói állásról való lemondás. A tanítói 
állásról való lemondás csak akkor joghatályos, 
ha azt a tanítóval szolgálati viszonyban álló 
iskolafenntartó, illetve annak felügyeleti ható-
sága elfogadja és arról az érdekelt tanítót ér-
tesíti. A tanítói állásról való lemondás eseté-
ben a tanítói lakáspénzt annak a hónapnak a 
végével vonják meg, amelyben a tanítói állás-
ról (tanítói szolgálatról) való lemondást az is-
kolafenntartó, illetve annak felügyeleti ható-
sága elfogadta. Elvileg a tanító is (mint köz-
alkalmazott) köteles mindaddig állomáshelyén 
szolgálatot teljesíteni, amíg az ar ra illetékes 
hatósága a tanítói szolgálatról való lemondá-
sát el nem fogadta, illetve vele nem közölte. 
A tanítói szolgálatnak a lemondás elfogadása 
előtt való önkéntes elhagyása maga után vonja 
azt, hogy a felettes hatóság a tanító lakás-
pénzét nem a tanítói szolgálatról való lemon-
dást elfogadó határozat keltének havában, ha-
nem az önkéntes elhagyás hónapjának végével 
szünteti be-

Ideiglenes vagy végleges nyugállapotba he-
lyezés esetében a tanítói lakáspénzt annak a 
lakbérévnegyednek a végével kell beszüntetni, 
amelyben a tanítói szolgálat köteléke alól való 
felmentés megtörtént. (Pl. ha a nyugdíjazás 
szeptember hó 1-ével történt, a tanítót a tény-
legességi lakáspénz október hó 31-éig meg-
illeti.) 

Ha a tanító részére természetbeli lakást 
utalnak ki, a tanítói lakáspénz folyósítását 
annak a lakbérévnegyednek a végével vonják 
meg, amelyben a tanító a természetbeli lakásba 
beköltözött. 

Ha a tanítót a tanítói szolgálat kötelékéből 
elbocsátják, a lakáspénzre annak a lakbérév-
negyednek a végéig tarthat igényt, amelyben 
a szolgálatból való elbocsátást kimondó fe-
gyelmi határozat, ítélet jogerőre emelkedett. 

Illetmények élvezete nélkül engedélyezett 
szabadság esetén a lakáspénzt annak a hónap 
nak a végével szüntetik be, amely hónapban a 
tanító az illetmények élvezete nélkül engedé-
lyezett szabadságát valóban megkezdte. 

Végül felmerül a kérdés: magasabb fizetési 

fokozatba történt kinevezés (megválasztás, el-
ismerés), vagy előlépés esetén mikor szüntetik 
be az alacsonyabb összegű lakáspénzt! A ko-
rábbi (helyettestanítói minőségben, vagy az 
alacsonyabb fizetési fokozatban) járó lakás-
pénzt — magasabb lakáspénzzel egybekötött 
fizetési fokozatba történt kinevezés (megválasz-
tás, elismerés) esetében — annak a lakbérév-
negyednek a végéig folyósítják, amelyben a 
kinevezési rendelet (megválasztást, elismerést 
tartalmazó okirat) kelt. A magasabb lakás-
pénzre való igényt tehát a jogforrás (5600/1924. 
M. E. számú rendelet I . fej. 7. pontjának érte-
lemszerű alkalmazása) csak a kinevezési (meg-
választási, elismerési) okirat keltét követő lak-
bérévnegyed első napjától kezdve biztosítja. 
Ha azonban a kinevezési, stb. okirat valamely 
lakbérévnegyed első hónapjának első napján 
kelt, az alacsonyabb lakáspénzt az okirat kel-
tét megelőző nappal szüntetik be és a kineve-
zési, stb. keltének napjától folyósítják a ma-
gasabb tanítói állással (fizetési fokozottal) 
egybekötött lakáspénzt. 

A tanítói lakáspénzzel kapcsolatban felme-
rült jogsérelmekre jogorvoslati hatóságok: 1. 
állami népiskolai tanító(nők) lakáspénz ügyei-
ben elsőfokú határozathozatalra a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter illetékes. A V. K. M. 
határozata ellen — az 1896: XXVI. t.-c. 83. 
§-ának 1. pontja — panaszjogot biztosít a köz-
igazgatási bírósághoz; 2. a községi népiskolai 
tanítók lakáspénz ügyeiben elsőfokon a tör-
vényhatósági közigazgatási bizottság határoz, 
jogorvoslat esetén (1913 : XVI. t-c. 30. §-a) a 
másodfokú határozathozatalra a V. K. M. ille-
tékes- A V. K. M. határozata ellen — ugyan-
csak az 1896 : XXVI. t.-c. 83. §-ának 1. pontja 
értelmében — panasznak lehet helye a közigaz-
gatási bírósághoz; 3. az egyéb nemállami nép-
iskolai tanító(nő)k lakáspénzügyeiben elsőfokú 
határozathozatalra a törvényhatósági közigaz-
gatási bizottság, másodfokú határozathozatalra 
a V. K. M. illetékes (1913 : XVI. t.-c. 30. §-a). 
A 3. pont alatt említett tanerők lakáspénzügyei-
ben a V. K. M. határozata ellen a közigazga-
tási bírósághoz panasszal nem lehet élni. A la-
káspénzek elévülésére ugyanazok a jogszabá-
lyok, illetve joggyakorlat irányadó, amelyeket, 
illetve amelyet az „Illetmények elévülése" c. 
közleményünkben ismertettünk. 

Dr Horváth Zoltán. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a soproni Magyar Élet P á r t j a női szerve-
zetének azért, mert a soproni római katolikus 
és evangélikus népiskolák szegénysorsú tanulói 
részére hozzávetőlegesen 765 pengő értékű, 51 
darab meleg u j j as t készített és ajándékozott, 
elismerését és köszönetét fejezi ki. 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter báró Karg Györgyné nyírvasvár i és báró 
Pire t de Bihain Viktorné nagyessedi nagybir-
tokosoknak a szatmárvármegyei szórvány ma-
gyar tanköteles gyermekek nyara l ta tására jut-
tatott 500—500 pengő adományaikért elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Salgótar jáni Kőszénbánya K-T. Nagy-
mányoki Bányaigazgatóságának azért, mert a 
nagymányoki bányatelep tanulóifjúsága részére 
összesen 5416 60 pengő értékű cipőt, ruhaanya-
got és szeretetcsomagot adományozott, elisme-
rését és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Kaposvári Turul Jótékony Asztaltársa-
ságnak és a Mezőgazdasági és Ipar i R.-T. Ka-
posvári Cukorgyára Igazgatóságának a kapos-
vári állami népiskolák szegénysorsú tanulói ré-
szére jut ta tot t 1158, illetőleg 1200 pengő értékű 
ruhanemű- és cipőadományáért elismerését és 
köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Kaposvár megyei város polgármesterének 
és közönségének a kaposvári állami népiskolák 
szegénysorsú tanulói részére ebéddel és cipővel 
való ellátásuk céljából jut tatot t , összesen 
11.328 80 pengő értékű adományáért őszinte el-
ismerését és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter báró Kornfeld Móric nagybirtokosnak azért, 
mert az iregszemcsei községi népiskolák és a 
csehipusztai uradalmi róm. kat. népiskola sze-
génysorsú tanulóinak felruházására az elmúlt 
húsz évhez hasonlóan a folyó évben is, ezúttal 
433350 pengő értékű adományt jut tatott , elis-
merését és köszönetét fejezi ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Havaida Gyula budapesti lakos, gépszíjüzem-
tulajdonosnak azért, mert a kecskeméti m. kir. 
állami mezőgazdasági középiskola tangazda-
sága részére a mult év október havában aján-
dékozott díszes lószerszámhoz most két angol-
félvér kancát adományozott, őszinte elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki. 

TARTALOMJEGYZÉK 
Dr. Kósa Kálmán: Szent István napján. — 
Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megnyitó beszéde a debreceni Nyári 
Egyetemen. — Szép Sándorné: Falusi nép-
szokásaink és az iskola- — Árpássy Gyula: Esz-
tétikai nevelés a népiskolában. — Dr. Drucker 
György: Magyar pedagógiai kiállítás Genfben. 

— Kcczóh Sándor: Helyi vonatkozások a tan-
anyagbeosztásban. — Cserjést Sándor: A gyer-
mekek firkálása- — Dr. vitéz Nagy /váw.-'Man-
dsukuo közoktatásügye. — Dr. Pongrácz Ala-
jos: A tanítói státus újjárendezése Olaszország-
ban- — A tanítói kar tisztelgése Szinyei Merse 
Jenő kultuszminiszternél. — Egészségügyi köz-
szolgálatunk. — Beszélgetésem egy orosz nép-
tanítóval. — Gyakorlati pedagógia: Mózner 
János: Magyarok a nagyvilágban: számuk, he-
lyük a népek sorában, érvényesülésük, sorsuk. 
— Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi szemle. 
— Hírek. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

P Á L Y Á Z A T O K 
A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, • 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő szántban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, ágy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött ősszeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 
A V. K. M. 105 429/1942. V. 1. számú enge-

délye alapján lapunk hirdetési díjtételeit folyó 
évi augusztus hó 1-től 25%-kal felemeltük. 
A hirdetési díjak átutalásakor szíveskedjenek 
tehát az áremelést figyelembe venni. 

APATISTVANFALVA róm. kat. egyházközsége 21 
napos határidővel I. sz. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Helyi javadalom: 35 értékegység, párbér, 40 űr-
méter tűzifa, stb. A többi _ államsegély. Kötelessége díj-
levél szerint. Válaszbélyeggel ellátott, kérvények: P'é-
bániahivatál, Apátistvánfalva, (Vas ni.) küldendők. (1828.) 

BIHARKERESZTES róm. kat. egyházközsége a nyug-
díjazás következtében megüresedő tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés: 30% helyi javadalom, 70% ál-
lamsegély, természetbeni lakás. Kötelessége a kijelölt osz-
tályok, valamint a Szívgárda és a helyi leányifjúsági 
egyesület vezetése. Pályázati határidő e lap megjelenésé-, 
tői számított 21 nap. Kórvények róm. kat. Plébániahiva-
tal, Biharkerosztes címre küldendők. (1897.) 
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BÜKKSZÉK leányegyházának képviselőtestülete 21 
napi határidővel a II. számú nőtanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Helyi járulék 10%. Lakbér. Fürdőhely! Kér-
vények Sirok: Plébániahivatal küldendők. (1831.) 

BERZÉTEKÖRÖS ref. isikolaszéke fi. évi július hó 
15-én közzétett pályázati hirdetését a másodtanítói állásra 
15 napi határidővel megismétli. (1832.) 

BOBA evangélikus egyházközsége pályázatot hirdet 
az elhalálozás folytán megüresedett másodtanítói állásra. 
Javadalom: lakás kerttel, 20% helyi hozzájárulás és 
állam-segély. Kötelesség 4 osztály tanítása, kántori teen-
dőkben ás a belmissziói munkában való segédkezés. Pá-
lyázhatnak kántori képesítéssel bíró férfiak és nők. Pályá-
zati határidő 21 nap. Evang. lelkészi hivatal, Bo-ba (Vas 
m.). (1633.) 

BÁCSBORSÓD róm. kat. iskolaszéke mult év novem-
ber 15-én a cérnaháti tanítói állásra hirdetett pályázatot 
újabb három héttel meghosszabbítja. (1834.) 

BEREGSZÁSZ gör. kat. egyházközségié az újonnan 
szervezett másodkántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés: Az egyházközségtől évi 120 P, törvényes lak-
bér, vagy lakás, a többi államsegély Kötelessége: Stóla, 
ellenében a temetések végzése, második klirosz vezetése, 
az alsó, vagy felső tagozat tanítása, iskolánkívüli tevé-
kenykedés. Kérvények esperes lelkészi hivatalnak, Attila-
u. 30., augusztus 23-ig küldendők. Utiiköitség megtérítés 
ninos. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. (1835.) 

CSEJD református egyházközsége (marosi egyház-
megye) pályázatot hirdet a II. számú tanítónői állásra. 
Javadalom: Természetbeni lakás, egyháztól évi 140 P, 
államsegély. Kötelesség törvényszerinti. Belmissziói mun-
kák végzése. Pályázati kérvények Farkas Jenő esperes-
hez küldendők. Udvarfalva, u. p. -Marosvásárhely. Pályá-
zati határidő 3 hót. Az állás szeptember 15-én foglalandó 
el. (1836.) 

DÉVAVÁNYA-KÉTHALOM uradalmi érdekeltségi 
iskola gondnoksága a jelenleg betegszabadságon lévő és 
végelb.inás alá kerülő, tanitónő helyettesítésére pályázatot 
hirdet. Alkalmazott helyettesnek kilátása van arra, hogy 
ezt az állást, ha végelbánás következtében a jövőben 
megüresedik, végleg elnyerheti. Helyettes kötelessége a 
két tanerős iskolában az alsó 4 tagozait oktatása. Illet-
ménye a törvény-szerinti. Iskola új, modern épületben, 
vasúti állomás és köves út mellett 4 km-re Dévaványá-
tól, iskola szomszédságában lakás. Nők is pályázhatnak. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 3 hét. 
A kellően felszerelt kérvények Iskolagondnokság, Két-
halom J. N. K. Szolnok megye küldendők. (1837.) 

ÉR PATAK község isko'aszéke az érpatak—zsindelyes 
tanyai községi elemi iskolai tanítói állásra pályázatot 
hirdet." Pályázhatnak úgy nők, •mint férfiak. Az állás 
javadalma a törvényesen megállapított készpénzilletmény, 
természetbeni lakás kerttel. A pályázati határidő a hir-
detés megjelenésétől számított 21 nap. Pályázatok a Köz-
ségi Iskolaszék, Érpatak címre küldendők. (1839.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY református egyházának pres-
bitériuma pályázatot hirdet a megszervezés alatt álló 
Boda szőllőskerti II. sz. tanítói állásra. Javadalom: az 
egyháztól törvényes lakbér, -a mindenkori kezdő tanítói 
illetmény 10%-a készpénzben és fizetéskiegészítő állam-
segély. Kötelesség: a reá bízott osztályok vezetése, bel-
missziói munkában való részvétel, vasárnapi iskola veze-
tése és istentiszteleteken az éneklés vezetése az 1. számú 
álláson működő tanítóval leendő megál-apodás szerint. 
Az iskola a várostól 8 km-re van. Kellően felszerelt pá-
lyázati kérvények szeptember 7-ig Református Iskola-
szék, Hajdúböszörmény címre küldendők. A választás csak 
a miniszteri hozzájárulással válik végleg jogerőssé. Az 
állás október 1 én foglalandó el. (1842.) 

FARNÁD róm. kat. iskolaszéke a farnadi róm. kat. 
népiskola II. tanítói állására pályázatot hirdet. Fizetés 
helyi illetmény és.. államsegély. Orgonálni tudás előny. 
Határidő 21 nap. Plébániahivatal, Farnad, Esztergom 
vármegye. (1840.) 

HAJDUHADHÁZ református egyházának presbité-
riuma pályázatot hirdet kegydíjazás folytán megüresedő 
önálló orgonista-kántori állásra. Javadalom: 1. készpénz 
1360 P + 22% drágasági segély, 2. stólaváltság 720 P 
+ 22% drágasági segély, 3. 4-5 kat. hold szántó ás 800 
• - ö l káposztás kert, melynek adóit az egyház fizeti, 4. 
két rövidöl kemény tűzifa udvarra beszállítva, 5. minden 
5 évi szolgálat után 272 P korpótlék, míg az évi 1360 
P-t eléri, vagyis 5 korpótlék, 6. családi pótlék a közalkal-
mazottak családi pótlékának megfelelően, 7. az énekkarok 
eredményes vezetéséért 200 P. Kötelesség: 1. templomi 
és temetá-i szolgálatokon kívül az Egyházi Törvények 
I. t.-c. 49. §-ában előírt mindennemű belmissziói munká-
ban való részvétel, 2. egyházi, továbbá ifjúsági énekkar-
szervezése és vezetése, állandó népiskolai énekkar szer-
vezése és vezetése, 3. a ref. népiskola kántorhelyettesí-
tésre kötelezett tanítóinak rövidebb — legfeljebb egy-
huzamban nyolc napig tartó — helyettesítése. A kántor-
próbára meghívottak útiköltségét az egyház megtéríti. 
Pályázati határidő a hirdetés megjelenését követő 21 
nap. Az állás elfoglalandó f. évi október 1-én. A hajdu-
hadházi református egyház lelkészi hivatala. (1841.) 

EGYEK község róm. kat. iskolaszéke folyamatban lévő 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. A kérvények róm. 
kat. iskolaszéki elnökhöz küldendők. (1838.) 

HAJDÚNÁNÁS református egyházának iskolaszéke 
pályázatot hirdet az átválasztáe folytán megüresedett 
Balázstelek-tanyai tanítói állásra. Helyi javadalom ezidő-
szerint a kezdő fizetés 30 %-a, szép lakás pincével, mel-
léképületekkel s mintegy 1200 D-öl szántóföld és gyü-
mölcsös a lakás mellett. 70% államsegély. A városban 
VIII. oszt. gimnázium van s megválasztott megfelelés 
esetén remélheti a városhoz közelebb eső tanyai, esetleg 
a városi iskolához leendő átválasztását. Kötelesség: 
I—VI. vegyes osztály tanítása, istentiszteletek alkalmá-
val énekvezérség harmóniummal ás szükség esetén isten-
tisztelet végzése. Választás a fennálló VKM rendeletek 
alapján. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számí-
tott 21 nap. Megválasztott állását azonnal köteles elfog-
lalni. Pályázati kérvények iskola.-zék címére válaiszbélyeg-
gel küldendők. Református Iskolaszék, Hajdúnánás 
(1843.) 

KÖRÖM (Zemplén vm.) róm. kat. iskolaszéke 1942/43. 
iskolai évre férfi- vagy női helyettest keres szept. 1-vel. 
Fizetés törvényes. (1844.) 

KISÚJSZÁLLÁS ref. egyháztanáosa pályázatot hir-
det nyugdíjazás elrendelésétől és az állás betöltésének 
miniszteri engedélyezésétől feltételezetten a nyugdíjazás 
folytán megüresedő központi fiúiskolái IX. számú tanítói 
állásra. Pályázhatnak a törvényes követelményeknek 
megfelelő okleveles férfitanítók és tanítónők. Közszolgá-
latban még nem álló pályázóknak igazolni kell azt, hogy 
nem esnek az 1939 : IV. tc. 1. és 5. §-aiban meghatáro-
zott korlátozások alá. Fizetés törvényszerű: 20% egy-
háztól, a többi államsegély. Kötelesség: egyháztanács 
által kijelölt osztály, vagy osztályok tanítása, szükség 
esetén a kántor helyettesítése, belmissziói munkákban 
való segédkezés, vasárnapi iskola vezetése. Választás csak 
miniszteri megerősítés által válik jogerőssé, jóváhagyás 
elmaradása esetén megválasztott egyház ellen kártérítési 
igényt ném támaszthat. Pályázati határidő 21 nap. Állás 
a választás után azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvé-
nyek — válaiszbélyeggel is ellátva —• Ref. Iskolaszék^ 
Kisújszállás címre küldendők. (1840.) 
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KISMARJA (BihaT m.) ref. egyháza katonai szolgá-
latra bevonult kántortanítójának helyettesítésére pályá-
zatot hirdet, amíg e szolgálat tart. Kötelessége és fize-
tése törvényszerű. Pályázati határidő 21 nap, állás azon-
nal elfoglalandó. Az Egyháztanács. (1845.) 

MARTOS ref. egyházának iskolaszéke nyugdíjazás 
alatt álló tanítónői állásra fél1 évi időre helyettes1 tanító-
nőt keres. Nyugdíjazás után az állás rendes tanítónővel 
töltetik bo. Pályázhatnak oklevéllel bíró ref. vallású nő-
tanítók. Pályázati kérvények a szükséges okmányokkal 
aug. 25-ig Ref. Lelkészi hivatal, Martos, u. p. ógyalla 
címre küldendők. (1848.) 

MEZŐTŰR református egyházközsége pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett XIII. számai taní-
tói állásra. Az állásra csak nőtanítók pályázhatnak. Ja-
vadalom : törvényszerű s helyi javadalomból és állam-
segélyből áll. Bár az államsegély további utalása nem 
kétséges, mégis érette az egyházközség felelősséget 
nem vállal. A megválasztott tanítónő kötelessége: az 
iskolaszék által kijelölt osztály, esetleg osztályok .taní-
tásán kívül a Belvárosi Le-ányegyesület vezetése az el-
nöknő irányítása mellett, vasárnapi iskola vezetése. Köte-
les megválasztott tanítónő két éven belül leánycserkész-
vezetői jogosultságot szerezni s a leánycserkészmunkában 
addig is részt venni. Pályázati határidő e hirdetés meg-
jelenésétől számított 21 nap, amely idő alatt a kellően 
felszerelt pályázati kérvények Ref. Iskolaszék Elnöksége, 
Mezőtúr címre küldendők be. Az állás a választás jog-
erőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. Az egyház.-
tanács korábbi határozata értelmében a presbiterek há-
zanként! felkeresése a pályázatból való kizárási ok. 
(1849.) 

NEMESMEDVES róm. kat, egyházközsége a lemon-
dást feltételezve pályázatot hirdet a megüresedő tanítói 
állásra. Helyi javadalma: 30%, a többi államsegély. A 
(anítás nyelve német. Nők is pályázhatnak. A kérvények 
Plébániahivatal, Vasszentmihály küldendők. (1856.) 

MARCALI plébániához tartozó Baranka és Bize róm. 
kat. egyházközségek egytanerős iskolájához egy helyettes 
tanítót keresünk szept. 1-i belépéssel hadbavonult taní-
tóink helyettesítésére. (1850.) 

NOSZVAJ (Borsod megye) ref. iskolaszéke törvényes 
határidővel pályázatot hirdet eltávozás folytán megüre-
sedett I. kántortanítói állásra. Javadalom: Lakás: 3 
szoba, konyha, nyári konyha, melléképületekkel. Kert 
373 négyszögöl, gyümölcsfákkal. 40%-oe helyi hozzájáru-
lás, 29 értékegység készpénzben megváltva, államsegély. 
Minden illetményhivatal útján havonta fizetve. Kántori 
fizetés havi 30 P. Kötelesség: 3 tanerős iskolánál a rá-
bízott osztályok tanítása, kántori teendők végzése, lel-
kész helyettesítése. Község Egertől 11 km-re van, nya-
ralóhely. Okmányok válaszbélyeg melléklésével Ref. Lel-
készi Hivatal címére küldendők. (1852.) 

NAGYBEREZNA róm. kat, egyháza erdőkincstári 
rém. kat. elemi iskolájánál megüresedett kántortanító]' 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Köteles-
sége lesz az iskola egyik összevont osztályát tanítani, a 
kántari teendőket szlovák és magyar nyelven ellátni, 
énekkart vezetni ós az ifjúsági egyesület-vezetésében részt 
venni. Javadalmazása: 12 hold föld (szántó és rét), két-
szobás lakás, melyhez melléképületek is vannak, erdő-
kincstártól 15 méter fa, stóla, a többi államsegély. A m. 
kir. Földművelésügyi Minisztériumhoz címzett, de a plé-
bániahivatalhoz küldendő kérvények mellé válaszbélyeg 
melléklendő. A kántorválasztásra vonatkozók levélben. 
Plébániahivatal. (1853.) 

NYÍRGELSE .gör. kat egyházközsége a június 15-iki 
számban hirdetett kántortanítói pályázat határidejét újabfc 
21 nappal meghosszabbítja. (1854.) 

NYIRCSAHOLY" róm. kat. egyháza 4 tanerős iskolá-
jához pályázatot hirdet a katonai szolgálatot teljesítő 
kántortanítója helyettesítésére, a katonai szolgálata ide-
jére. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Pályázati 
határidő 21 nap. Nők is pályázhatnak. Pályázati kérvé-
nyek: Nyírcsaholy (Szatmár vm.) Kóm. kat. Plébánia-
hivatal, küldendők. (1855.) 

MAGYARATÁD (Somogy) róm. kat. egyházközsége 
a miniszteri jóváhagyástól függően egy helyettesítéssel 
ideiglenesen megbízott tanítónői állásra 10 hónapra pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényes, és lakás. Autóbusz, 
orvos, posta helyben. Határidő 21 nap. Plébánia, Mernve. 
(Somogy). (1851.) 

ÖRDÖNGÖSFÜZES (Szolnok-Dobo-ka vármegye) hit-
vallásos református népiskolájánál a Il-ik és Ill-ik taní-
tói állás állandó jelleggel betöltendő. Fizetés, jogok ós 
kötelességek a törvényesek. Jelentkezési határidő 1942. 
szeptember hó l-e az alulírt iskolaszékhez. Református 
Iskolaszék, Ördöngősfüzes. (1857.) 

ÖCSÉNY róm." kat. egyházközsége 21 napi határidő-
vel a VKM engedélyétől feltételezetten az újonnan szer-
vezett III. számú állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Javadalom: 10% és lakbér helyi, a többi 
államsegély. Kötelességek: Kántorhelyettesítés, rendsza-
bályok és díjlevél szerint. Protekciókeresés, korteskedés, 
hiányosan felszerelt kérvény kizáró ok. Kérvények: 
őcsény, Plébániahivatal, Tolna megye címre küldendők. 
(1858.) 

ŐSI református egyháza kántortanítója leszereléséig, 
valószínűleg egész tanévre helyettes tanítót keres, rendes 
tanítói kezdőfizetéssel, szeptember elejére. Határidő aug. 
30. Iskolaszék. (1859.) 

OROSZTONY katolikus egyházközsége lemondás foly-
tán megürült fcántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: szép lakás 981 D-öl belsőséggel, 1000 D-ö! 
szántóval, 20 q búza, 40 q roza, 839 liter must folyó ár-
ban s 4 öl keményfa. Kötelessége díjlevél szerint. Kán-
toriakban jártas nők is pályázhatnak. Határidő 21 nap. 
Válaszbélyeges kérvények Plébániához, Orosztony, Zala 
küldendők. (1861.) 
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SOMOGYVÁMOS evangélikus egyházközsége pályá-
zatot hirdet lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Javadalom törvényes. Pályázatok Ev. Lelkészi 
Hivatal, Somogyvámos címre adandók be. (1869.) 

PATVARC (Nógrád vármegye), róm. kat. fiókegyház-
községe a lemondás folytán megüresedett osztatlan elemi 
népiskolai tanítói állásra pályazatot hirdet. Helvi java-
dalom: természetben való lakás (az új iskola és 3 szobás 
tanítói lakás építkezése folyamatban), 10% készpénz és 
a többi államsegély. Korteskedés kizáró ok. Pályázati 
határidő 14 nap. Kötelességek díjlevél szerint. Kántori 
képzettség, a leventeoktatiásban és a tűzoltókiképzésben 
való jártasság előnyt biztosít. A felszerelt válaszbélyeges 
kérvények: Plébánia, Balassagyarmat, címre küldendők. 
(1862.) 

PENÉSZLEK gör. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det az I. számú kántortanítói állásra. Javadalma: 33 
értékegység. Az elhalálozás folytán megüresedett IV". 
számú tanítói állásra. Továbbá keres két helyettes taní-
tót is. Az utóbbi három állásra pályázhatnak gör. kat. és 
róm. kat. tanítónők is. Határidő 21 nap. Iskolaszék. 
(1863.) 

PERÉNY róm. kat-. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett III. számú tanítói állásra. 
Javadalma évi 174-28 P és törvényes lakbér, helyi és 
államsegély. Nők is pályázhatnak. Pályázatok a lap meg-
jelenésétől számított 21 napon belül Róm. Kat. Plébánia-
hivatal, Perény, u. p. Nagyida, címre küldendők. (1864.) 

JANK gör. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Javadalma: lakás, új melléképületekkel, 1000 D-öl kert, 
15 kat. hold kitűnő föld, 1-2 q párbér, stóla, 10% helyi 
hozzájárulás; a többi államsegély. Posta, vasút, telefon, 
orvos, gyógyszertár helyben. Szatmár közel. Taníttatási 
lehetőség. Férfi tanerő hiányában egészévi helyettesí-
téssel tanítónő ie megbizatik. (1865.) 

PÉCEL református egyháza pályázatot hirdet nyug-
díjazás folytán megüresedett helyettes kántortanítói ál-
lásra. Kötelessége a kijelölt osztály vezetés© és bel-
missziói munkában részvétel. Fizetése 20%, egy érték-
egység, államsegély. Pályázati határidő 3 hét. Kántori 
oklevéllel bíró tanítónők ia pályázhatnak. Református 
Iskolaszék, Pécel. (1866.) 

SALY ref. egyháza pályázatot hirdet újonnan szer-
vezett III. tanítói állásra. Fizetés 10%, helyi javadalom, 
lakás ée államsegély. Kötelesség törvény szerint. Határ-
idő 21 nap. Felszerelt pályázatok Református Lelkészi 
Hivatal, Sály, Borsod megye, címrei küldendők. (1867.) 

SÁROSPATAK róm. kat, polgári fiú- és leányiskolá-
jának iskolaszéke pályázatot hirdet egy rendszeresített, 
fizetéskiegészítő államsegélyes magyar-német vagy ma-
gyar-történet 6zakos tanári állásra. Pályázhatnak róm. 
kat. vallású polgári és középiskolai férfi- vagy nőtanárok. 
Ut.óbhiak torna mellékszakkal előnyben részesülnek. Illet-
mény és előlépés azonos az állami tanárokéval. Német 
szakos tanár rendkívüli tárgyként német társalgást tanít-
hat. A szabályszerűen felszerelt kérvényeket és a szárma-
zást igazoló iratokat szeptember l-ig lehet a sárospataki 
róm. kat, polgári iskola igazgatóságának címére küldeni. 
(1868.) 

SOLTVADKERT község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a bőszérosábori tanyai községi jellegű tanítói állásra. 
Javadalom: törvényszerű lakás mellékhelyiségekkel, 1000 
• - ö l termő szőlő és kert, a kezdőfizetés 90%-a, helyi 
járandóság, többi államsegély, minden az Illetményhiva-
tal útján. Határidő 21 nap. Az állás jogerőre emelkedés 
után elfoglalandó. Nők ie pályázhatnak. Községi Iskola-
szék. (1870.) 

ÓZD III. kerületi róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett VIII. számú tanítói állásra. 
Határidő 21 nap. Fizetés: 30% helyi javadalom, lakbér 
ós 70% államsegély. Róm. Kat. Plébánia, Ózd—Sajó-
várkony. (1860.) 

SZILÁGYSOMLYÓ ort. izr. iskolaiezéke lemondás 
folytán megüresedett tanítónői állásra 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet. Kérvények dr. Székely Sándor 
iskolaszéki elnök címére küldendők. (1878.) 

SZÁDVARI50RSA református iskolaszéke pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett előkonyörgő-kán-
tortanítói állásra. Javadalom: Természetbeni lakás, 2í 
köböl őszi élet, 25 köböl zab, 7 ka/t. hold 694 öl szánté, 
6 kat. hold 881 öl rét, a falun kívül egy 342 öles kert, 
a templom körüli 365 öles gyümölcsös használata. A 
szántóföldek és rétek termését a hívek ledolgozzák és be-
hordják, a szántót megdolgozzák, trágyát kihordják. Az 
adót egyház fizeti. Tandíjkárpótlás, féltelek utáni legel-
tetés, két részvény utáni minden haszonélvezet. Köteles-
sége díjlevél ezerint. Pályázati határidő szeptember 5. 
Pályázatok jelenlegi felügyelő lelkész címére: Ref. Lel-
készi Hivatal, Jablonca, u. p. Szádalmás, Abaújtorna 
küldendők. (1872.J 

SZILÁGYSZOLNOK református egyházmegyébe kebe-
lezett Érszőllős egyházközsége pályázatot hirdet kettő 
tanerős felekezeti iskolájához, az I. számú férfi kántor-
tanítói állásra. Javadalom: 1. Államsegélyen kívül a 
Vallás és Közoktatásügyi Miniszitérium által helyi java-
dalomként megállapított 140 P, az egyházközség pénz-
tárából havi előleges részletekben. 2. Két szoba, konyha, 
kamrából álló lakás. Kántori teendők végzéséért évi 400 
P havi előleges részletekben fizetve és egyházmegyei 
megállapítás szerinti stólajárandóság. Kötelességek: aa 
egyházi törvényekben, valamint az egyházhatósági ren-
deletekben foglalt összes kántortanítói teendők pontos 
ellátása. Felszerelt pályázatok: Ref. Lelkészi Hivatal, 
Érszőllős, Szilágy m., u. p. Margitta címre küldendők. 
Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől számított 
három hét. Az állás azonnal elfoglalandó. (1874.) 

SZÖVÉRD ref. egyházközség iskolájánál újonnan szer-
vezett II. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: törvényszerinti lakbér, évi 140 P helyi javada-
lom, megfelelő államsegély. Kötelességek: az iskolaszék 
által kijelölt osztályok vezetése, egyházi és belmissziói 
munkáknál segédkezés. Pályázati kérvény a szolgálati 
pragmatika 136. §-a szerint szerelendő fel. Határidő a 
hirdetés megjelenésétől számított 2 hét. Kérvények Ref. 
Lelkészi Hivatal, Szövérd, u. p. Székelyvaja, (Marostorda 
vm.), címre küldendők. (1875.) 

SZÜRNYEG ref. leány egyházközsége pályázatot hir-
det katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére 
az 1942/43. tanév végéig ideiglenesen betöltendő elő-
könyörgő kántortanítói állásra. Javadalom: Tanítói: 1. 
Jó lakás, szükséges melléképületekkel., 2. 6 köböl 3'A 
rozs. 3. 3 öl kemény tűzifa beszállítva. Törvényes állam-
segély. Előkönyörgő-kántori: 1. 6 köböl 3 % véka rozs. 
2. 3 öl kemény tűzifa beszállítva. 3. 1388 D-öl szántó-
föld, 2 kat. hold 228 D-öl rét, melyeknek adóját egyház 
fizeti, munkáját egyház végezteti. 4. 2 drb szarvasmarha-
és 2 drb sertéslegelő. 5. Stóla egyházkerületi szabályren-
delet szerint. Kötelesség: Nyolcosztályú iskola tanítása 
vallásoktatással. Kántori és előkönyörgői teendők vég-
zése. Énekkar vezetése. Belmissziói munkák végzése lel-
kész utasítása szerint. Pályázhatnak tanítói oklevéllel 
bíró lelkészek, illetve segédlelkészek is. Pályázati határ-
idő 1942. augusztus 27. Állás a választás megejtése után 
azonnal elfoglalandó. Kellőleg felszerelt kérvények: ReE. 
Lelkészi Hivatal, Magyarsas, u. p. Céke, Zemplén vm. 
címre küldendők. (1876.) 
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SZENTKATALIN—KARÁCODFA egyesített róm. 
kat. egyházközsége két tanerős isko'ájánál a kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Tannyelv 
tisztán magyar, a másik tanerő nő. Javadalma: 23 érték-
egység, párbér készpénzben megváltva, többi államsegély. 
Csak férfiak pályázhatnak. Kellően felszerelt kérvények 
Plébániahivatal, Hetvehély, küldendők. (1871.) 

SZÁRAZBEREK református egyháza pályázatot hir-
det üresedésben lévő kántortanítói állásra. Tanítói java-
dalom: 654 P értékű termény és földjárandóság, termé-
szetbeni lakás és ál'amsegély. Kántori javadalom: — 
külön választva — 539 P értékű termény és földjáran-
dóság. Kötelesség: I—VIII. osztály vezetése, kántori 
teendők végzése, belmissziói munkában segédkezés, lel-
kész akadályoztatása esetén templomi szolgálat. Pályá-
zati határidő 21 nap. Szükséges okmányokkal felszerelt 
kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, Szárazberek, Szatmár 
megye, címre küldendők. (1877.) 

TISZAESZLÁR róm. kat. iskolaszéke hadbavonult 
kántortanítója helyettesítésére háromheti határidővel 
pályázatot hirdet szeptembertől kezdve. Fizetés törvé-
nyes. Nők is pályázhatnak. Plébánia, Tiszaeszlár, Sza-
bolcs vm. (1879.) 

TISZASZŐLLŐS református egyháza pályázatot hir-
det e s ő sz u Kántortanítói állásra. Helyi javadalom 
(hatvan értékegység) a következő: Háromszobás lakás 
kerttel, me'lékhelyiségekkel természetben, a régi búza- ós 
fajárandóság helyett 24 értékegvsegnek megfelelő évi 
504 pengő készpénz az Illetményhivataltól, 21 kat. hold 
szántóíöld haszonélvezete természetben, melyből 10 hold-
nak adóit járulékaival, vízszabályozási illetékével java-
dalmas fizeti, a többit az egyház, hat nagy jószág utáni 
legeltetési jog. Megfelelő államsegély. Kötelességek: a 
szószéki helyettesítése, egyházi énekkar, vasárnapi iskola, 
ifjúsági egylet vezetése, belmissziói, egyháztársadalmi, 
kulturális munkában részvétel, az összes kántori teendők 
végzése. Pályázati határidő 21 nap. Állás szeptemberben 
miniszteri jóváhagyás mellett elfoglalandó. Kérvények 
válaszbélyeges borítékkal tiszasző.lősi református lelkész-
hez küldendők. (1880.) 

TÁPIÓGYÖRGYE község iskolaszéke a Néptanítók 
Lapja f. évi 14. számában közzétett 2395. számú pályá-
zati hirdetményét 15 napi határidővel meghosszabbítja. 
(1881.) 

ÜRÖM róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
megüresedett III. sorszámú férfitanítói állásra 21 napi 
határidővel. Kötelessége díjlevél szerint, közreműködés 
a Kat. Akcióban és a KIOE ban miniszteri rendelet alap-
ján. Német nyelvtudás szükséges. Fizetés: 25% helyi 
javadalom, lakáspénz és államsegély. Korteskedés kizáró 
ok. Ke.lőei felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvé-
nyek Róm. Kat. Plébániahivatal címére küldendők. 
(1882.) 

VAJA református iskolájánál kántortanító katonai 
szolgálatból való visszatértéig ideiglenes helyettes állásra 
pá.yázatot hirdetünk. V—VI. vegyesosztályt tanítja. Fi-
zetés törvényszerű és lakás. Nők is pályázhatnak. Állás 
szept. 1-én elfoglalandó. (1883.) 

ÁLMOSD ref. iskolaszéke pályázatot hirdet lemondás 
folytán megüresedett III. számú tanítónői állásra. Fize-
tés az egyháztól 10% és természetbeni lakás, a többi 
államsegély. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 
21 nap. Állás a választás jogerőre emelkedése után azon -̂
nal elfoglalandó. Kötelessége a reá bízott osztály — vagy 
osztályok vezetése — leányköri és belmissziói tevékeny-
ség. Pályázati kérvények Ref. Iskolaszék, Álmoed, Bihar 
m. küldendők. (1886.) 

Z E N E I L A P O K 
ÉNEKSZÓ évi előfizetés 4.50 P 

Az énektanítók lapja és kar-
vezetők tájékoztatója. Megjele-
nik iskolaévenkint 6 hetenként, 
mindenkor karének és népdal-
kótákkal. 

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG évi díja 3.— P 
A magyar ifjúság zenei lapja. 
Megjelenik havonta 16 oldal 
terjedelemben. 

MAGYAR KÓRUSévidíjaIO.-P 
Negyedévi folyóirat, mindenkor 
16 oldal kótamelléklettel. 

M u t a t v á n y s z á m o t készséggel k ü l d : 

M A G Y A R K Ó R U S . B u d a p e s t X I I . 
ker., F e r y O s z k á r - ú t 53. szám. 

ZÉTÉNY róm. kat. kántortanítói állás pályázata 21 
nappal meghosszabbíttatik Pályázati hirdetmény a július 
15-i számban. (1884.) 

HELYESBÍTÉS! A Néptanítók Lapja f. évi 15. szá-
mában megjelent taksonyi hirdetésnél a pályázati kérvé-
nyek nem Tarany, hanem Taksony címre küldendők. 
(1885.) 

ALSÓBERECKI község iskolaszéke 3 heti határidő-
vel pályázatot hirdet iskolájánál újonnan megszervezett 
III. számú állásra. Fizetés az iskolafenntartótól a tör-
vényes lakbér és a mindenkori kezdő tanítói fizetés 
10%-a. összes illetményét megválasztott tanerő az Illet-
ményhivataltól kapja. A község Sátoraljaújhelytől 6 km-re 
fekszik. Kellően felszerelt kérvények az iskolaszék címére 
küldendők. Községi Iskolaszék, Alsóberecki, Zemplén m. 
(1887.) 

ÁDÁND református egyházközsége — Siófokhoz 11 
km — a II. tanítói állásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Helyi járandóság a mindenkori kezdő fizetéa 
10%-a, a többi államsegély. Törvényszerű lakbér. Nőtan-
erők is pályázhatnak. Kötelessége a rábízott osztályok 
vezetésén kívül a belmissziói munkákban való segéd-
kezés. Állás választás után azonnal elfoglalandó. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények Református Lelkészi Hivatal, 
Ádánd, (Somogy m.) küldendők. (1788.) 

ALSÓISZKÁZ község iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett, róm. kat. kántorsággal egybekötött ta-
nítói á.Iásra háromheti határidővel pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak kántori teendőkben jártas férfiak és nők. 
Helyi javadalom 6 értékegység és 30%. A kérvények 
Községi Iskolaszék, Alsóiszkáz, u. p. Kozépiszkáz (Vesz-
prém megye küldendők. (1889.) 
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SZTÁNA ref. egyházközségének iskolaszéke a Népíani-
tók Lapja folyó évi 14. számában megjelent pályázati 
hirdetést 15 nappal meghosszabbítja, (k.047.) 

SAROK róm. kat. egyházközsége tényleges katonai 
szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesítésére pá-
lyázatot hirdet. Pályázati határidő 21 nap. Tanítási 
nyelv német. Nők is pályázhatnak. Fizetése törvényes. 
Vasárnap és ünnepnapi litániák, temetések elvégzése fejé-
ben természetbeni lakás és téli időre 4 ma fa biztosítva. 
A helyettesnél kántori oklevél felmutatásától eltekintünk. 
Róm. kat. Plétániahivatal, Lippó, Baranya m. (£042.) 

SÁRSZENTMIKLÓS (Fejér vm.) evang. gyülekezete 
pályázatot hirdet bevonulás folytán megüresedett helyet-
tes tanítói állásra. Kántorizá'ás nem kötelező, végzését 
külön díjazzuk. Férfiak és nők egyaránt pályázhatnak. 
Kérvények ev. lelkészi hivatalhoz augusztus 31-ig kül-
dendők (2043.) 

TÖRTÉL róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett VII. számú tanítónői állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények Plébánia, Törtei (Pest m.) 
küldendők. (£049.) 

TUZSÉR Kálonga-tanyai róm. kat. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet az egyházközségi elnök, 21 napi határ-
idővel. Pályázhatnak nők is. Fizetés törvényes. Pályá-
zatok Plébánia, Mándok címre adandók be. (£050.) 

UJTÖVISFALVA róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet németnyelvű tanítói állásra. Pályázhatnak nők is. 
Pályázatok: Róm. kat. plébánia, Szolvva küldendők. 
(2051.) 

UJFEHÉRTÓ református egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett IV. sz. tanítónői 
állásra. Javadalom törvényes. Kötelessége a reábízott 
osztályok vezetése, a belmissziói munkában való' rész-
vétel. Az állás azonnal elfogla'andó. Pályázati határidő 
megjelenéstől számított 21 nap. Pályázati kérvények Re-
formátus Lelkipásztori Hivatal, Űjfehértó küldendők. 
(2052.) 

VINÁR róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra azzal, hogy a megválasztandó az 
elődnek új állásában főigazgatói megerősítését követő 
lemondásáig ideiglenesen megbízottként alkalmaztatik, 
azután pedig rendesként. Javadalom: természetbeni lakás, 
kert, rozs négy értékegységiben, a többi államsegély. Ha-
táridő 3 hét. Máv. fővonalon, Pápához közel, gyorsvonat 
is megáll. Plébániahivatal, Külsővat. (2053.) 

VARASZÓ róm. kat. egyházközsége e lap június 15-i 
számában közzétett kántortanítói pályázatot 21 napi új 
határidővel megismétli. (2054.) 

VESZPRÉMVARSÁNY róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett osztálytanítói állásra há-
romheti határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. 
Csak nők pályázhatnak. Kötelességei kántorhelyettesí-
tés, „Kalász" vezetése. (2063.) 

SONKÁD ref. isikolaszéke pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Határidő 
a megjelenéstől számított 21 nap. Fizetés: 18 kat. hold 
föld haszonélvezete, melynek adóját egyház fizeti. 16-72 
métermázsa búza, 20 köbméter kemény hasáb tűzifa, 
243 P készpénz, megfe'elő jó lakás kerttel, melléképüle-
tekkel. Értéketgysége: 52. Államsegély. Kötelesség: III— 
VI. vegyes osztály, továbbképzősök, iskolafejlesztés ese-
tén még más osztályok tanítása, kántorság, belmissziói 
munkákban segédkezés, lelkész szükségszerű helyettesítése, 
presbiteri jegyzőség. Állás azonnal elfoglalandó. Iskola 
kéttanerős. Iskolaszék, Sonkád, Szatmár m. (2044.) 

FELSŐBALOG róm. kat. iskolája pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra: Javadalma: államsegély, 160 P, 2 
szobás lakás, kert, stóla. Nők is pályázhatnak. Gömör vm. 
(2003.) 

VERSEND (Baranya vm.) róm. kat. egyházközsége a 
II. sz. tanítói állásra, tényleges katonai szolgálatot tel-
jesítő tanító helyettesítésére férfi- vagy nőtanítót keres. 
Javadalma: helyettesi fizetés államsegéllyel, lakás fűtés-
sel. Nyugdíjast is alkalmazunk. Határidő törvényes. Né-
metül és horvátul tudás előny. Iskolaszéki elnökség, Ver-
send, Baranya megye. (2055.) 

KOMÁROM thj. sz. kir. város közs. népiskolainak is-
kolaszéke a V. K. M. 81.550/937. sz, recnd, feltételezettén 
pályázatot hirdet a komáromi községi népiskolánál nyug-
díjazás folytán megüresedett végleges tanítói állásra 21 
napi határidővel. Javadalom: törvényes készpénzfizetés és 
lakásbér, továbbá államsegély. Kötelesség a mindenkori 
törvénye® előírásokban meghatározva. A kel'ően felszerelt 
ós felbélyegzett kérvényhez csatolni kell az igazolási, ok-
mányt a politikai magatartásról, továbbá a saját és szillők 
születési anyakönyvi kivonatát és nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázó nem tekinthető zsidónak. Az állást a meg-
választás után azonnal el kell foglalni. Pályázati kérvé-
nyek: Községi iskolaszék elnöksége, Komárom I., Deák 
Ferenc-u. címre küldendők. Közs. iskolaszék. (2015.) 

ZEMPLÉNAGARD róm. kat egyházközsége tényle-
ges katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére 
pályázatot hirdet, 15 (tizenöt nap) határidővel. Nők is 
pályázhatnak. Fizetése törvényes. Lakás természetben. 
Tóth Pál róm. kat. helyi káplán egyházközségi elnök. 
Monyhatanya, u. p. Ricse, Zemplén vm. (2090.) 

BUGYI ref. egyháziközsége pályázatot hirdet újonnan 
szervezett IV. számú tanítói állásra 3 heti határidővel 
A fizetés törvényes. Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal, 
Bugyi, (Pest m.) küldendők. (2064) 

BIRI község iskolaszéke pályázatot hirdet a II. és 
f i i . számú tanítói állásTa, a' II. számú állás nyugdíjazás-
tól feltételezetten töltetik be. Fizetése törvény szerint és 
lakbér. Szabályszerűen felszerelt kérvény hirdetés megjele-
nésétől számított 21 napon belül az iskolaszéki elnökhöz 
küldendő Biribe. ((2065.) 

FöltGEPATONY község iskolaszéke 21 napos pályá-
zati határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett III. számú tanítói állásra. Leventeoktatók előny-
ben! Az á'lás javadalma államsegéllyel kiegészített tör-
vényszerű fizetés és törvényes lakáspénz. Származási ok-
mányokkal is felszerelt kérvények: Községi iskolaszék, 
Förgepatony, u. p. Szentmihályfa, (Komárom vm.) címre 
küldendők. (2066.) 

KAPLONY református egyháza pályázatot hirdet az 
üresedésben levő kántortanítói állásra. Pályázhatnak férfi 
és nőtanítók. Javadalom: 1. az egyház által bérelt lakás, 
v«gy a törvényes lakásbér; 2. három kat, hold kántori föld 
és egy 400 • öles kerti föld; 3. £0 pengő készpénz az 
egyház által fizetve; 4. törvényes fizetéskiegészííő államse-
gély. Kötelesség: hat osztályú osztatlan iskola és vasár-
napi iskola vezetése, belmissziói munkákban való segéd-
kezés; 2. ha férfi, szükség esetén a lelkész helyettesítése. 
Pályázati kérvények aug. 31-ig a református lelkészi hiva-
tal, Kaplony, u. p. Nagykároly címre küldendők. A község 
a nagykárolyi vasútállomástól 3 kilométerre van. Az állás 
szeptember 10-ig foglalandó el. (2067.) 

KEMENESHÖGYÉSZ (Vas m.) róm. kat. iskolaszéke 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói (osztatlan) 
állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Javadalom 
26 értékegység és államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. 
Pálvázatok Plébániahivatal, Kenieneshőgyész küldendők. 
(2068.) 
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Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., Fiiredúu. 41. 

T e l e f o n s z á m : 2 9 6 . 3 4 5 . 
( R é g i é p ü l e t . f i j b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok 

orgonajavításokat i 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 

kzatsípok készítését, mindennemű {71^ 

ajavításokat m é r s é k e l t á r o n l i f 
_ i _ 111 _ i ' L 

ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
Hegedűk, h a r m ó n i u m o k , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzékei díjmentesen küld: 

M O G Y O R Ó S S Y HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R Á K Ó C Z I . Ú T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

z o n g o r a t e r e m 

VII, Erzsébet-krt 1 5 
Világmárkái zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelme 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismer' 

keresztény cégűnket. 

H i r s c h A. J a k a b f i n o m b ő r gyára Ü J P E S T 
Központ : Budapes t , IV. , Káro ly-körú t 24. 

j r 

S z o l i d árak. Jó minőség. D l I T ^ n 
H á l ó k , e b é d l ő k D U I V R 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII. Dohányon. 30. T I E T E 
Telefon: 223=261. V Mm L E I C 

FELSŐSEGESD rém. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett V. sorszámú tanítói állásra, 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 30% helyi járu-
lék, a többi államsegély. Az állás betöltésére a tanker. 
kir. főigazgató úr engedélye megvan. Pályázhatnak férfiak 
és nők. Kántorizálni tudók előnyben. Pályázati kérvények 
válaszbélyeggel. Plébániahivatal, Felsősegesd, Somogy vm. 
küldendők. (1903.) 

FANCSAL evangélikus! egyházközsége most szervezett 
második tanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi javada-
lom kezdő fizetés 10%-a, laikás és törvényes államsegély. 
Köteleessége kijelölt osztályok tanítása. Tanítók és taní-
tónők kérvénye 21 napi határidővel Evangélikus Lelkészi 
Hivatalhoz, Fancsal, u. p. Forró, Aabúj m. küldendő. 
(1904.) 

FELSÖDOMONYA róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det újonnan szervezett és V. K. M. által jóváhagyott II. 
tanítói állásra. Alapfizetés törvényszerű. Tannyelv szlovák. 
Magyar nyelv szóban és írásban való tökéletes tudása kö-
telező. Határidő 15 nap. Pályázati kérvények a róm. kat. 
Plébániára, Felsődomonya, p. Ungvár küldendők. (1905.) 

GAMAS róm. kat. egyházközsége négytanerős iskolá'á-
hoz pályázatot hirdet a második tanítónői ál'ásra, 21 napi 
határidővel. Fizetése, lakbére I'lletményhivataltól. Orvos, 
patika, mozi van. Kérvények Plébánia címére küldendők. 
(1906.) 

GÁRDONY református egyházközsége törvényes fize-
tés mellett kisegítő helyettes tanítót vagy tanítónőt keres 
a katonai szolgálaton lévő II. tanító helyére. Állás azon-
nal elfoglalható. Jelentkezni az iskolaszéki elnöknél kel'l, 
Gárdony, Fejér megye. (1907.) 

GUTA község iskolaszéke 21 napos pályázati határidő-
vel pályázatot hirdet a gutai-pacséroki községi népiskola 
nyugdíjazás folytán megüresedett I. számú tanítói állá-
sára. Javadalmazás: Készpénz javadalom, államsegély és 
természetbeni lakás. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
községi Iskolaszék, Guta (Komárom vm.) címre küldendők. 
(1908.) 

GYAHAK róm. kat. iskolaszéke 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett I. 
számú tanítói állásra. Javadalma: természetbeni lakás, 
rét és törvényes államsegély. Tanítási nyelv szlovák. Nők 
is pályázhatnak. Kérvények a szentmihályúri róm. kat. 
Plébániahivatalhoz címzendők. (1910.) 

HARTA evangélikus egyházközsége huszonegy napos 
határidővel pályázatot hirdet, miniszteri jóváhagyástól 
függő, szervezés alatt álló VII. számú tanítói állásra. Né-
met nyelv tudása szükséges. Fizetés törvénye©. Pályáza-
tok: Evangélikus Lelkészi Hivatal, Harta, Pest m. külden-
dők. (1911.) 

KISGÖRBÖ róm. kat. egyházközség egytanerős iskolá-
jánál lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalmazása ter-
mészetbeni szép háromszobás lakás előszobával és mellék-
helyiségekkel, 12 kataszteri hold föld és rét, 12 ürméter 
tűzifa-, házhoz szállítva, gyümölcsös, 82 P munkaváltság, 
10-5 métermázsa párbér rozs és a törvényes stóla 32 ér-
tékegységben, a többi államsegély. Az állás a megerősí-
tés után azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt, 
válaszbélyeggel ellátott, a róm. kat. képviselőtestületnek 
címzett kérvény: Plébániahivatal, Kisgörbő (Zala vm.) 
küldendő. (1922.) 
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HANGÁCS róm kat iskolaszéke lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állás betöltésére pályázatot hirdet. 
Javadalma: 2 szoba, előszoba, konyha, éléskamra, 12 ér-
tékegység, 700 D-ölnyi kert, 1 kat. holdon felüli szántó-
föld, 6 köbméter fa, fizetéskiegészítő álamsegély. Köte-
lességei : díjlevól szerint. Választás hárm&sjelölés alapján. 
Próbaéneklésről jelöltek értesíttetnek. Költségmegtérítés 
10—10 pengőig. Határidő: hirdetés megjelenésétől számí-
tott 21 nap. Válaszbélyeges pályázatok: Róm. kat. Plé-
bánia, Hangács, (Borsod m.) küldendők. (1914.) 

HAJMÁSKÉR ref. egyház presbitériuma pályázatot hir-
det kántortanítói á.lásra. Javadalom: természetbeni lakás, 
kert, kezdő tanítói fizetés 10%-a 1401 kg rozs, 248 kg 
árpa, két szekér (10 mázsa) széna, 18 rrr' fa beszállítva 
felvágás nélkül, hat hold föld, melynek adóját s illetékét 
haszonélvező fizeti, Yi telek utáni erdő és legeltetési jog, 
melynek adóját az egyház egyéb terhét haszonélvező vi-
seli. Értékegység 31. Fizetéskiegészítés az államtól. Is-
métlőiskolai oktatásért községtől 40 P 80 fillér. Középis-
kolás gyermekek taníttatása szempontjából Veszprém kö-
zelségére tekintettel előnyös hely. Kötelesség az egy-
házi és állami törvények és rendelkezések által előírt 
minden kántortanítói teendők végzése. Kellően felszerelt 
kérvények e hirdetmény megjelenésétől számított 21 napig 
küldendők Ref. Lelkészi Hivatal, Hajmáskér címre. (1915.) 

HAJDUSÁMSON református egyházközsége pályázatot 
hirdet: 1. Átválasztás folytán megüresedett martinkai 
leányegyház rendes előkönyörgő-tanúói állására. Fizetése: 
természetbeni új lakás, melléképületekkel, kerttel, 300 D-öl 
termő szőlővel, államsegély, 30% helyi hozzájárulás Illet-
ményhivatal útján, és 6 értékegységnek megtelelő kész-
pénz az egyház pénztárából. Kötelessége: 1—IV. vegyes 
osztály tanítása, lelkész akadályoztatása esetén vasár-
naponként istentisztelet tartása. Ányaegyházközségtől, va-
sútállomástól 4 km. — 2. A sámsonkerti II. tényleges ka-
tonai szolgálatot teljesítő tanítójának helyettesLésére. Fi-
zetés törvényszerű, Illetményhivatal útján. Kötelessége: 
I—IV. osztály tanítása. Az iskola a községtől 3-5 km, 
Debrecentől 6 km. Mindkét állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Kérvények 21 napon belül Református Lelkészi 
Hivatal, Hajdu-sámson küldendők. (1916.) 

IZDOBA gör. kat egyházközsége pályázatot hirdet a 
betegség miatt megüresedett II. számú tanítói állásra. Fi-
zetése a hitközségtől 172 P, lakbér 72 P, kert 3 P és a 
kisegítő ál amsegély. Pályázati határidő a lap megjelené-
sétől számított 21 nap. Korteskedés kizáró ok. A válasz-
tás egyházhatósági rendeletek betartásával, hármasjelölés 
alapján történik. Felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kér-
vények, „gör. kat Lelkészi Hivatal, Izdo-bán" küldendők. 
U. p. Ábaszéplak, kassai járás. Kassától 8 km-re. (1917.) 

IKLAD evang. iskolaszéke újonnan szervezett III. sor-
számú tanítói állásra megjelenéstől számított 21 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet. Az állásra kántori képesítésű 
nők is pályázhatnak. Fizetés: 10% helyi javadalom és 
lakbér, többi államsegély. Németnyelv tudása kívánatos. 
Szabályszerűen válaszbélyeggel felszerelt pályázatok lóti 
evang. esperesi hivatal címére küldendők. (1918.) 

JÓZSEFHÁZA (Szatmár m.) róm. kat. iskolaszéke a 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet Javadalom: ter-
mészetbeni lakás, konyhakert, 16 kat. hold szántó és rét, 
10 q vegyes termény, 8 db marhára és 4 db sertésre le-
gelőjog. Határidő: aug. 30. Kántori oklevél nélküli nők is 
pályázhatnak. Állás szept. 1-én elfoglalandó. (1919.) 

KILIMÁN község iskolaszéke megerősítéstől függő 
joghatállyal lemondás folytán megüresedett és szeptember 
hó 1-én elfoglalandó községi 'elemi iskolai tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetés törvény-szerinti, természet-
beni lakással. Pályázati kérelmek szabályszerűen felsze-
relve Községi Iskolaszéki elnök, Kilimán címre folyó évi 
augusztus 25-ig küldendők be. (1927.) 

JASZFÉNYSZARŰ róm. kat iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett Winklertanyai I. és II. számú ta-
nítói állásokra törvényes rendelkezések alapján pályáza-
tot hirdet. Pályázhatnak nők is. Határidő 21 nap. Fizetés 
törvényes. Kötelességek díjlevél szerint. Állás azonnal el-
foglalandó. Iskolaszék. (1920.) 

JÁSZJÁKÓHALMA róm. kat. iskolaszéke 21 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet átválasztás folytán megürese-
dett kapitányréti külterületi iskolához a végleges betöl-
tésig id. helyettesítéssel megbízott tanítói áhásra. Termé-
szetbeni lakás, törvényes fizetés. Nők is pályázhatnak. 
(1921.) 

KÖRÖSTARCSA református iskolaszéke a betöltés mi-
niszteri engedélyezésétől függően pályázatot hirdet egy 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői állásra, vala-
mint az 1942—43. tanévre egy kisegítő helyettes tanítónői 
állásra. Mindkét álláson a javadalom a töj-vényes kész-
pénzfizetés, természetbeni lakás vagy lakpénz. Kötelesség 
az egyházi törvények szerint Pályázati kérvények folyó 
évi szeptember hó 1 ig Református Lelkészi Hivatal, Kö-
röstarcsa címre küldendők válaszbélyeggel felszerelve. 
(1223.) 

KABA ref. egyháza pályázatot hirdet 13 ta-nerős, osztott 
iskolájánál nyugdíjazástól teltételezetten megüresedett IV. 
sz. tanítói á.lásra. Javadalom: 9 kh. szántóiö.d, 2 kh. ka-
száló 23 értékegységbem, évi 643 P változatlan készpénz, 
1 öl tűzifa, természetbeni lakás, kiegészítő államsegély. 
Kötelesség törvényszerű, leány-énekkar vezetése, kötelező. 
Amennyiben erre az állásra helyben szolgáló tanító he-
lyeztetnék át, az így megüresedő állást azonnal betöltjük 
a pályázók közül. i/nnek az állásnak javadalma: törvény-
szerű készpénz és lakbér. A pályázók jelezzék, hogy mind-
két állásra fenntartják-e pályázatukat. Az állást nőtanító-
val töltjük be. Pályázati határidő a Néptanítók Lapjában 
történt megjelenésétől számított 21 nap. Az állást 1942. 
október elsején kell elfoglalni. Kérvények a Szolgálati 
Pragmatika szerint felszerelve, válaszbélyeggel ellátva, Is-
kolaszéki Elnök, Kaba címre küldendők ajánlva. (1924.) 

LAJOSMIZSE református iskolaszéke kántortanítót ke-
res szeptember elsejére — hadbavonultnak helyetteséül. 
Fizetése törvényszerinti. Jelentkezést „Lajo-smizse, Iskola-
szék" címre kér. (1930.) 

KOCSÉR „Kálmán"-tanyai iskolájához kat tanerőt ke-
res. Javadalma: rendes fizetésen felül három magyar hold 
ingyenes haszonélvezete. Pályázati határidő 21 nap. Is-
kolaszéki elnök. (1926.) 

KISGÖRGÉNY (Maros egyházmegye) református egy-
házközsége 2 tanerős iskolájához pályázatot hirdet a II. 
számú tanítói állásra. Javadalom: 1. Lakbér: a törvény 
szerint megállapított összegben. 2. Az egyházközségtől évi 
140 P. 3. Ál'amsegély. Kötelességek: Az egyházi törvé-
nyekben és szabályrendeletekben előírt teendők ellátása. 
Belmissziói munkában való segédkezés. Megjegyzés: Ameny-
nyiben a II. sz. tanítói állást férfi tanerő nyerné el, meg-
egyezés esetén kántori szolgá'atot is vállalhat Szabály-
szerűen felszerelt pályázati kéréseket Református Esperesi 
Hivatalnak, Udvarfalva, Maros-Torda megye küldendők 
be. Pályázati határidő e lap megjelenéstől számított há-
rom hét. (1928.) 

MÓR róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet az eb 
halálozás folytán megüresedett II. szorszámú tanítói ál-
lásra. Amennyiben ez helybelivel töltetik be, akkor a meg-
üresedett állásra. Javadalma 20% he'yi járulék, törvé-
nyes lakbér és megfelelő államsegély. Kántoriakban való 
jártasság, leventeoktatói működés, ifjúsági egyesületi te-
vékenység szükséges. Kérvények a móri róm. kat. egyház-
községhez intézve, az isko'a igazgatóságához küldendők. 
Határidő a hirdetés megjelenésétől számított három hét. 
(1931.) 
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I s k o l a i f a l i 

í | p térképek 
l e g ú j a b b h a t á r o k k a l , 

l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KOKAI LAJOS 
A Magyar Királyt Honvéd Térképészeti Intézet Föbizományosa 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. Tel . : 180-464 és 189 444 

f e n y ő n e Z o n g o r a t e r m e 
B n d a p e i i , VII . , E r i s é b et<k 6 r n t 2 6 . 
• l l i g m á r k á a zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-M. Vidékre díjtalan 
Kakcsomagolás-

D O R E N B É L A Alapítva: 1891 
i s k o l a b ú t o r g y á r a B p n t V I . , D é v é n y i - ú t 2 0 - 2 2 . 

R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaréló, darál: 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
Budapest , VI., Fe l sőerdösor 8. 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

SZIGETI ISTVÁN ES TÁRSAI könyvkötészete 
Budapes t VI I , Há r s f a -u t ca 33. (Wesselényi-utca sarok) 

LAJOSKOMÁROM evangélikus egyházközsége iskola-
széke kéttanerős iskolájához pályázatot hirdet nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Javada-
lom: Négyszobás lakás mellékhelyiségekkel; készpénz: 
952 P, 27 q 60 kg búza, 16 köbméter kemény hasábfa, ház-
hoz szállítva, felaprítva, 9 kat. hold 1200 öl föld, stóla, 
államsegély. Kötelesség: Kántori és tanítói'teendők tör-
vény és szabályrendeletek szerint. Tanítási nyelv: ma-
gyar. Kezdő és helyettes tanító törvény szerinti időre he-
lyettes, rendes tanító rendes tanítónak választatik. Csak 
férfiak pályázhatnak. Nem-zsidó származás igazolandó. 
Pályázati határidő 21 nap. Az állás elfoglalásának idő-
pontja október 1. Pályázatok Evangélikus Lelkészi Hiva-
tal, Lajoskomárom címre küldendők. (1929.) 

KISCSŐSZ róm. kat. iskolaszéke katonai szolgálatot 
teljesítő kántortanítója helyettesítésére ideiglenes minő-
ségben óraadó tanítót keres szeptember l-re. Jelentkezhet-
nek orgonálni tudó tanítónők is. Cím: Plébánia, Felső-
iszkáz. U. p. Középiszkáz, Veszprém m. (1925.) 

HAJDUDOROG gör. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett XVII. tanítói állásra 21 napo® határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalma 20% helyi hozzájáru'ás, 80% 
államsegély és törvényes lakbér. Pályázhatnak férfiak és 
nők. Válaszbélyeges kérvények Gör. kat. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (1912.) 

MAGYARÚJFALU ref. egyház (Nagyfalu, Somogy m.) 
pá'yázatot hirdet tanfolvamvezetői állásra. Fizetés törvé-
nyes. Határidő 3 hét. (1936.) 

MAKKOSHOTYKA ref. egyházközség presbitériuma 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett I. sz. 
kántortanítói és II. sz. nőtanítói állásra! Kántortanítói 
javadalom: 10 értékegységet kitevő föld és fajárandóság, 
többi államsegély. Modern lakás, gyümölcsös kerttel. II. 
számú állás javadalma: kezdőtanítói fizetés 10% az egy-
háztól, megfelelő lakás vagy lakbér, többi ál'amsegély. 
Kellőleg felszerelt kérvények megjelenéstől számított 21 
nap alatt Ref. Lelkipásztori Hivatal, Makkoshotyka, u. p. 
Sárospatak címre küldendők. (1932.) 

MARTONPUSZTA osztatlan uradalmi iskolához róm. 
kat. tanítónőt keresünk. Javadalma: havi 60 P és teljes 
ellátás. Pályázati határidő szept. 15. Folyamodvány Mar-
tonpusztai Intézőség, u. p. Felsősegesd küldendő. (1933.) 

MAGYARFÜLPÖS ref. egyházközsége az erdélyi ref. 
egyházkerület görgénvi egyházmegyéjébe kebelezett, pályá-
zatot hirdet az áthelyezés folytán megüresedett II számú 
kántortanítói állásra. Javadalom: egyháztól évi 140 P, 
lakás vagy törvényszerinti lakbér, kántori szo'gálatórt évi 
240 P, konyhakert gyümölcsössel és végül szolgálat sze-
rinti államsegély. Kötelességek: a kijelölt osztályok ve-
zetése, kántori teendők végzése, valamint belmissziói mun-
kákban való segédkezés. Pályázatok hirdetés után 3 hétig 
adandók be Kiss Lajos esperes úrhoz, .Magyaró, Maros-
Torda vm címére. Szolgálati idő kezdete 1942. szeptember 
1. (1935.) 

NEMESBORZOVA ref. leányegyháza pályázatot hirdet 
a következő iskolai év tartamára tényleges katonai szol-
gálatra való bevonulás következtében, helyettes előkö-
nyörgő kántortanítói állásra. Fizetés törvényszerű. Köte-
lesség: I—VI. osztályú osztatlan iskolában tanítás cca 
16—20 gyermekkel. Istentiszteletek végzése, népművelési 
előadások tartásában segédkezés. A pályázat tartama 21 
nap. Nők is pályázhatnak. Pályázatok: Ref. Lelkészi Hi-
vatal, Mánd küldendők. (1937.) 

NEMESBÜK egyházközség helyettest keres egyévi ka-
tonai szolgá'.at idejére. Határidő 21 nap. Nők is pályáz-
hatnak. Nemesbük, Zala vm. (1938.) 

NAGYSZÉKELY németajkú református egyháza pá-
lyázatot hirdet I. sz. kántortanítói állásra, amely nyugdí-
jazás folvtán megüresedett. Német tanításra képesítés fel-
tétlenül szükséges. Az állás államsegélyes, helyi javada-
lom 73 értékegység. Természetbeni lakás kerttel. Köteles-
sége: a rábízandó osztályok vezetése, minden második hé-
ten kántori szolgálat, a missziói munkákban és a Levente-
oktatásban részvétel. Pályázati határidő a lap megjelené-
sétől számított 21 nap. Ref. Iskolaszék, Nagyszékely. 
(1943.) 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. VasálJványú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasból 

Telefon : 290-767 
Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
mentve. 
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő I Biztonsági alapok : 
37 millió pengői Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök I vitéz gróf kisjókai, nagykflrti és köpősdi Takách 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosltásank-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól : 

BUDAPEST. V., SAS-UTCA 10-12. 

NAGYERNYE róm. kat. egyházközsége kántortanító! 
állásra augusztus 28. határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalma: 160 P, lakás, államsegély, kántorságért 20 szekér 
ágtüzifa, 17 hold szántó, stó'áért. 3>2 hold. Kötelessége: 
egyházmegyei rendeletek szerint. Próba saját költségén 
augusztus 30. Pályázathoz válaszbélyeg. Nagyernye, Ma-
rosvásárhely és Marosszentgyörgy gyógyfürdő közvetlen 
közelében. Római kat. Plébánia. (1939.) 

NEMESSÁNDORHÁZA róm. kat. egyházközség tényle-
ges katonai szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére 
tanítónőt keres. Cím: Plébánia, Búcsúszentlászló. (1940.) 

NYIRCSAHOLY gör. kat. iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett II. sz. férfitanítói állásra pályázatot hir-
det. Fizetése: természetbeni új lakás. 10% helyi javada-
lom a többi államsegély. Kötelessége a rábízott os-ztályok 
vezetése, kántor helyettesítése, az egyesületi és A. C. élet-
ben való tevékeny részvétel. Harmóniumozni tudók előny-
ben. Pályázati határidő 21 nap. Nők is pályázhatnak. Kér-
vények Gör. kat. Parochia, Nyircsaholy címre küldendők. 
(1941.) 

TORNABARAKONY gör. kat. egyháza pályázatot 
hirdet helyettes kántortanítói alkalmazásra, a törvényes 
helyettesi díj mellett. Mivel kántorhelyettes van, tanító 
vagy tanítónő is megválasztható. Pályázati határidő 
21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék. (1962.) 

OROSZTONY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazástól 
feltételezetten, ami napok alatt megtörténik, osztály-
tanítói állásra pályázatot hirdet törvényes határidőre. Fi-
zetése törvényes. Tanítók, tanítónők pályázhatnak. Plé-
bániahivatal, Orosztony, Zala m. (1944.) 

ONDÓD község iskolaszéke 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet a II. sz. nőtanítói állásra is. Javadalom: 
30%-os helyi hozzájárulás és államsegély, természetbeni 
lakás. Szabályszerű kérvények válaszbé!yeggel. Községi Is-
kolaszék, Ondód, Yas vm. címre küldendők. (1945.) 

PÁPASALAMON róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett III. tanítónői állásra 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényes. Kötelesség díjlevél 
szerint. Pályázatok: Plébánia, Pápasalamon küldendők. 
(1946.) 

SOMLÓSZÖLLÖS evangélikus egyházközsége a tény-
leges katonai szolgálatát teljesítő tanítója helyettesíté-
sére háromheti határidővel pályázatot hirdet. Kántori ok-
levél előny. Javadalom törvényes. Pályázhatnak férfiak és 
nők. Az iskola osztott. Evangélikus Lelkészi Hivatal, 
Somlószőllős, Veszprém megye. (1954.) 

PALÁGY református iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett II. tanítói (tanítónői) 
állásra. Fizetése: 173-29 P és természetbeni lakás. Az 
állás államsegélyes, amit kérvényezni kell. Kötelessége: 
a reábízott osztály vezetése, belmissziói munkákban segéd-
kezés. Pá'yázati határidő 21 nap. Törvényszerűen felsze-
relt kérvények, válaszbélyeggel: Ref. Lelkészi Hivatal, 
Palágy, u. p. Dobóruszka, (Ung m.), küldendők. (1947.) 

PETEND (Somogy megye) református anyaegyházá-
nak presbitériuma pályázatot hirdet az újonnan sziervezett 
kántortanítói állásra. Kántori oklevéllel nem bíró pályá-
zók egy év alatt tartoznak kántori képesítést szerezni. 
Tanítónők is pályázhatnak. Javadalom: Lakás, mellék-
épületek, kert, 36-44 P készpénz, 31 értekegységnek meg-
felelő természetbeni járandóság. Államsegély a fennálló 
rendelkezések szerint. Kötelesség: Valamennyi reábízott 
tanköteles oktatása, orgonista-kántori szolgálat, ügykeze-
lési teendők, belmissziói munka és általában a törvényben 
előírt teendők. A megválasztott kötelezett tagja az egy-
házmegyei tanítóegyesületnek. Válaszbélyeggel ellátott 
pályázati kérvények 2-1 napon beiül az egyházmegyei tan-
ügyi hivatalhoz Orci, u. p. Taszár, Somogy megye, címre 
küldendők a népiskolai szervezet és szolgálati pragmatika 
136. §-ában, továbbá az 1939 : IV. t.-c. értelmében a 
VKM 1172-1940. eln. sz. rendeletében előírt okmányokkal 
(lásd Hivatalos Közüöny 1940. 7. számában). Az okmá-
nyok csatolhatok lelkészi hivatal által hitelesített bélyeg-
telen másolatban, de a megválasztott nyolc nap alatt ere-
detiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban köte-
les okmányait benyújtani. Az állás megerősítés után azon-
nal elfoglalandó. (1948.) 

POLGÁR ref. egyházának iskolaszéke pályázatot hir-
det kántortanítói állásra. Javadalom: természetbeni lakás, 
10% hozzájárulás, a többi államsegély. Kötelesség: a 
tanításon kívül minden belmissziói munkában való segéd-
kezés. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 
nap. Pályázhatnak férfiak és nők. Kellően felszerelt pá-
lyázatok válaszbélyeggel: Református Lelkészi Hivatal-
nak, Polgár, Szabolcs megye, címre küldendők. (1949.) 

RÉDICS róm. kat. egyházközsége szept. l-re ideigle-
nes kisegítőt keres betegszabadságon lévő tanítónő helyet-
tesítésére. Fizetés törvényes. Pár hónap múlva választ-
ható lesz. Orgonálni tudók mindkét esetben előnyben. 
Plébániahivatal, Rédies, Zala m. (1950.) 

SALÁNK ref. egyháza bevonult kántortanítója helyet-
tesítésére a jövő tanévre pályázatot hirdet. Javadalma: 
Államsegély, lakás, kántorságért természetben havi 60 P 
érték. Határidő aug. 28. Pályázatok ref. lelkészi hivatal-
hoz, Salánk, (Ugocsa), küldendők. (1951.) 

SOMLÓVECSE evang. leányegybázközsége a törpe-
iskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett kántortaní-
tói állásra háromheti határidővel pályázatot hirdet. Az 
iskola községesítése folyamatban van. Az állást az iskola-
szék a folyó tanévre helyettessel tölti be. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Kántori oklevél előny. Fizetés törvényes. 
Evangélikus Lelkészi Hivatal, Somlószőllős, Veszprém m. 
(1952.) 

SOMOGYUDVARHELY róm. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet a III. számú iskolatanítói állásra. Javadalom 
törvényes. Helyi járulék lakáspénz é© 10%-ban van meg-
állapítva. Határidő 21 nap. Az állás szept. 1-én elfogla-
landó. Plébániahivatal, Bekence. (1953.) 

SZŐNY községe füzitőpusztai (Almásfüzitő) II. számú 
tanítói (női) állásra pályázatot hirdet a Közigazgatási 
Bizottság jóváhagyásától feltételezetten. Fizetés törvény-
szerű, lakás természetben. Pályázati határidő a Néptaní-
tók Lapjának megjelenésétől számított 3 hét. Válasz-
bélyeggel ellátott pályázatok Iskolaszéki Elnök, Szöny, 
küldendők. (1958.) 
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LEGNAGYOBB KERESZTÉNY G ÉB I 
S O N B O i A K. P I A N I N Ó K 

harmónlnmok pára t lanul olcsón, 
Kéu le t f l ze t éa re 10 évi jótállás. 

T e l . : 427—598. EHALL 
Bpest , Andró i iy -úl 1 5 . 

4 
HUSZÁR PÁL 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. 53-NÉL. 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK. 
Mielőtt minisztériumi segélyt kérne, 
kérje aiánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

D i v a t c s a r n o k k a l szemben. 

Z O N G O R Á K , H Á R M O N I U M O K 

n a g y választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

T I P O L D N Á L R á k ó c z i - ú t 6 1 . 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

K e r e s z t é n y c é g ! 

magyar királyi udvari szállítók 

Hazánk l e g r é g i b b , több mint 125 év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefon t 66. — Alapítva x 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
S O P R O N 
Legelső tűzoltószer,kútszivattvú* és 
gépgyár, harang' , fém» és vasöntöde 

HARANGOK 
VAS ÁLLVÁNYOK 
t ű » o l t ó f e c s l < e n d ő l < 

úgy kocsi, mint motorfecskendók, 
továbbá harangátöntés. fémöntés, 
kutak, stb. stb. beszerzéseknél for. 
dúljon bizalommal minden tekin. 
tetben teljes garanciát nvujtó meg. 
bizható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk díj . 
mentesen költségvetést, kivánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvezó 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi világkiáUí> 
tásoD az aranyéremmel, azonkívül 
sok'sok a r a n y és e z ü s t é r e m * 
m e 1 és díszoklevéllel kitüntetve. 

SZARVAS ev. egyházközségének iskolai bizottsága a 
Szarvas-örményzúgi XXV. számú tanítói állásra a jelen-
legi tanítónő lemondásától feltételezetten pályázatot hir-
det. Az iskola 8 (nyolc) osztályú. A tanítás nyelve ma-
gyar. A megválasztott tanító a tanításon kívül köteles 
Advent első vasárnapjától Szentháromság vasárnapjáig 
istentiszteletet tartani. Fizetés: Szabad lakás kerttel és 
a hozzátartozó földdel. 2. Évi 25 q búza természetben, 
Vi évi részletekben előre fizetve. 3. Törvényszerű fizetés-
kiegészítő államsegély. A jelentkezés határideje a pályá-
zat megjelenésétől számított 21 nap. A pályázati kérvé-
nyek Szelényi János ev. lelkész, iskolai bizottsági elnök-
höz Szarvasra küldendők. (1956.) 

SZATMÁR református egyházközségének presbitériuma 
pályázatot hirdet a most sziervezett 1X. rendes férfitanítói 
állásra. Javadalom: 140 P helyi fizetés1, törvényes lakás-
pénz, állami fizetéskiegészítés. Kötelesség: az iskolaszék 
által reábízott osztály vezetése, belmissziói munkákban 
segédkezés, kántor helyettesítése ós a nem református is-
kolákba járó református növendékek egyházi ének taní-
tása az iskolaszék által megállapított óraszámban. Orgo-
názni tudás és énekkarvezetés szükséges. Pályázati határ-
idő augusztus 31. Pályázati kérvények a törvényben meg-
kívánt okmányokkal felszerelve: Ref. Lelkészi Hivatal, 
Szatmárnémeti, Kálvin-tér 8. sz. küldendők. Az állás a 
választás jogerőre emelkedése után elfoglalandó. (1957.) 

TÁPIÓSZENTMÁRTON ág. ev. egyházközsége nyug-
díjazás folytán megüresedett II. sz. férfitanerővel betöl-
tendő tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: helyi 
javadalomként a kezdőfizetés 10%-a, államsegély, lakbér. 
Tanítási nyelv: magyar. Kötelesség: a kijelölt osztályok 
tanítása, énekkarvezetés. Származás igazolandó. Pá'yázati 
határidő 21 nap. Betöltés VKM engedélyétől feltételezet-
ten. Kérvény a tápiószentmártoni evang. lelkészi hivatal-
hoz küldendő. (1961.) 

NAGYKÁLLÓ község isikolaszéke pályázatot hirdet a 
László-tanyai iskolánál megüresedett 1. számú tanítói ál-
lásTa. Javadalom: természetbeni lakás, 10% helyi java-
dalom, a többi államsegély. Pályázati határidő: 21 nap. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények Nagykálló község 
iskolaszékéhez küldendők. (1942.) 

TÁPIÓSZENTMÁRTON róm. kat egvházközsége pá-
lyázatot hirdet a tápiószentmárton-újfalui kü'területi 
újonnan szervezett II. sz. állásra' kétheti határidővel. 
Javadalma törvényszerű. Kötelessége díjlevél szerint. Ok-
mányokkal felszerelt és bé yeges válaszborítékkal ellátott 
kérvények mindkét nembeli pályázóktól a tápiószentmár-
toni r.' k. plébánia címére küldendők. (1965.) 

SZÉKELYCSÓKA (marosi egyházmegye) református 
egyházközsége kéttanerős iskolájához az I. számú férfi 
kántortanítói ée a II. számú tanítónői állásra pá'yázatot 
hirdet. Javadalom az I. sz. tanerőnél. 1. Lakás: 2 szoba, 
konyha, kamara, gazdasági melléképületek. 2. Államsegély. 
3. Föld: 4 hold 900 Q-öl szántó és kaszáló. A földeket 
aa egyháztagok megszántják, a terményt hazaszállítják. 
Adóját az egyház fizeti. 4. Kepe: évente 50 véka búza, -50 
véka szemes kukorica. 30 szekér ágfa, levágva, hazaszál-
lítva. Kötelességek: az egyházi törvényekben és szabály-
rendeletekben előírt teendők ellátása. Káintori teendők 
végzése. Minden második vasárnap délelőtt istentisztelet 
tartása. Belmissziói munkában segédkezés. Javadalom: a 
második tanerőnél. 1. Lakbér a törvény szerint megálla-
pított összegben. 2. Az egyházközségtől évi 140 pengő. 
3. Államsegély. Kötelességek: Az egyházi törvényekben 
és szabályrendeletekben előírt teendők ellátása. Bel-
missziói munkában való segédkezés. Megjegyzés: Ameny-
nviben házastársak nyerik el az I. és II. számú tanítói 
állásokat, a II. számú tanerőnek az egyházközség fél lak-
bért fizet. Szabályszerűen felszerelt pályázati kéréseket 
Református Espereei Hivatalnak, Udvarfalva, Maros-Torda 
megye, küldendők be. Pályázati ha'áridő a hirdetés meg-
jelenésétől számított három hét. (1960.) 

TISZASZEDERKÉNY ref. egyházközsége pályázatot 
hirdet újonnan szervezett III. tanítói ál'ásra. Tanítónők 
előnyben. Kötelessége: Presbitérium által kijelölt osztá-
lyok tanítása, belmisziói munkákban (női kézimunka, 
nőegyletek, leánylevente) való részvétel. Javadalom: a 
kezdőfizetés 10%-a, törvényes lakbér, a többi állam-
segély. Pályázati határidő 21 nap. Pályázatok Reformá-
tus Lelkészi Hivatal Tiszaszederkény (Borsod megye, 
mezőcsáti járás) küldendők. Állás azonnal elfoglalandó. 
(1965.) 
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SÁRSZENTMIKLÓS róm. kat. egyházközsége a 
Szarvas-pusztai róm. kat. elemi iskolához a lemondás, foly-
tán megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fize-
tés törvényes, lakás természetben. Határidő 21 nap. Kér-
vények Plébániahivatal, Sárszentmiklós, küldendők. (.195-5.) 

VÁCBOTTYÁN (Pest m.) róm. kat. egyházközsége 
kéttanerős iskolájánál megüresedett tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet, tanítónők számára. Fizetés törvényes, 
50%-os államsegély és lakbér. Pályázatok szeptember 5-ig 
„R. k. plébánia Váchartyán" címre küldendők. (1972.) 

TISZAGYULAHÁZA (Borsod vármegye) róm. kat. 
egyházközsége kántortanítói állásra, valamint újonnan 
szervezett III. számú tanítónői ál.ásra részben osztott 
iskolához pályázatot hirdet. Jó lakás, illetve lakbér, nagy 
kert, 10—10% helyi javadalom Illetményhivatal útján, 
többi államsegély. Tanítópár előnyben részesül. Határ-
idő 21 nap. Plébánia, Polgár. (Szabolcs vármegye.) (1903.) 

TISZAKESZI rom. kat. egyházközsége a lemondás 
következtében megüresedett II. sz. tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Törvényes 10%-os fizetése és lakbére az 
Illetményhivatal útján kiutalva. Kántor helyettesítése 
kötelező. Megfelelő férfi tanerő pályázata híján nők is 
pályázhatnak végleges minőségben. Pályázatok Zakkay 
József róm. kat. plébános, Mezőcsát (Borsod m.) címre 
küldendők. (1964.) 

TOLDALAG református egyházközsége a Néptanítók 
Lapjának 1942. június 15-i számában megjelent pályá-
zati hirdetését megújítja. Határidő e szám megjelenésétől 
számított 21 nap. (1967.) 

UNOKA református egyházközsége a Néptanítók Lap-
jának 1942. június 15-i számában megjelent pályázati 
hirdetését megújítja. Határidő ezen szám megjelenésétől 
számított 21 nap. (1969.) 

Az udvarhelyi református egyházmegyébe bekebelezett 
SZOLOKMA ref. egyházközsége kéttanerős iskolájánál 
eltávozás útján megüresedett I. számú kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. I. Javadalom: 1. Tisztességes 
lakás, kert, gazdasági melléképületek. 2. Tanítói fizetés-
ben évi 180 pengő készpénz az egyházközség pénztárá-
ból. 3. A, kántori szolgálat végzéséért 200 pengő az egy-
házközség pénztárából. 4. Államsegély. II. Kötelességek: 
Az egyházi és állami törvényekben foglalt összes tanítói 
és kántori teendők pontos ellátása. Pályázati kérések 
kellően felszerelve Nt. Nagy Lajos esperes úr címére 
(Székelykeresztúr, Udvarhely megye) küldendők be. Pá-
lyázati határidő a hirdetéstől számított három hét. 
A kántortanítói állás jogerőre emelkedés után azonnal 
elfoglalandó. Szolokma, 1942. július. Thamo László ref. 
lelkész. (1970.) 

VESZPRÉMGÖRZSÖNY ref. egyháza lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalmazás: lakás, 10 kat. hold föld-rét, 408 P évi 
munkaváltság, 4 öl tűzifa és díjlevélben felsorolt egyéb 
természetbeliek. Értékegység 37. Kötelesség: VIII. osz-
tályú iskolában tanítás, kántori teendők ellátása, min-
dennemű egyházi munkákban segédkezés. Pályázók kérvé-
nyeiket e pályázat megjelenésétől számított 21 napig 
Ref. Lelkészi Hivatal Veszprémgörzsöny címre küldjék. 
Állás megerősítés után azonnal elfoglalandó. Iskolaszéki 
elnök. (1971.) 

VERSEG róm. kat. iskolaszéke átválasztással meg-
üresedett II. Ezámú tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Illetinényhivataltél törvényes fizetés és lakbér. Tanító 
kántorhelyettes is, azért kántoriak tudása kötelező. Le-
venteoktatásra képesítettek előnyben. Kötelességek díj-
levélben. Határidő pályázat megjelenéstől három hét. Pá-
lyázatok Plébánia Verseg, Pest megye küldendők. (1973.) 

SZARVAS (Békés m.) községe „Rozsási" tanyai taní-
tói állásra (8 km-re a várostól, kövesútnál) pályázatot 
hirdet. Fizetés: 80% helyi járulék ós államsegély. Köte-
lességek: díjlevélben. A tanulók túlnyomóan evangéliku-
sok. Nyolc tanerőnk közül kettő előlépés szerint belterü-
leten működik. Szabályszerűen felszerelt kérvények meg-
hirdetéstől 21 napig Bartos Pál elnök, címére küldendők. 
(1959.) 

TIVADARFALVA ref. iskolaszéke a II. sz. ref. tanítói 
állásra a Néptanítók Lapja 1942. július 1-én megjelent 
számában meghirdetett pályázatot, illetőleg a pályázati 
határidőt 1942. augusztus 30-ig meghosszabbítja. (1966.) 

HOMORÓDREMETE (Udvarhely vm.) róm. kat. egyh. 
tan. iskolaszéke az 1942. szeptember 1-ével betegség miatt 
megüresedő tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
Mint tanítónak: évi fizetés 140 pengő, a többi a m. kir. 
Közp. Illetményhivataltól. Mint kántornak: A hívektől 
40 kai. búza és 40 kai. zab, 8 m3 száraz bükkfa hazaszál-
lítva, 17- hold birtok, 7—8-ad osztályú, hármas határ-
rendszer mellett. Lakás természetben: 2 szoba, konyha 
és melléképületek. Kötelesége: Az egytanerős iskola ve-
zetése, kántori teendők végzése. Az egyesületek vezeté-
sében közreműködés. Pályázhatnak okleveles kántortaní-
tók, vagy tanítónők, akik az előírt okmányokkal rendel-
keznek. Az állás a Püsp. Ált. Helytartóság jóváhagyása 
után, illetve szeptember elsején elfoglalandó. (1765.) 

ALSÓK református anyaegyház presbitériuma pályá-
zatot hirdet nyugdíjazástól feltételezetten megüresedő 
kántortanítói állásra. Javadalom.: Lakás, melléképület 
tek, kert, 59 értékegységnek megfele'ő természetbeni 
járandóság. Államsegély a fennálló rendelkezések sze-
rint. Kötelesség: Valamennyi rábízott tanköteles okta-
tása, orgonista kántori szolgálat, ügykezelési teendők^ 
belmissziói munka és általában a törvényben előírt teen-
dők. A megválasztott kötelezett tagja az egyházmegyei 
taM'óegyesületnek. Vá'aszbélyeggel ellátott kérvények 
huszonegy napon belül az egyházmegyei tanügyi hivatala 
hoz, Orci, u. p. Taszár, Somogy m. címre küldendők, a 
Népiskolai szervezet és szolgálati pragmatika 136. §-ában, 
továbbá az 1939 : IV. t.-c. értelmében a V. K. M. 1172— 
1940. eln. ez. rendeletében előírt okmányokkal. (Lásd 
Hivatalos Közlöny 1940 : 7. számában.) Az okmányok 
csatolhatok lelkészi hivatal á'tal hitelesített bélyegtelen 
másolatban, de a megválasztott nyolc nap alatt eredeti-
ben vagy közjegyző által hitelesített másolatban köteles 
okmányait benyújtani. Kántori próba pályázat lejárta 
utáni második vasárnap önköltségen. Más alkalommal 
megjelenés és minden korteskedés a választásból kizáró 
ok. Az állás a nyugdíjazás megtörténte után azonnal el-
foglalandó. Megváltandó szalma 80 P értékben. (1978.) 

ALSÓNÁNA Tolna vm. evangélikus egyházközsége a 
lemondás folytán' megüresedett tanítónői állásra 1942/43. 
tanévre helyettes tanítónőt keres. Megbízatás egy évre 
szól. Fizetés törvényes. Németül tudó tanítónők 21 napon 
belül pályázhatnak. • Evangélikus lelkészi hivatal. (1977.) 

ÁLMOSD magyar gör. kat. egyházközsége kántortaní-
tói állásra pá^ázatot hirdet. Javadalom: 4 értékegység, 
gyönyörű épülő lakás, államsegély. Kötelesség: a reábí-
zott osztályok tanítása (részben osztott iskola) egyesületi 
munkában való segédkezés. Ideiglenesen gör. kat. nőket 
és róm. kat. férfiakat és nőket is megválasztunk. Harmó-
niumozók előnyben. Orvos, patika helyben. Határidő 21 
nap, iskolaszék. (1979.) 

ALSÓCÉCE róm. kat. leányegyházközség képviselő-
testülete, lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: új ter-
mészetbeni lakás, 2 értékegység, 4% helyi hozzájárulás, 
többi államsegély. Pályázhatnak nők és férfiak. Pályázók 
kérvényeiket Róm. kat. Plébániahivatalhoz küldjék Bol-
dogkőváralja, Abauj-Torna vm. (1980.) 
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CSAK LÁSZLÓ.r VÉR ÉS LÁNG KOZOTT. 
Az újkor legborzalmasabb kereszteshadjáratának története vonul 
föl az olvasó előtt. A véres élethalál spanyol küzdelemről 
szól. A r a : 2-— P. 

ZAYMUS GYULA: P I R O S F Ü T Y Ü L Ő . 
Izgalmas, jó könyv, amely a magyar fiú szép jellemével ismer-
teti meg az olvasót. Ára i 3 — P. 

Kapható: K O R D A I P A R I Í S K E R E S K E D E L M I R - T - n á l 
Budapest, V I I I . , M i k s z á t h Kálmán-tér 4. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona' és harmónium>készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

O m a i I h L Orgonajavitások 
W r g O n Q K Homlokzati sípok 

Harmoniumok 
A l a p í t t a t o t t : 1 9 1 0 kedvező fizetési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

Z L E T R E ! 
„AZÚR"magasnyomású SZÓLÓ-
és G Y O M Ö L C S F A P K R M E . 
T E Z Ó ! Szerkezete s z e r s z á m 
n é l k ü l szétszedhető és köny* 
nyen kimosható! — Folyadék 
űrtartalma : 16 1. Ára : 88*50 P. 
Első részlet: 40 P utánvéttel, 

hátralék 3 havi részletben fizetendő. Kapható : 

K I R Á L Y S Á N D O R gépgyárában 
B U D A P E S T , VI., F E L S Ö E R D Ö S O R 8. S Z Á M . 

ÁGCSERNYŐ község iskolaszéke az Ágosernyő köz-
ségi I. számú iskolai tanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalom: törvényszerű lakbér és 
fizetés. Csak férfiak pályázhatnak. Községi iskolaszék, 
Ágcsemyő. (1981.) 

BÁNHIDA róm. kat.. egyházközsége egy osztálytaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: törvényes és la-
káspénz. Határidő 21 nap. Róm. kat. egyházközség. (1982.) 

BLIJÁK róm kat egyházközsége a szervezés alatt álló 
belterületi V. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom 10% helyi az Illetményhivatal útján és lakbér, 
90% allamsegély. Pályázati kérvények a hirdetés megje-
lenésétől három hét, róm. kat. egyházközség, Buják, Nóg-
rád m. küldendők. (1983.) 

BÁCSALMÁS róm kat.. egyházközsége újonnan meg-
szervezett Ószöllő Szent István-úti II. sz. tanítói állásra 
az érvényben lévő rendeletek szerint 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. Fizetése 
törvényes. A német nyelv ismerete előnyös. Válaszbélye-
ges kérvények: Plébánia, Bácsalmás címre küldendő. 
(1984.) 

BÁCSALMÁS róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett Ószöllő II. sz. tanítói állásra az érvény-
ben lévő rendeletek szerint 21 napos határidővel pályáza-
tot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. Fizetés törvényes. 
A német nyelv tudása előnyös. Válaszbélyeges kérvények: 
Plébánia, Bácsalmás címre küldendők. (1985.) 

BÁCSALMÁS róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett Doboka-nagyjárás 11/2. sz. tanítói ál-
lásra az érvényben lévő rendeletek szerint. 21 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. 
Fizetése törvényes. A német nyelv tudása előnyös. Válasz-
bélyeges kérvénvek: Plébánia, Bácsalmás címre külden-
dők. (1986.) 

BÁCSALMÁS róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett Doboka-nagyjárás I. sz. tanítói állásra 
az érvényben lévő rendeletek szerint 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. Fizetése 
törvényes. A német nyelv tudása előnyben. Válaszbélyeges 
kérvények: Plébánia, Bácsalmás címre küldendők. (1987.) 

BARABÁSSZEG róm. kat. egyházközsége július 1-én 
megjelent pályázati hirdeté-t 21 napi határidővel újból 
közzéteszi. (1989.) 

H a r m ó n i n m o t , z o n g o r á t , h a n g s z e r t 
uem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L 
A zeneművészeti Főiskola szállítója 

K é r j e l e g ú j a b b 32. s z á m ú á r j e g y z é k e m e t ! 

BEREGDÉDA ref. egyházközsége pályázatot hirdet 
újonnan szervezett második tanítói állásra. Javadalom: 
Mindenkori kezdő tanítói illetmény 10%-a, lakáspénz köz-
ségi segélyből, államsegély. Kötelesség: egyházi törvé-
nyek szerint. Pályázati határidő a lap megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Kellően felszerelt kérvények Református 
Lelkészi Hivatal (Bereg vm.), Beregdéda címre külden-
dők. (1988.) 

BAG róm. kat. népÍ6ikola iskolaszéke pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett V. számú férfitanítói ál-
lásra. Fizetése törvényszerű, lakbér. Kötelességei díjlevél 
szerint. Pályázati határidő három hét. A kérvények Bag, 
Pest m. Plébániahivatal címre küldendők. (1990.) 

BÁTASZÉK község iskolaszéke pályázatot hirdet az 
V. sorszámú férfitanítói állásra. Javadalma: törvényes fi-
zetés és lakbér. Pályázat határideje lejár szept. 5-én. 
(1991.) 

FUJSNOK (Borsod m.) róm. kat. iskolaszéke 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Férfiak, nők pályázhatnak. 
Kántoriakban némi jártasság megkívántatik. Helyi java-
dalom: lakás, 20%, többi államsegély. Kérvények sajó-
szentpéteri plébániahivatalnak küldendők. (1995.) 

CSÁSZL6 község róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det az áthelyezés által megüresedett tanítói állásra. Ja-
vadalma: a mindenkori fizetés 90%-a államsegélyből, egy-
házközségtől 10%-ban 8 kat. hold föld, természetbeni la-
kás, kerttel s melléképületekkel. Nők is pályázhatnak. Pá-
lyázatok: Róm. kat. plébániahivatal, Csegöld, Szatmár 
vm. küldendők. Határidő 15 nap. (1993.) 

DRÉGELYPALÁNK róm. kat. egyházközség tanácsa 
mint iskolaszék a katonai szolgálatot teljesítő tanító he-
lyettesítésére pályázatot hirdet. Helyi javadalom termé-
szetben lakás, 35% és államsegély. Kötelességek a rend-
szabályok, tanterv és utasítások szerint. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények a lap megjelenésétől számított 21 na-
pon belül a róm. kat. plébániahivatalhoz, Drégelypalánk 
küldendők. (1994.) 

ÉR KESERŰ református egyházközsége pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett I. sz. kántortanítói 
állásra. Pályázati határidő 21 nap. Javadalom-: természet-
beni lakás, készpénz, föld és megfelelő államsegély. Kö-
telessége: E. T. és díjlevél szerint. Pályázatok Reformá-
tus Lelkipásztori Hivatal, Érkeserü (Bihar vm.) külden-
dők. (1999.) 
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Z S I N Ó RÍ RÁS-TAN M E N E T E K A F Ő V Á R O S I T A N U L Ó K Í R Á S A I B Ó L 
elsősorban a tanügyi hatóságok iskolalátogatói, azután a képzőintézetek pedagógia-szakos tanárai és gyak. isk. 
tanítói, a körzeti iskolafelügyelők, a pedagógiai szemináriumok és tanítóegyesületek helyikönyvtárai és az elemi 

iskolák tantestületei részére díjtalanul 

csupán a 70 f portóköltség bélyegben való előzetes beküldése ellenében 
rendelkezésre állnak. G tanmeneteket a fővárosi elemi iskolák lelkes osztályvezető tanítói — a budapest kir 

tanfelügyelő felkérésére — vidéki kartársaik tájékoztatására gyűjtötték egybe. 
Egy-egy csomag az I—IV. o. írásbeli anyagát, osztályonként 

és szakonként (szépírás, helyesírás, fogalmazás, nyelvtan), rendbeszedve tartalmazza. 
Teljes sorozat már csak korlátolt számban kapható 1 

A megrendelés címezése : I R Á S P E D A G Ő G I A I G Y Ű J T E M É N Y , BUDAPEST, VII . , BARCSAY-U. s-

Aki egyéb rendelés kapcsán a K IR . M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A út ján (VIII . , Múzeum-körút 6.) 
igényli, az a portóköltség egyrészét megtakarítja. 

CSANALOS róm. kat. iskolaszéke a halálozás által 
megüresedett állásra pályázatot hirdet. Nők is pályázhat-
nak. Határidő szept. 5. Fizetés törvényes. Iskolaszék. 
(1992.) 

DÉVAVÁNYA róm. katolikus egyházközsége a katonai 
szolgálatra bevonult és beteg taníi óinak helyettesítésére 
pályázatot hirdet. Törvényes fizetés és lakás. Nők is pá-
lyázhatnak. Határidő augusztus 27. Állás azonnal elfog-
lalandó. Plébániahivatal, Dévaványa, Szolnok vm. Vasút 
helyiben. (1996.) 

HAHÓT róm. kat. egyházközsége a hahót-faikospusztai 
iskola II. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 
é® lakbére törvényszerű. Plébániahivatal, Hahót, Zala 
megye. (2010.) 

DOBÓCZA róm. kat. egyházközsége az újonnan szer-
vezett II. tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi határ-
idővel. Javadalmazása törvényes, állaimsegélyes; köteles-
ségek díjlevél szerint. Nők is pályázhatnak. Kérvények 
iskolaszék címére: Dobócza, u. p. Rrmaszécs, Gömör vm. 
küldendők. (1998.) 

EGER város róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett XIII. sorszámú tanítónői állásra 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Az állás helyi java-
dalma a kezdő tanítói fizetés 20%-a és a törvényes lakás-
pénz. A pályázóknak kiváló minősítés mellett a KALÁSZ 
vezetésében is kellő jártassággal kell bírniok. A pályázati 
kérvények az egervárosi róm. kat. plébánia címére külden-
dők. Az a pályázó, akinek érdekében bárki részéről is akár 
élőszóval, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből 
kizáratik. (2000.) 

FELSŐCSÁJ református egyháza pályázatot hirdet el-
távozás folytán megüresedett előkönyörgő kántortanítói 
állásra. Javadalom: 1. 3 szobás lakás mellékhelyiségekkel; 
2. kert; 3. 11 kat. hod 243 négyszögöl föld; 4. 8 hekto-
liter búza; 5. 12 és Vi hektoliter rozs; 6. 16 szekér 
tűzifa tanító udvarára szállítva; 7. 16 igás, 10 gyalognapi 
közmunka teljesítése; 8. stóla. Kötelességek, díjlevél és a 
fennálló rendeletek szerint. Pályázati határidő: a megje-
lenéstől számított három hét. Pályázatok Ref. Lelkészi 
Hivatal, Györké, u. p. Regeteruszka címre küldendők. 
(2001.) 

FEHÉRVARCSURGÓ református egyházközség nép-
iskolájánál a lemondás folytán megüresedett II. sz. taní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvény szerint. Kö-
telesség: az alsó tagozat tanítása, akadályoztatása esetén 
a kántortanító helyettesítése, a leányegyesület vezetése, 
a gyülekezeti missziói munkában segédkezés. Pályázati 
kérvényt a szolgálati Pragmatika és a V. K. M. idevonat-
kozó rendelete szerint kell felszerelni. A pályázati határidő 
a pályázat megjelenésétől számított 21 nap. Csak nők pá-
lyázhatnak. Ref. Lelkészi Hivatal. (2002.) 

GULÁCS ref. egyháza a június 15-i számban közölt 
pályázati hirdetményt augusztus 29. határidővel megújítja. 
(2006.) 

GYULAVÁRI református egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett újvári III. sz. tanítónői ál-
lásra. Fizetése az egyház pénztárából díjlevélben biztosí-
tott: törvényszerű lakáspénz, 1 holdnyi szántóföldillet-
mény, tanítói kezdőfizetés 10%-a, továbbá az államtól 
90%-os fizetéskiegészítő államsegély. Kötelessége a tör-
vényben előírtakon kívül, a leánymunka megszervezése ós 
vezetése, belmissziói munkában tevékeny részvétel. Pályá-
zatokat: Református Lelkészi Hivatal, Gyulavári címrn 
kell küldeni. Határidő: megjelenéstől számított 21 nap. 
(20070 

HÉVFZGYÖRK evangélikus iskolaszéke újonnan szer-
vezet III. számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Ha-
táridő 21 nap. Fizetés': 10% helyi javadalom, államsegély, 
lakbér. Válaszbélyeges pályázatok az aszódi evangélikus 
lelkészi hivatal címére küldendők. (2008.) 

HEGYKÖZTÓTTELEK róm. kat. iskolaszéke lemon-
dással megüresedett kántortanítói ós tanítónői állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalmuk törvényes. 
Tanító-házaspárnak alkalmas. Válaszbélyeges pályázatok 
plébánia, Hegyköztóttelek küldendők. (2004.) 

DUNAFÖLDVÁR evangélikus 'egyházközsége hadba-
vonult tanítója helyettesítésére tanerőt keres. Fizetése 
törvényes. Kántorizálásért öt öl puhafa jár. Kántori nélkül 
is pályázhatnak férfi és női tanerők a lelkészi hivatalnál 
szeptember elsejéig. (1997.) 

IRSA község iskolaszéke pályázatot hirdet az esetleg 
átválasztás folytán megüresedő homoktanyai osztatlan 
községi iskolai tanítói állásra. Javadalom és kötelesség 
törvényszerű. Lakás, melléképületek természetben 2241 öl 
telekkel. Az előírt okmányok, nemzsidó származás igazo-
lása, megcímzett és felbélyegzett boríték községi iskola-
szék, Irsa, u. p. Alberti-Irsa, Pest megye címre küldendők. 
Határidő 21 nap. Állás választás után azonnal elfogla-
landó. (2011.) 

LESENCEFALU róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet kétéves katonai szolgálatra behívott osztálytanítója 
helyettesítésére. Fizetése törvényes. Kántoriakban jártas-
ság előny. Nők is pályázhatnak. Határidő 21 nap. Kérvé-
nyek Plébánia, Lesencetomaj (Zala vm.) küldendők. 
(2021.) 

KISBELLEG róm. kat. egyházközség tanácsa mint 
iskolaszék pályázatot hirdet a lemondás folytán megüre-
sedett II. számú tanítói állásra. Helyi javadalma 171-42 
P, lakbér s a többi államsegély. Tanítási nyelv szlovák. 
Határidő 21 nap. Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeg 
gel ellátott kérvények róm. kat, plébániahivatal, Barsfüss 
címre küldendők. (2012.) 
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KOMÁROM t.hj. sz. kir. város közs. népiskoláinak is-
kolaszéke a V. K. M. 81.550/937. sz. rend. feltételezetten 
pályázatot hirdet a koppánmonostori kültelki községi nép-
iskolájánál szervezés alatt álló III. számú rendes nőtaní-
tói állásra 21 napi határidővel. Javadalom törvényes 
készpénzfizetés és lakbér, továbbá államsegély. Kötelessége 
a mindenkori előírások szerint. A kellően felszerelt és fel-
bélyegzett kérvényhez csatolni kell az igazolási okmányt 
a politikai magatartásról, továbbá a saját és szülők szüle-
tési anyakönyvi kivonatát és nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó nem tekinthető zsidónak. Az állást a választás 
után. a megválasztottnak azonnal el kell foglalnia. Pályá-
zati kérvények: Községi iskolaszék elnöksége, Komárom I., 
Deák Ferenc-u. címre küldendők. Közs. iskolaszék. (2016.) 

KÖRÖSTARJÁN róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det a 3. sz. tanítói (tanítónői) állásra. Pályázati határidő 
21 nap. Okmányolt pályázatok: Rém. kat. iskolaszék, Kő-
röstarján (Bihar vm.) címre küldendők. (2017.) 

KÖVÁGÓÖRS róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det háromheti határidővel a nyugdíjazás folytán megüre-
sedett kántortanítói és osztálytanítói állásra. A kántor-
tanító helyi javadalma 21 értékegyvég, a többi államse-
gély. Az osztálytanítói helyi járandóság 20%, lakbér, 
többi államsegélv. Kérvények Plébániahivatal, Kővágóőrs 
küldendők. (2018.) 

KISBÉR ref. egyházközsége eltávozás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra háromhetes határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalom 3 szobás lakás (villany), 
kert, 320 pengő készpénz, 300 kg búza, 320 kg rozs, 2 kbm 
tűzifa, egy hold 1400 négyszögöl szántó, megjelelő állam-
segély (10 értékegység). Állami ménesbirtoktól 6 kbm. 
tűzifa, 4 mázsa rozs (ezekért az egyház nem szavatol). 
Mellékjövedelem: iparostanonc-iskola, hitoktatás, levente-
okt. stb. Kötelességei: VII. oszt. iskola vezetése, kántori 
szolgálat harmóniummal, belmissziói munkában, ifjúsági 
egyesület vezetésében tevékeny résztvenni, énekkart ve-
zetni és lelkész akadályoztatása esetén praeoránsi teen-
dőket végezni. Pályázati kérvények, tisztiorvosi bizonyít-
vánnyal, katonai helyzet igazolásával, az ászári ref. lel-
készi hivatal címére küldendők. (2019.) 

KÁLLÓSEMJÉN község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a péterhalom-tanyai községi II. sorszámú tanítónői állásra. 
Fizetés törvényes. 10%-os helyi javadalom. Természetbeni 
lakás hiányában lakbér. Vasútállomástól 2 km-re. Pályá-
zati határidő e lap megjelenésétől számított három hét. 
Kérvénvek községi iskolaszék, Kállósemjén (Szabolcs vm.) 
küldendők. (2020.) 

KALÁSZ róm. kat. egyháziközsége a lemondás folytán 
megüresedett IV. tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizeté-; 
törvényes. Határidő 21 nap. Róm. kat. plébániahivatal, 
Verebélv, Bars m. (2013.) 

MEZŐSÁMSOND ref. egyházközsége pályázatot hirdet 
I. és II. sz. tanítói állásaira. Az I. sz. állásra férfiak, a 
II. sz. állásra nők pályázhatnak. Mindkét állás javadalma: 
140 oengő helyi javadalom, megfelelő állami fizetéskiegé-
szítés és természetbeni lakás. A férfitanító a kántoriak 
végzéséért 15 pengő havi javadalmazásban részesül. Pá-
lyázati határidő e hirdetés megjelenésétől számított 21 
nap. Pályázatok a marosi ref. esperesi hivatalhoz külden-
dők: Mezőmadaras, Marostorda vármegye. (2022.) 

MEZŐKÖVESD orth. izr. iskolaszéke pályázatot, hirdet 
a nyugdíjazás folytán megüresedő I. számú tanítói állásra. 
Pályázatok alulírott iskolaszéki elnök címére küldendők ós 
melléklendők a törvény által előírt okmányok, életrajz, valr 
lásos e'őélet igazolása, működééi bizonyítvány. Pályázati 
határidő 21 nap. A választás csak a jelenlegi tanító nyug-
díjaztatási kérelmének elintézése esetén lép érvénybe. Be-
rónyi József iskolaszéki elnök. (2029.) 

m i N O T O K 

l i i i i N i A P ' i r Á ^ A 
1 9 4 2 — 4 3. iskolai évre. 

Ára: 3'— P egészvászonkötésben. 

M e g r e n d e l h e t ő : 
Orsz. Ált. Tanítóegyesület Közp. Pénztára, 
K o m á r o m 1. címen. 

MŐCSÉNY róm. kat. egyházközsége a megüresedett 
kántortanítói állásra, e lap megjelenésétől 21 napra, pá-
lyázatot hirdet. Feltételek Néptanítók Lapja folyóóvi jú-
lius 15. számában. (2342.) (2023.) 

MIKEPÉRCS református egyházközsége szervezés alatt 
álló VI. számú tanítói állásra pályázatot hirdet V. K. M. 
engedélyétől feltételezetten. Kötelesség díjlevél szerint: 
reábízott osztályok vezetése, kántorhelyettesítés. Fizetés 
10% helyi javadalom, lakáspénz, államsegély. Határidő 
21 nap. Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeggel, Mike-
pércs, református lelkészi hivatal címre küldendők. (3024.) 

MIKOLCSÁNY ev. leányegyháza jogilag megüresedett 
kántortanítói állására 3 hetes határidővel pályázatot hir-
det. Helyi javadalom: 2 szobás lakás, termény, fa. Tanítás 
nyelve: magyar. Nők is jelentkezhetnek. Kérvények az ev. 
lelkészi hivatal, Süvete, u. p. Gice címre küldendők. 
(2025.) 

KISPERLÁSZ ev. leányegyháza meghosszabbítja 8 
nappal a július 15-i számiban közölt hirdetését. (2026.) 

LUCFALVA evang. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. tanítónői állásra 21 napi határidővel 
miniszteri jóváhagyástól feltételezetten pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom: 10%, lakás, kert és államsegély. I—III. 
o. tanítása a fronton levő kántortanító helyettesítés©. 
Kezdőtanító csak segélydíjasnak alkalmaztatik. Az állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Származás igazolása s a törvény-
ben előírt okmányok válaszbélyeggel ev. lelkészi hivatal, 
Lucfalva, u. p. Sámsonháza, Nógrád vm. címre küldendők. 
(2027.) 

MOGYORÓD (Pest m.) róm. kat. egyháztanácsa, mint 
iskolaszék pályázatot hirdet a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszer 204.968/1942. sz. rendeletével felállított 
VI. sz. tanítói állásra, melynek javadalmazása szabály-
szerű. Pályázhatnak elsősorban férfitanítók, de ha megfe-
lelő férfitanerő nem jelentkezik, úgy nőt fognak válasz-
tani. A megválasztott kötelessége a Püspöki Rendszabá-
lyokban a Kat. Tanterv és Utasítás szerint, nemkülönbem 
szükségből a kántor helyettesítése és ifjúsági egyesület 
vezetése. Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeggel elH-
tott kérvények e hirdetés megjelenésétől számított 3 heti 
idő alatt küldendők a Plébániahivatal, Mogyoród címre. 
(2028.) 

MAIÍGITTA róm. kat. egyházközsége 21 napos határ-
idővol pályázatot hirdet a IV. sorszámú tanítói állásra. 
Javadalma: helyi 140 pengő, a többi államsegély. Törvé-
nyes lakbér; kántori teendők végzésekor az előírt stóla. 
Okleveles kántorok előnyben részesülnek. Autóbusz éa 
vasútállomás. Kérvények: Róm. Kat. Plébániahivatal 
Margitta, Bihar vm. küldendők. (2031.) 
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MURASZEMENYE róm. kat. egyházközsége a lemon-
dással megüresedett III. tanítói állásra pályázatot hir-
det. Határidő, fizetés, lakbér törvényes. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Kötelesség díjlevél szerint. Válaszbélyeg-
gel felszerelt kérvénvek Plébánia. Muraszemenve, Zala 
megye küldendők (2030.) 

NOVAJ (Borsod vármegye) róm. kat. iskolaszéke a 
III. sz. férfitanítói állásra lemondástól feltételezetten pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: helyijárulékként 10% ós 
3 értékegység, melyért 2 kat. hold jó szántóföldet élvez, 
azonkívül 4 kat. hold jó szántóföldet minimális haszon-
bérért; államsegély. Természetbeni lakás kerttel és mel-
léképületekkel. Kötelességei díjlevelben, szükség esetén 
kántorhelyettesítés. Mellékjövedelem van. Állásbetöltés a 
fennálló törvényes rendelkezések szerint. Kellően felszerelt 
kérvények válaszboríték és válaszbélyeiggel a róm. kat. 
plébániára, Novaj, Borsod vm. küldendők. (2032.) 

NAGYRÁBÉ református presbitériuma pályázatot hir-
det nyugdíjazástól feltételezetten megüresedő 4. számú 
tanítónői s amennyiben az újtelepi tanítónő választatnék 
át, az újtelepi 2. számú tanítónői állásra is. Kötelesség: 
díjlevélben Fizetés: előbbinél 60%-os helyi készpénz, 
2 hold szántóföld, többi államsegély; utóbbinál 10%-os 
helyi készpénzhozzájárulás, többi államsegély. Mindkét 
álláson törvényes lakbér. Határidő 21 nap. Állás válasz-
tás után azonnal elfoglalandó. Református iskolaszék, 
Nagyrábé, Bihar megye. (2033.) 

NÉMETBARNAG róm. kat. egyházközsége tényleges 
katonai szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesíté-
sére pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Nők is pályáz-
hatnak. Fizetés: 33 értékegység, a többi államsegély. 
Kérvények a róm. kat. plébánia címére küldendők: Vöröstó, 
u. p. Nagyvázsony, Veszprém megvo. (2034.) 

NYÍRKÁRÁSZ községének iskolaszéke pályázatot hir-
det a Nyirkarász-tanyai községi elemi népiskolánál le-
mondás folytán megüresedett II. sorszámú tanítói ál-
lásra. Pályázhatnak férfiak és nők. Fizetés törvényszerű 
és a megillető lakbér. Pályázatok a nyirkarászi községi 
iskolaszék elnöksége Nyírkárász (Szabolcs vm.) címére 
küldendők. Pályázati határidő a lap megjelenésétől szá-
mított 14 nap. (2035.) 

NEMESVÁMOS református egyházközségének presbi-
tériuma a Néptanítók Lapja folyó évi 13. számában meg-
jelent pályázati hirdetést augusztus 26-ig meghosszab-
bítja, ha a kántorságot nem vállalja is a helyettes tanító. 
(2036.) 

PÁRKÁNY róm. kat. egyházközségének tanácsa mint 
iskolaszék — feltételezetten a kir. ker. főigazgató úr 
engedélyétől — pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán 
megüresedett III. tanítói állásra. Javadalom az egyház-
községitől helyi járulék címén évi 120 pengő és a törvény-
szerinti lakbér, a többi államsegély. Kötelességei a 
püspökkari Rendszabályok és a katolikus Tanterv és Uta-
sítás szerint, nemkülönben szükségből a kántor helyette-
sítése. Csak férfitanítók pályázhatnak, akik tényleges ka-
tonai szolgálatukat már kitöltötték. Szabályszerűen fel-
szerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázati kérvények a 
párkányi róm. kat. egyházközségi tanács mint iskolaszék 
elnökségének küldendők e lap megjelenésétől számított 
három hét alatt. Párkány, Esztergom megye. (2037.) 

FELSÖMINDSZENT (Baranya vm.) róm. kat. egy-
házközsége páyázatot hirdet a lemondás folytán megüre-
sedett osztálytanítói állásra. Helyi javadalom 30%, a többi 
államsegély. Szép természetbeni lakás hozzá 680 öl kerttel. 
A községen keresztül műút vezet, a vasúti állomás 4 km. 
Kötelessége a kántort szükség esetén helyettesíteni. A tan-
pyelv magyar a 3. § sal. A kellően felszerelt kérvények 
szept hó l-ig a helybeli plébániai hivatalhoz küldendők. 
(2005.) 

PUSZTATASKONY gr. Szapáry urad. róm. kat. osz-
tatlan iskolájába keres helyettes tanítót, vagy nőt jó 
fizetésre és kitűnő ellátásra. Pályázatokat a gróf úr 
őméltósága, gróf Szapáry Gyula cinjére, Pusztataskony, 
Szolnok megye küldendők. Uradalmi intézőség. (2038.) 

REMETEVASGYÁR róm. kat. iskolaszéke pályázatot, 
hirdet a lemondás folytán megüresedett II—III. szlovák 
tannyelvű tanítói állásra. Javadalom: készpénzben a hit-
községtől II. tanítói állásnál az állami fizetés 10%-a, 
a III. állásnál 171-40 pongő, a többi államsegély. Mind-
két állás végleges. Pályázhatnak róm. kat. vagy gör. kat. 
mindkét' nembeli tanerők. Rendesen felszerelt kérvény a 
Róm. kat. Iskolaszéknek, Remetevasgyár, u. p. helyben 
küldendő. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 
21 nap. (2039.) 

SÍROK egyházközségének képviselőtestülete a július 15. 
számban közölt III. sorszámú tanítói állásra a pályá-
zatot újból meghirdeti. Sirok, Plébánia. (2040.) 

SOLTVADKERT róm. kat egyházközsége mint iskola-
fenntartó pályázatot hirdet a II. számú tanítói állásra, 
javadalma törvényes fizetés és jelenleg lakbér, ha azon-
ban a tanítói lakás felszabadul, lakbér helyett természet-
beni lakást ad fenntartó. Az állás a V. K. M. 81.550— 
1937. sz. rendelete alapján lesz betöltve. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények Róm. kat. Egyházközség', Soltvadkert 
címre augusztus 23-ig küldendők. Kötelessége díjlevél 
szerint. (2041.) 

TOKAJ róm. kat egyházközsége a miniszteri jóvá-
hagyástól függően a kincstári róm. kat. elemi iskolájánál 
a II. számú tanítónői állásra 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet, javadalom: helyi 40% érték, természet-
beni lakás és államsegély. A kellően felszerelt, válasz-
bélyeges kérvénvek Róm. kat. Plébánia, Tokaj címre kül-
dendők. (2048.) 

FELSŐZSOLCA róm. kat. plébániája pályázatot hirdet 
21 napi határidővel a most megszervezett harmadik tanítói 
állásra. Pályázhatnak nők és férfiak. Fizetés tíz százalék 
helyi járandóság, a többi államsegély, törvényes lakáspénz. 
Kötelességek díjlevél szerint. Vasútállomás helyben. Felső-
zsolea község Miskolc városától négv kilométerre fekszik. 
(2004.) 

SZÉPKENYERŰSZENTMÁRTON (Szolnok-Doboka m. 
széki egyházmegye) ref. egyháza pályázatot hirdet isko-
lája I. számú tanítói állására. Javadalom: természetbeni 
lakás kerttel, az egyházközségtől 140 P évi hozzájáru-
lás, a többi szolgálatszerinti államsegély. A kántori teen-
dők végzéséért havi 15 P. Kötelességek: az egyházi tör-
vényben és szabályrendeletekben megszabott tanítói 
munka és az egyház belmissziói működésében való segéd-
kezés. Az állás folyó évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől számított 
21 nap. Kellően felszerelt pályázatok református lelkészi 
hivatalhoz küldendők, Szépkenyerűszentmárton (Szolnok-
Doboka vm.). Szépkenyerűszentmárton, 1942. aug. 10. 
Presbitérium. (2045.) 

SZALACS (Bihar m.) róm. kait. egyházközsége 21 na-
pos határidővel pályázatot hirdet a nyugdíjazással meg-
üresedő kántortanítói állásra. Kötelessége a dijlevél sze-
rint. Javadalma: 12 kat. hold szántó, 12 köbméter tűzi-
fa, beszállítva, 400 P értékben. Kántori 8 hold szántó, 
kaszáló, 4 méter tűzifa leszállítva, stóla. Adót haszon-
élvező fizeti. Két szoba, konyha mellékhelyiségekkel, 400 
négyszögöl • kerttel, kiegészítő államsegély. Kántorpróba 
augusztus 23-án önköltségen. Előny, kinek felesége tanító-
női képesítésű. Ugyancsak pályázatot hirdet az újonnan 
szervezett IV. és V. számú állásokra. Fizetése a törvé-
nyes és lakbér. Kötelessége a díjlevél szerint. (2046.) 
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Domborművű térképek 

MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET RT. 
BUDAPEST, IV* VÁRMEGYE-UTCA 11.13. TEL.: 189-463. Kérje képes árjegyzékünket! 

ALSÓSZÖLNÖK róm. kat. egyházközsége háromheti 
határidővel pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Ér-
tékegység 18. Nyolcosztályos iskolánk kéttanerős. Kér-
vények küldendők: Plébániahivatal, Alsószölnök, Vas m. 
Szentgotthárd mellett. (1890.) 

BÁTYA róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma természetbeni lakás, 12 értékegységgel államse-
gélyes. Egvházhatóságilag megállapított stóla. Amennyi-
ben az állás átválasztás útján helybeli tanítóval töltetik 
be, ezen állásra is pályázat hirdettetik. Javadalma termé-
szetbeni lakás, 8 értékegységgel áilamsegélyes Kántort 
helyettesíteni köteles. Pályázati határidő 21 nap. Pályá-
zati kérvénvek: Plébániahivatal, Bátya (Pest m,), kül-
dendők. (1891.) ' 

A N Y O M O R É K G Y E R M E K E K O R S Z Á G O S O T T -
HONA internátusánál megüresedett nevelői állásra peda-
gógiai képesítéssel rendelkező keresztény férfi, vagy nő 
felvétetik. Pályázatok kizárólag írásban, Budapest, XIV. 
Mexikói-út 64. szám alá, az igazgatóság címére külden-
dők. (1892.) 

BOSTA (Baranya m.) róm'. kat. egyházközsége a ka-
tonai szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére taní-
tót(nőt) keres. Fizetés törvényes. Határidő szept. 1. Pá-
lyázatok Plébániahivatal, Garé (Baranya m.) küldendők. 
(1896.) 

BORSOD református egyháza pályázatot hirdet lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Az iskola 
egytanerős. Fizetése 36 értékegységben föld, termény és 
államsegély. Pályázati határidő: megjelenéstől számított 
14 nap. Lelkészi Hivatal, Borsod, u. p. Edelény. (1894.) 

BÖLCSKE róm. kat. egyházközsége 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet újonnan szervezett V. sorszámú ta-
nítói állásra. Javadalma: 20% helyi, 80% államsegély és 
törvényes lakbér. Pályázhatnak férfi és nőtanítók. Pá-
lvázatok Plébániahivatal, Bölcske, Tolna m. küldendők. 
(1895.) 

CSATALJA (Bács m.) róm. kat. Iskolaszék német 
nyelvi elemi iskolájához kisegítő tanerőt keres. Pályázók 
jelentkezzenek. (1899.) 

GYŰRTELEK (Szatmár m.) református iskolaszéke 
pályázatot hirdet háromtanerős iskolájánál lemondás foly-
tán megüresedett III. számú tanítói állásra. Fizetés: kész-
pénz és lakbér havonkint Illetményhivatal útján. Köteles-
ség: reábízott osztályok vezetése, belmissziói nfunkákban 
segédkezés, kántor helyettesítés. Férfi pályázó hiányában 
nővel töltetik be. Pályázati határidő szeptember 6. Vasút, 
posta helyben. Villanyvilágítás. (1909.) 

BÜKI, Sopron m. róm. kat. egyházközsége az 1930. óta 
szünetelő II. sz. tanítói állásra, 21 napi határidővel, pá-
lyázatot hirdet. Fizetés: egy értékegység, 20%, egyelőre 
egyszobás lakás, államsegély. Pályázhatnak férfi- és nő-
tanítók. Pálvázatok a Plébániahivatalhoz küldendők. 
(1893.) 

BÁTA-APÁTI evang. egyházköz-ége pályázatot hir-
det a megüresedett kántortanítói állásra. Javadalom: 2 
szobából, 2 konyhából s mellékhelyiségből álló lakás, 108 
pengő készpénz, 960 kg búza, 1320 kg rozs, 7 hektoliter 
bor, 20'A köbméter hasábfa, 6. kat. hold föld, 1 kocsi 
széna, 1 kocsi sarjú, 1 kocsi szalma s 4 malomfuvar. Ér-
tékegység: 48. Kötelesség hivány szerint. Tanítás nyelve 
német. Kérvénvek e lap megjelenésétől 21 nap alatt evang. 
Lelkészi Hivatalhoz küldendők. (1898.) 

DOBRI község elemi iskolájánál megüresedett máso-
dik sorszámú tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Java-
dalma természetben kétszobás lakás mellékhelyiségekkel, 
400 • - ö l szántó kertjárandóság gyanánt, a kezdőfizetés 
20%-a a községtől, a többi államsegély. Kötelessége a tör-
vényben és hatóságok rendeleteiben szabályozva. Római 
katolikus tanítónők pályázatukat e lap megjelenésétől szá-
mított 15 napon belül Dobri (Zala m.) község iskolaszéke 
címére küldjék. (1900.) 

BEREGSIJRÁNY református egyházközsége pályáza-
tot hirdet rendes katonai szolgálatot teljesítő kántor 
tanítója helyettesítésére. A helyettes fizetése havi 130 P, 
lakás természetben és egy évre egy öl tűzifa. Kötelesség: 
I—VII. o. elemi és ismétlő iskola vezetése, belmissziói 
munkákban segédkezés. Pályázati határidő: szeptember 
1. Állás választás után azonnal elfoglalandó. Nők is pá-
lyázhatnak. Okmányokkal felszerelt pályázati kérvények 
válaszbélyeggel a beregsurányi református lelkészi hiva-
talhoz (postahely) küldendők. (1830.) 

ÉRSEKVARKERT róm. kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüre-
sedett IX. sorszámú tanítónői állásra. Javadalom: a 
kezdőíizetés 20%-a, és lakáspénz, mint helyi járulók, a 
többi államsegély. Kötelességei díjlevél szerint. Kellően 
felszerelt kérvények bélyeges válaszborítékkal Plébánia-
hivatal, Érsekvadkert címre küldendők. (1901.) 

SZÉKELYSZENTTAMÁS (Udvarhely vm.) róm. kat. 
egyházközség iskolaszéke az Ulkeveivel kombinálva há-
romtanerős iskolájához elpályázás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 140 
P helyi fizetés, kiegészítve államsegéllyel, kántoriak után: 

•természetbeni lakás, 5 hold cannonica, őszi-, tavaszi- és 
fa-kepe. Pályázatot a Székelyszenttamási Plébániára, 
(Udvarhely megye) küldjék. (1902.) 
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KISKUNFÉLEGYHAZA róm. kat. egyházközsége a_le-
mondás folytán megüresedett péteritói külterületi tanítói 
állásra 3 heti határidővel a folyamatban levő betöltési en-
gedélytől feltételezetten pályázatot hirdet. Amennyiben 
ezen állásra helyben más iskolánál működő tanító válasz-
tatna meg, úgy ennek helyére is pályázatot hirdet. Java-
dalom törvényszerű. A kérvényeket a róm. kat. egyházköz-
séghez kell benyújtani. (2069.) 

KAJASZÓSZENTPÉTER (Fejér m. — vasút áll,: Ba-
racska) róm. kat. egyházközsége kántortanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: 20% helyi, 
megfelelő lakbér, a többi államsegély. Kötelességek díjlevél 
ezerint. Keresztény származás igazolandó. Válaszbélyegea 
kérvények Plébánia Hivatal, Vál (Fejér m.) címre külden-
dők. (2070.) 

MÁTRASZÖLLŐS róm. kat. egyházközség képviselő-
testülete a lemondás folytán megüresedett IV. számú ta-
tói állásra a pályázat megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalom törvényes, fizetés 
és fizetési osztály szerinti lakáspénz. Pályázók a kellően 
felszerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázati kérelmüket 
a mát.raszöllősi Plébánia Hivatal címére küldjék be, a ké-
sőn érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. (2071.) 

NYÍR róm. kat. filiális egyházközség a lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Köteles-
ségek: I—VIII. o. és gvak évf. vezetése, kántori teendők 
végzése ingyen, azonkívül Szívgárda, Akció Katolika stb. 
vezetése. Javadalom: Lakás természetben, 17 értékegység 
357 P értékben, azonkívül 30% helyi készpénzjavadalom 
az egyháziközségtől és a többi államsegély. Korteskedés ki-
záró ok. Határidő 21 nap. Kérvények Plébániahivatal, 
Füzér, Abaúj vm. küldendők. (2072.) 

OROSHÁZA-kiscsákói ev. leányegyház az újonnan 
szervezett II. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma: az egyháztól 10%, a többi államsegély, termé-
szetbeni lakás vagy lakbér. Pályázhatnák nők és férfiak. 
Kérvények: Ev. ig. lelkészi hivatal, Orosháza küldendők. 
(2073.) 

ŐRSÚJFALU róm. kat. egyházközsége 14 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet hadbavonult tanítója helyet-
tesítésére. A helyettesítés a tanító leszereléséig, de leg-
feljebb a jövő iskolaév végéig tart. Fizetés törvényes. 
Nők is pályázhatnak. Válaszbélyegea kérvények Róm. 
Kat. Plébániahivatal, Komárom I. címre küldendők. 
(2074.) 

PÁRKÁNY izr. hitközség iskolaszéke pályázatot hir-
det, katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesíté-
eére, -elemi iskolai tanítónői állásra. Fizetés: törvényes. 
Hitoktatásban képzettek előnyben. Csatolandó: 1. Szüle-
tési bizonyítvány; 2. tanítói oklevél; 3. Magyar állam-
polgárságot igazoló okmány. Pályázatok: Fried Nándor, 
Rákóczi-út 80. iskolaszáki alelnök címre küldendők. 
(2075.) 

SZIÍSZTA gör. kat. kántortanítói állására a július 
1-i számban megjelent pályázatot megismételjük. Vasút-
állomás helyben. Kassától 19 km-re. (2078.) 

TÓSNYÁRASD róm. kat. leányegyházköz«ége kéttan-
erős iskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett I. sz. 
kántortanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hir-
det a tankerületi kir. főigazgatóság hozzájárulásától fel-
tételezetten. Javadalom: természetbeni lakás, mellék-
helyiségekkel, 8 m. hold szántóföld, párbér: 672 kg rozs. 
Felértékelve: 267'63 pengőben. Stóla előírás szerint. Ál-
lamsegély a fizetési osztálynak megfelelően. 1939. IV. 
t.-c. igazolása kötelező. Kántori oklevéllel rendelkező 
férfitanerők e^nyben. Kötelességek a díjlevél szerint.. 
Vasútállomás helyben. Válaszbélyeges kérvények a róm, 
kat. egyházközség elnökségének, Tósnyárasd, u. p. Ne-
meskajal (Pozsony vm.) címre küldendők. (2079.) 

SOMOGYUDVARHELY -református anyaegyház pres-
bitériuma e lap július 15-én megjelent, 14. számában 
másodtanítói állásra közzétett pályázati hirdetést, augusz-
tus 31-ig meghosszabbítja. Vasútállomás a Nagykanizsa— 
Pécs fővonalon és posta helyben. (2077.) 

HERHIDÁ róm. kat. egyházközsége az újonnan szer-
vezett VI. számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Ha-
táridő 21 nap. Fizetés törvényes. Kötelességek díjlevél sze-
rint. Kérvények válaszbélyeggel Plébánia, Berhida, Vesz-
prém megye címre küldendők. (2063.) 

ABODI (Borsod m.) ref. kántortanítói előkönyörgf 
állásra pályázatok ref. lelkész, Meszes, up. Szendrő kül-
dendők a hirdetés megjelenésétől 14 napig. Jelentkezhet-
nek tanítónők és nyugdíjasok is. Fizetés: természetben, 
államsegély. Értékegység: 24. Tanítás mellett istentisz 
teletet végez, Királykútra jár missziói segély mellett. 
Szállítás állomástól.' (1829.) 

HIRICS református egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet kántortanítói állásra. Állás államsegélyes. Nőtaní-
ték is pályázhatnak. Határidő 21 nap. Pályázati kérvények 
Ref. Lelkészi Hivatal, Hirics, u. p. Vapaló (Baranya m.) 
küldendők. (1913.) 

H I R D E T É S E * 
Hirdetésekért a ^szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

ELADÓ keveset használt, nagy teljesítményű harmó-
nium. Cím: Budapest, Tamás-u. 38.(1974.) 

Kat. tanítópár ELHELYEZKEDNE rendes minőség-
ben bárhová. Ungvár, Szobránci-u, 51. sz. II. 28/a. (1968) 

SZÍVESKEDJÉK állandó kántori segítségre nyugdí-
jast ajánlani. Honorálom. Babócsay, Bátaszék. (1684.) 

CSERÉLNÉK fővonalról, színmagyar bácskai nagy-
községből, mesés osztott iskolától, róm. kat. államival 
Kaposvár—Balaton környékére. „Mellékes bőven" jeligére. 
(1975.) 

SZÁMOLÁSTANÍTÁSHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. írta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
molástanítás az elemi népiskola 1. osztálvában 1 P 20 f, 
II—III. osztályokban 1 P 10 f, IV., V—VI. oszályokban 
80 f, VII—VIII. oszályban 1 P 10 f. Számképek, szám-
fogalmak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és 
mérési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, 
II. o. 90 f, III. o. 1 P 10 f, IV. o. 1 P 40 i , VII—VIII. 
o. 1 P 40 f. Számolódoboz az I. o. részére 1 P 20 f. Fali 
szemléltető tábla 4 P 80 f. Filckorong falitáblán való 
szemléltetéshez (3 színben 30 drb korong és műveleti je-
lek) 1 P 20 f. Színes lemezpapírkorong 1 készlet (20 drb) 
10 f. Játékpénz az I. o. részére (1 készlet 10 f, II. o. ré-
szére 1 készlet) 10 f. (Papírlemezkorongból és játékpénz-
ből 10 csomagnál kevesebbet nem küld). Legcélszerűbb 
megrencj^lési mód: Bene Lajos, Budapest 39365. számú 
csekkszámlára csekkbiankó-lapon az összeget beküldeni, 
az értesítő szelvényen megjelölni a kívánt munkákat. A 
szerző bérmentesen megküldi. Szpiwléltetőtábla rendelés 
esetén 92 fillér postaköltség is küldendő. 
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OKLEVELES TANÍTÓNŐT keresek pusztára, kettő 
elemista gy ermekemhez, németül beszélők előnyben. Teljes 
ellátás ós havi 60-— pengő készpénz. Sziberth intézőné, 
Verseg, Pest m. (2056.) 

CSERÉLNÉK megyeszékhelytől 7 kilométerre eső tel-
jesen osztott államitól, vasúttal bíró csíki nagyközségből, 
felvidéki osztatlannal is. Forgáosné, Miskolc, Széchenvi-u. 
59. (2057.) 

CSEHÉLNE állami tanítónő Szabolcsból Szatmár-
németi környékére férfivel is. Korosinszky Ilona, Büdszent-
mihály. (2059.) 

CSERÉLNE állami ref. tanító Budapesttől 60 km-re 
lévő 17 tanerős iskolától, ahol helyben gimnázium és pol-
gári van. Hegyes^erdős vidékre, lehetőleg Dunántúlra vagy 
Erdélybe, vasúttal bíró községbe. Jelige: „Őszre". (2060.) 

LUPSAY KÁLMÁN Dejtár, Nógrád megye, Preludiu-
mos zsebkönyvéből (teljes mű elfogyott) 120 szép orgona-
darabet cserébe küld nehezebb orgona-, zongoraművekért, 
szépirodalmi könyvekért. Mutatványív ingyen. (2061.) 

ORGONAHARM6NIUM, amerikai, hat és fél síp-
eoros, 20 regiszteres, 2 térdregiszteres. Templomnak is 
nagyon megfelelő, sürgősen eladó. Budapest, VIII., Vas-
utca 10. (1687.) % 

Nemes Gizella oki. tanítónő, Bajaszentistván és Lázár 
József tanító, Sárszentlőrinc-Uzd, jegyesek. (Minden külön 
értesítés helyett). (1976.) 

CSERÉLNÉK Kárpátaljáról 8000 lakosú, folyó mellett, 
szép vidéken lévő község állami iskolájától, családi okból, 
a Duna—Tisza közé, vasút mellé. Polgári iskola, vasút 
helyben. Szíjjártó, Szigetszentmárton. (1977.) 

CSERÉLNÉK 7 tanerős felvidéki államitól miskolci 
tankerületbe, vasút mellé. Kovács, -Miskolc, Eperjesey-u 
5. sz. (2058.) 

C ó c J £ a k o / z & Á k a 

/ 

JCő^&úXátoJl 

Részletes tájékoztatással készséggel szolgál a 

JC. í 4 i . £ # y e t a n i N y o , t n d a 

KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOS«UTCA 18 

mmdsUést cJkoX f 
Rendelje meg 

Ferenczi /. 

Amit Jónak hittünk 
az iskolában 

c. könyvét. Ebben fel van sorolva a tanító minden jóhiszemű téve* 
dése, amit az iskola felügyelője jogosan baklövésnek m 
Gyöngyszemek az iskolából 
Óratervek a svédtornához 1 —II. osztály számára . 
óratervek a svédtornához III —IV. osztály számára 
óratervek a svédtornához V—VI. osztály számára 
Két cserkész az olimpiászon, ifjúsági könyvtárak számára „ 2'— P 
Üzenetkönyv a család és az iskola számára . . . - ' 2 0 P 

Megrendelhető a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 

nősít Ára 4*— P 
2 ' - P 

. . .. - 8 0 P 
„ - 8 0 P 

. : - 8 0 P 
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DR. BEYER ED ÉNÉ 

ÚTMUTATÓ 
a népiskolai i r v a - o l v a s á s t a n í t á s á h o z az 

új írásmód ( z s i n ó r í r á s ) a lapján. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint a 
tanító• és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 

A könyv elméleti megalapozásával, teljesen k idolgozot t tanításokkal és 
olvasótáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanítónak az 
új í r á s m ó d bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Úr ál ta l a v i d é k i n é p i s k o l á k részére engedélyezett 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyagát. Figye-
lembe veszi az osztot t - , részben oszto t t - és osztatlan népiskola lehető-

ARA: 3-20 PENGŐ. S é g e i t ' k ö v e t e l m é n y e i t ' MEGRENDELHETŐ 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 

Fizessen elő 

a 

S Z É P M Ü V É S Z E T - R E 
Nemes magyar célkitűzéseket segít elő vele. Már Ví évi 5 p e n g ő é r t kaphat ja 
dr. Gerevich Tibor közreműködésével és dr. Mariay ödön felelős szer-
kesztő irányításával készült és minden hónap 1-én megjelenő pazar kiállítású 
művészi folyóiratot, mely hírül viszi a magyar művészet eseményeit, tájékoztat kér-
déseiről. Bő, művészi i l lusztrációkban ismerteti a művészet emlékeit és alkotásait. 

Kiadja a 

KIRÁLYI M A G Y A R EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T , M U Z E U M - K Ö R Ú T 6. T e l e f o n : 146-145. Csekkszámla 37.473. 

Kérjen mutatványszámot! 



NÉPTANÍTÓK LAPJA 19-Í2 : 16. SZÁM. 8 3 5 

AZ EGYSÉGES MAGYAR ZSINÓRÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

M I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K t 

Segédtankönyv s 

LUTTOR IGNÁC: 
Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betűfűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterlin»féle német folyóírás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939—IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
Vezérkönyv: 

LUTTOR-OLDAL. 
Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt ABOkönyvek írás« 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I—II. 
0. részletes, a III.—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta* 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474/1939.—IX. 

Ára 350 P 
Fal iminták: 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. IV. A Sütterlin-féle 
német folyóírás. 
70x100 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 - P, karionon 16 - P (I— III. külön is kapható!) 

Kézi lapminták: 
I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. 
35x25 cm lapokr 1 cm középbetűkkel. 

I-Ill. ára -'60 P 
Feliratok, fal i olvasótáblák készítéséhez: 

A díszítő írás kátéja 
Miért tanuljuk és hol alkalmazzuk a díszítő írást ? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló irás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLYI M A G Y A R EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 
V I I I . M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. ( G ó l y a v á r ) 
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Évtizedek óta 
közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K pompás 

orgonahang/fal 

ház-, iskolák», dalárdák s különösen templomoknak 1 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

H Ö R L N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8. 
A budai Margit-htdfótól a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - Sürgönyeim: „HARM O NHÖRL" - Telefon: 151 652. 

A N É P I S K O L Á K A T É R D E K L Ő 
F O N T O S R E N D E L K E Z É S E K 

Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló 1940: XX. t.»c. végre-
hajtása tárgyában a 26.000/1941. V. K. M. sz. rendelettel kiadott 

N É P I S K O L A I U T A S Í T Á S 
Á R A : 1'60 P. Beszerzendő az iskolai pénztár terhére 3 példányban. (A gondnoksági, 
illetve iskolaszéki elnök, az iskola igazgatója és a tantestület részére 1—1 példány.) Vonatkozó 
V. K. M. rendelet a Néptanítók Lapja 1941. évi 23. számában. 

A V. K. M. 1941. évi december hó 15-én 26.200/1941. sz. rendeletével lépett hatályba a 

S Z Á M V I T E L I U T A S Í T Á S AZ Á L L A M I N É P I S K O L Á K PÉNZ- ÉS EGYÉB V A G Y O N K E Z E L E S E R E 
Ez a rendelet könyvalakban is megjelent, kibővítve részletes és szakszerű magyarázatokkal 

TÁJÉKOZTATÓ A N. SZ. U. HASZNÁLATÁHOZ 
címmel. ÁRA 2 ' 2 0 P. A Számviteli Utasítás teljes szövegét tartalmazza s a számviteli munká= 
ban kevéssé jártas tanítók és gondnoksági tagok munkáját kívánja megkönnyíteni. II. részében 
egyéb fennálló rendelkezések ismertetését adja, hogy kétes esetekben ezzel is segítséget nyújtson. 

N É P I S K O L A I R E N D T A R T Á S 
Kiadta a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 31.000/1942. számú rendeletével. ÁRA 3'— P. 

JEGYZETEK A NÉPISKOLAI RENDTARTÁSHOZ 
ÁRA : 1-10 P. E könyvecske támaszt nyújt a Rendtartás helyes értelmezéséhez. Célja a tájé« 
koztatás, utalás és tanácsadás a jogszabályok megfelelő alkalmazásához. Megrendelhető a 

KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
B U D A P E S T , V I I I . , M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6. 

K Ö Z I S M E R T 

K I T Ü N Ó H A N G Ú 

REM EKKIVITE LU HARMÓNIUMOK 
orgona- és harmónium-
készítőnél DEMENY IMRE 

üŰDAPEST VI, Lázár.u. 13 (Operánál) Tele fon : 111—490 
PEDALOS 'HARMÓNIUMOK;.PONTOS ORGONAMÉRETEKKEL. — TASKAHAR-

M ÓN IUMOK. VILLAMOS FUJTATÓBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍT ÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ö N I U M K É S Z 1 T Ö S Z A K C É G 

41.319. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, Vili . , Múzeum=körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



HETVENÖTÖDIK ÉV. 17. SZÁM. BUDAPEST, 1942. SZEPTEMBER 1. 

Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A HAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

q Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Klebelsberg u. 17. (Magyai királyi 1 [ / " IADÓHIVATAL: Királyi Magyar Egyetem; Nyomda, Budapest, 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel 132-271 — 126-818. | VIII . , Múzeum-körűt fi. szám. (Gólyavár.) Telefon: u í - u ' 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére 
és visszaadására a szerkesz-

tőség nem vállalkozik. — Hirde-
tések szövege a k i a d ó h i v a -
t a l n a k , minden egyéb kézirat 
pedig a s z e r k e s z t ő s é g n e k 

küldendő. 

E L Ő F I Z E T É S egész évre 9'6o pengő, negyedévre 2 5 0 pengő. 
Egyes szám ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium 820—4—106/1930. VII I . d. szám alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami-, községi-, társulati-, magán- és érde-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Az elő-
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 
vagy a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

l_l I R D E T É S hivatalos pályázat 
n rofi l l . , magánhirdetés 14 fiit. 
szavankint, melyhez hozzászámí-
tódik a V. K. M. engedélye alapján 
25"/„ felár. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P. Vi oldal 50 P. 
' / , oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhiv. címére előre fizetendők. 
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VITÉZ HiAGYBÁ^ YAI HORTHY ISTVÁHÍ 
Szent István napjának verőfényes délelőttjén mint hirtelen jött komor, sötét felhő 

jelent meg a magyar égbolton a hír, hogy vitéz nagybányai Horthy István, Magyar-
ország kormányzóhelyettese, repülőfőhadnagy hősi halált halt a haza védelmében. 
A megdöbbenést dermesztő fájdalom követte, majd könnybeborult minden magyar 
ember szeme. Az ünnepi hangulatot mélységes gyász váltotta fel s megrendült lélekkel, 
remeüő ajakkal fejeztük be Szent Királyunk ünnepét, mondván: Gyászos öltözetben 
Te előtted sírván ... 

Vigasztalhatatlan, mély bánatunkban, tépdeső fájdalmunkban magunk előtt lát-
juk nemzetünk reménységét, büszkeségét, daliás leventéjét, fa j tánk legremekebb fiát, 
a munkás életnek, a nemes akarásnak, a hazaszeretetnek, a bátorságnak, vitézségnek, 
hősiességnek mintaképét, mindannyiunk szemefényét. Látjuk ö t a törvényhozás házá-
nak hatalmas kupolacsarnokában esküre emelt kézzel, égrenéző tekintettel esküt tenni 
arról, hogy hű marad nemzetéhez, Magyarország kormányzójához s megteszi mindazt, 
amit nemzete érdeke megkíván. És ehhez az esküjéhez hű maradt egész a halál pilla-
natáig. l)e miért is ment oda, ahol a halált oly sűrűn osztogatják? — kérdezzük fáj-
dalmunkban. — Elment, mert a szíve, az érzése parancsolta, hogy ott legyen az elsők 
között, hogy felavassa azt a fegyvernemet, melynek megteremtéséről már if júfővel 
annyit álmodott s amelyért, mint férfi annyit tett, dolgozott. Elment, hogy példát adjon 
nemzete ifjúságának a bátorság, a vitézség, hősiesség, a hazaszeretet legszebb erényei-
ről. Elment, mint vitéz Horthy István, a légierők főhadnagya s visszajött, mint nem-
zetének hősi halottja, ifjúságunknak magasztos példája. Neve, szelleme ott lesz törté-
nelmünk nagyjai között, mint világító fény, melynek sugara nemzedékek lelkét termé-
kenyíti munkát életre, áldozatos hazaszeretetre. A magyar tanítóság ezentúl a gyer-
mekszívek millióit viszi gondolatban áhítatos lelkeket edző zarándoklatra Kenderesre, 
a Horthyak ősi földjére, ahhoz a sírbolthoz, amelybe ebben a nehéz időkben a nemzet 
reménységét temettük. 

A nemzet, s benne a magyar tanítóság lelke és szíve egész melegével fordul a Fő-
méltóságú Kormányzópár és hősi halált halt Kormányzóhelyettesünk megtört özvegye, 
árvája felé. Tudjuk, hogy ebben a gyászban nincs vigasz, mégis szeretnénk hinni, hogy 
egy nemzet együttérzése enyhíti a szülő, a hitves, a kis árva mérhetetlen fájdalmát. 
Ezekben a nopokban emberek milliói érzik át új ra és újra, milyen oldhatatlan kap-
csolat fűzi össze a nemzetet Kormányzójával. Azzal a férfivel, akit megmentőnknek, bölcs 
vezérünknek ismertünk meg és fennkölt lelkű hitvesével, akinek szeretetét és gondos-
kodását minden magyar, különösen a szegények, elhagyatottak ismerték meg és áldják. 
Kormányzónkat és hitvesét úgy tiszteli és szereti a nemzet, ahogyan a családtagok 
tisztelik és szeretik a családfőket. Ezért forrtunk össze ebben a végtelenül mély gyász-
ban egyetlen nagy családdá és mindannyian könnyes szemekkel tekintünk fel a család-
főre. Emberek milliói gondoltak és gondolnak ezekben a fájdalmas napokban könnytől 
fátyol J3 szemekkel a kormányzói párra, s ha van a szeretetnek sugárzó, fájdalmat 
gyógyító ereje, hisszük, hogy ez az együttérzés erőt ad nekik a nagy fájdalom 
elviseléséhez. 

Rendkívüli csapás sújtotta Horthy István halálával a magyar nemzetet. De a 
nemzet önző: élnie kell és élni akar. S ezért a legnagyobb gyász napjaiban is Kor-
mányzónk és Hitvese felé fordulnak a könnyes tekintetek és milliók fohászkodnak a 
Mindenhatók >z, adjon erőt nekik a sorscsapás elviseléséhez, adjon erőt mindnyájunk-
nak a nemzet jövője érdekében. Fohászkodunk, hogy a felmérhetetlen fájdalomtól 
gyötört hitves- és anyaszívnek maradjon ereje megvigasztalni élete osztályosát. 
Fohászkodunk, hogy Kormányzó Urunk erős lelke, bölcsesége, erőt tudjon venni a leg-
nagyobb fájdalmon, amely az apa lelkét megérintheti. Ehhez adjon erőt neki a Min-
denható. 

Ennek a tragikus Szent István-napnak emléke nemcsak fájdalmat és gyászt hagy 
lelkünkben, hanem nemzeti öntudatunkat, a jövőbe vetett hitüket is erősíti, ami a közös 
köteles; égvállalásnak egyik erőforrása lesz, mert Kormányzóhelyettes Urunk hősi 
halála mégkapóan mutat ja azt, hogy mindannyiunknak oda kell adni mindent, ha kell, 
életünket is a hazáért. 1 I 
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AZ ISKOLÁBA LÉPŐ GlEBMEK 
í r t a : MARÓTI BÉLA 

Z ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETI pe-
dagógia egyre nagyobb érdeklő-
déssel fordul a gyermektanulmá-
nyozás felé. Ez az ú j irányválto-

zás nem lehet meglepő, mert ez a természetes 
fejlődés sora. Ugyanis a neveléstudomány elvi 
megállapításai, a célok és eszmék megvilágítása 
és a módszeres eljárások tökéletesítése után 
nem soká várathatot t magára a nevelés harma-
dik főtényezője, a gyermek tudományos és 
módszeres megismerésének szükségessége. Bár 
a gyermektanulmányozás nem egészen új, hisz 
szükségességét hangoztatták a felvilágosult iro-
dalom egykori művelői is, mégis ú jnak számít, 
mert eltekintve művelőinek szűkebb körétől, a 
nevelők nagy tömege előtt ismeretlen tudo-
mányág. 

A fejlődő élet azonban mindig újabb és 
újabb követelmények elé ál l í t ja a nevelőt, és 
a gyermektanulmányozás szükségességét mi 
sem teszi időszerűbbé, mint az a körülmény, 
hogy a beiskolázás megváltoztatásáról és a 
nyolcosztályú elemi iskola bevezetéséről szóló 
törvény azóta megszavazott tervezetében ismét 
a taní tóra bízzák a gyermek fejlettsége alap-
ján való beiskolázását, mert a 6. életévet be nem 
töltött gyermek korengedélyének javaslatba-
hozását (határidő szeptember 15-e) és a testileg 
és értelmileg gyengén fejlett gyermek tanköte-
lezettségének egy évre való felfüggesztését első-
sorban a tanítónak kell majd helyesen elbírál-
nia. Ez pedig föltétlenül szükségessé teszi, hogy 
a tanító tud ja azt, hogy milyen az iskolába lépő 
gyermek. Hosszabb gyakorlat után ugyan min-
den tanítónak lehet gyermekismerete, ez azon-
ban nem alkalmas arra, hogy megfigyeléseik 
alapján minden gyermekre vonatkozó helyes 
bírálatot tudjon mondani, mert hiányzik az 
összehasonlításhoz szükséges helyes mérték 
megállapítása. A mai gyermektanulmányozás 
érdeme éppen abban rejlik, hogy megállapí t ja 
a gyermek értelmi és testi fejlettségének mér-
tékét, tekintettel van sok olyan körülményre, 
amivel eddig az iskola nem igen törődött. 

A gyermektanulmányozás általában két 
szempontból vizsgálja a gyermeket: az értelmi 
és a testi fejlettsége alapján. Az értelmi fejlett-
ség (intelligencia) vizsgálata Binét-től ered. Az 
általa megindított módszer világszerte ismert 
és követői gyakorlat i használhatóságát nagy 
mértékben emelték. A magyar Éltes Mátyás és 
az amerikai Termán Lewis fejlesztették oly 
fokra, hogy szinte tökéletesnek mondható. De 
ezen kívül jelentős munkát fej tet t ki Montes-
sori Mária, aki teljesen egyéni utakon jár, ezért 
inkább elméleti megállapításai ismertebbek, ép-
penúgy, mint az orosz pszihológusoké. Ezeknek 
az ú jabb módszerű gyermektanulmányozási kí-
sérleteknek nagy ismerője Konrád Penning né-
met pedagógus, aki az abszolút fejlettség he-

lyett a normális értelmi fejlettség megállapítá-
sának szükségességét hangoztat ja és ennek 
módszerét dolgozta ki. 

A testi fejlettség megállapításának módszere 
az antropológia, melynek legkiválóbb művelői 
a németek. A hazai neves antropológusaink in-
kább a fa jkutatással foglalkoznak, gyermek-
tanulmányozás tekintetében a német R. Martin 
és az újabb A. Huth Dr. munkáira kell támasz-
kodnunk. Nálunk ugyan több hivatalosan támo-
gatott és társadalmi úton szervezett intézmény 
van, mely gyermektanulmányozás körébe vágó 
testi adatok gyűjtésével foglalkozik, az egysé-
ges vezetés hiánya miat t munkáik eredménye 
azonban legtöbbször csak helyi jellegű és 
semmiesetre sem alkalmas arra, hogy azok or-
szágos viszonylatban felhasználhatók legyenek. 
E téren még legtöbbet találunk az Iskola és 
Egészség c- szaklapban, amelyben megjelent 
Budapest összes tanköteleseiről felvett testi-
adatok rendszeresen feldolgozott táblázata és 
mint ilyen, igen figyelemreméltó munka. 

Az értelmi és testi fejlettség vizsgálata mel-
lett szükség van még nálunk szociológiára is. 
Ez azonban az utóbbi időben erősen politikai 
színezetűvé vált, me:t neve alat t pártpolitikai 
érdeket szolgáló izgatást folytat tak és így meg-
lehetősen lejárat ták. A szociálpolitika mindjob-
ban előtérbe kerülése azonban meg fogja hozni 
e tudományágnak is a szükséges tekintélyt, 
mert nélküle a szociálpolitika csak tapogatód-
zás lehet és téves eredményekre vezethet. 

A negyedik ága a gyermektanulmányozás tu-
dományának a patológia, mely már szorosan 
vett orvosi munkakör. A testileg és értelmileg 
teljesen rendellenesen fej let t gyermekek fel-
ismerésével, nevelésével és tanításával számos 
tudós és intézet foglalkozik. Sajnos, nálunk erre 
nagy szükség van, mert a család- és egészség-
védelmi törvényeink hiányossága miat t igen 
gyakori eset az értelmileg hülye, testileg pedig 
nyomorék gyermek. 

Ha tehát az iskolába lépő gyermeket a négy 
szempontból vizsgálat alá vesszük, teljesen 
megbízható képet nyerünk a beiskolázott gyer-
mekekről, azok értelmi és testi fejlettségéről, 
szociális helyzetéről és esetleges fogyatékossá-
gairól. 

Mivel az iskola elsősorban nevelő és tanító 
célzatú, a legfontosabb a gyermek értelmi fej-
lettségének vizsgálata. Ezt legegyszerűbben a 
fentemlített intelligencia-vizsgálattal érhet jük 
el, melynek legjobb módszere a Terman-próbák 
alkalmazása. Termán igen egyszerű módon álla-
p í t ja meg a gyermek értelmi fejlettségét. Az 
élettani kornak megfelelő apró próbákat ad fel 
a gyermeknek, melyek sikeres megfejtése két-
két hónap értelmi fejelettséget je len t A foko-
zatosan nehezedő próbákat addig alkalmazza, 
míg azokat a gyermek meg tud ja fejteni. A meg-
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fej tet t próbák értékének összege adja a gyermek 
intelligencia-korát, melyet ha az élettani korhoz 
viszonyítunk, kapjuk az intelligencia-hánya-
dost (Quotienst). Ez a hányados a normálisan 
fej let t gyermeknél egy egész (I CO) körül fog 
mozogni; a túlfejlettnél több, a gyengén fejlett-
nél kevesebb lesz. 

Termán próbáinak alapján végzett intelli-
gencia-vizsgálat eredményeképen a makiári 
Szent István Kirá ly róm. kat. elemi iskola I. 
vegyesosztály tanulóinál az 1939/40. tanév ele-
jén a következőket találtam. 

Fiuknál Leányoknál 
Az intell.-hányados szám-

tani középértéke 0 93 097 
A középértéknél jobb 54 —% 60 —% 
A középértéknél rosszabb.. 46'—% 40'—% 
Az élettani kornak megfele-

lően fej let t 29—% 38—% 
Túlfej le t t 18'—% 19—% 
Gyengén fejlett 53 —% 43'—% • 

Az értelmi fejlettség fenti táblázatából ki-
tűnik, hogy a leányok fejlettebbek, mint a fiúk, 
a m i nem meglepő, mert közismert tény, hogy a 
leányok iskolai tanulmányaikat is át lag jobb 
eredménnyel végzik. 

Az értelmi fejlettség vizsgálatának megbíz-
hatósága felette áll az iskolai tanulmányok 
eredményének is, mert itt nem az a lényeg, 
hogy ki mit tud, hanem ki mennyire f e j l e t t ! . . . 
A gyermektanulmányozás fenti módjára a 
gyermek értelmi fejlettségének megállapításán 
kívül az iskolának is szüksége van, mert csak 
így lehetséges a gyengén fejlett gyermekek he-
lyes szelektálása és csak így léhet biztosítani 
azt, hogy a fejlettséggel párhuzamosan növelje 
az iskola a képességeket. Ha ugyanis a fejlett-
ség nem alapja az iskolai eredménynek, bár-
mely irányban való eltérés előbb-utóbb meg-
bosszulja magát. 

Ha ugyanis a fenti kísérlet részleteredmé 
nyeit vizsgáljuk, az találjuk, hogy a 

fiuknál leányoknál 
legmagasabb intelligencia-

hányados 116 114 
a legalacsonyabb értéke . . 0'70 0'76 
A normális középsáv lesz . . 0'82—1 04 0 83—105 

Ez azt jelenti, hogy a középövön felüli ér-
telmi fejlettséget mutató gyermek szellemi 
ereje nagyobb, mint amilyenre az első osztály-
ban szükség van, tehát az ott alkalmazható 
munka üteme és anyaga kevés és gyenge fej-
lettségéhez mérve, míg az ezen aluli fejlettséget 
mutató gyermek a siker igen kevés reményével 
j á r az iskolába. Az ilyen gyermek rendesen 
megbukik, de jobb, ha a beiskolázás alól fel-
mentést nyer egy-két évre míg a természet a 
fejlődést behozza. ~ • 

Bár az előmenetel alapján való iskolai osztá-
lyozás rendszerint fedi az értelmi fejlettséget, 
a kettő mégsem mindegy. Az iskolai tanulmá-
nyok eredményében már sok olyan tényező ját-
szik közre az iskolán és a tanítón kívül (mint 
pl. a szülők, az otthon, az utca, a pajtások stb.), 

melyek a gyermek tanulmányi eredményeit 
kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolni tud-
ják. Ha a tanító nem „ismeri ' egyébként a gyer-
meket, nincs lehetősége annak, hogy ezeknek a 
hatásoknak értékét helyesen hozzászámítsa a 
gyermek iskolai előmeneteléhez. Ezek az ól-
térések sokszor bántó igazságtalanságra vezet-
nek, melyek azután károsak nemcsak a gyer-
mekre, hanem a tanítóra és az iskolára is. Ezért 
van szükség gyermektanulmányozásra az is-
kola szempontjából is és az értelmi fejlettség 
vizsgálata olyan lehet a tanító kezében, mint 
az ötvösmesternek az aranypróba. 

Kisebb jelentőségűriek látszik a gyermek 
testi fejlettségének kérdése, pedig a helyesen 
értelmezett iskola célkitűzései közül nem hiá-
nyozhat a test nevelése sem, mintahogy az a 
legújabb rendelkezésekből és a harmadik torna-
óra bevezetéséből ma már kétségtelen. Olyan 
fontos érdekek fűződnek a jövő nemzedék testi 
épségéhez és fejlettségéhez, hogy annak isme-
rete nélkül céltudatos testnevelői munkát vé-
gezni nem is lehet. 

Sokan azt gondolják, hogy a gyermekek testi 
fejlődésének ellenőrzése és megfigyelése az or-
vos dolga. Nem! Az orvos elsősorban a betegek 
gyógyítására van hivatva, az egészséges gyer-
mek értelmi és testi nevelése az iskolára van 
bízva, tehát az iskola feladata annak ellenőr-
zése is. 

A gyermek testi fejlettségének megállapí-
tása ma már igen fejlett. A neveléstudomány-
ban vezető nemzetek sajátos viszonyaiknak 
megfelelő vizsgálati módokat állapítottak meg. 
Ezek közül a legalaposabb a németek módszere, 
akik a gyermek testi fejlettségének megállapí-
tására két táblázatot készítettek, . . . a kis és a 
nagy táblázatot. Ránknézve szinte keresztiil-
vihetetlen feladat ez a módszer, mert még a kis 
táblázat is 24-féle méretet sorol fel, a nagy pe-
dig 64-et! Nálunk egyenlőre nagyon elegendő 
lenne, ha a tanköteleseknek testi magasságáról 
és testsiilyáról pontos adatokat tudnánk sze-
rezni. Sajnos, ezek még ma is olyan ritkák, 
hogy azokból az országos át lagra még csak kö-
vetkeztetni sem lehet és így nálunk pl. nem 
tud ja senki, hogy mennyi a beiskolázandó gyer-
mekek testsúlyának és magasságának országoa 
átlaga. Egy pár rendelkezésre álló adatból 
azonban rá lehet világítani azokra az eltéré-
sekre, melyek a legszembetűnőbbek. Az eltéré-
sekből azonban szabályt felállítani nem lehet, 
mert ehhez sem az adatok száma nem elegendő, 
sem azok származási ideje nem alkalmas. Ezek 
az adatok csak jellemzők. 

A székesfőváros iskolaorvosai által 1934 má-
jusában végzett mérési adatok, melyeket mint-
egy 40 ezer 7—14 éves elemiiskolás gyermekről 
gyűjtöttek, az ország legjobb értékeit adják. 
Ezek az eredmények annyira jók, hogy maga a 
szerző (Braunhoffner Jenő), aki az egész anya-
got feldolgozva ismertette az Iskola és Egész-
ség című folyóiratban, tril jónak talál ja ahhoz, 
hogy belőle az országos át lagra még csak meg-
közelítően is következtetni lehessen. Ezért mind-
já r t mellé állítom dr. Somos Lajos képző ig. 
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által végzett mérések adatai t az egri tankötele-
sekről és a Makiáron nyert eredményeimet. 
Ezek szerint a 6—7 éves 

f iúk át lag-
magassága testsúlya 

leányok át lag-
maf as iága testsúlya 

Budapes ten a 6—7 éves 193*— 
Makiáron „ „ 166'— 
Bajorországban „ .• 167'— 

Budapesten 117 6 cm 21 6 kg 1168 cm 21 0 kg 
Egerben 115 8 cm 19 8 kg 115 7 cm 19 8 kg 
Makiáron 114 5 cm 19 0 kg 115 0 cm 19 3 kg 

A budapesti gyermekek testi fejlettsége azon-
ban nem volt mindig ilyen jó. Ezt bizonyítja 
az alábbi kis táblázat, mely összehasonlítást 
tesz a fenti adatok, az 19£9-ben végzett mérések 
és Quint József háboní előtti adatai közt. 

f iúk át lag- leányok át lag-
magas- tes t - magas- t es t -

sága súlya sága súlya 
Quint József háború 

előtti adatai szerint 116 0 205 1160 205 
Az 1929-ben végzett mé-

rések 1158 21-2 114'8 206 
Az 1934-ben végzett mé-

rések 1176 216 1168 210 

I t t tehát érdekes összehasonlítást lehet 
nyerni a nagyváros, a kisváros és a falu gyer-
mekeinek testi adatai között. Kérdés azonban 
az, hogy míg a fővárosban olyan jó fejlődést 
lehet találni, addig vidéken megvan-e ez? — A 
vidéken élő tanítóság, bár számszerű adatokkal 
nem szolgálhat, mert ilyen i rányú méréseket 
nem végzett és más adatok nem állnak rendel-
kezésére, mégis nagyon jól tudja, hogy falun a 
gyermekek testi fejlettségében visszaesés ta-
pasztalható. Magam is több fa lut figyeltem és 
megállapítottam, hogy a gyermekek évről-évre 
satnyábbak és ez indított arra, hogy gyermek-
tanulmányozással foglalkozzam. Bár még ne-
kem is csak a legújabb adatok állnak rendelke-
zésemre, így is érdekes összehasonlítást tudok 
nyúj tan i és kiegészíthetném a sort a zöldkeresz-
tes orvosok és nővérek adataival, amelyeket 
helyszűke miatt hagyok le, amelyek csak még 
jobban hangsúlyozzák a nagyváros és a vidék 
gyermekeinek testi fejlettségénél tapasztalható 
nagy aránytalanságot. Hogy milyen feltűnően 
jó a budapesti átlag, ez csak akkor tűnik ki 
igazán, ha nem a számtani középarányos átlag, 
hanem a Martin-féle normál számítás a lapján 
vizsgáljuk a gyermekek testi fejlettségét. I t t 
ugyanis a középöv mellett szerepel az alsó és 
felső határ is, melynek nagy ingadozása mu-
ta t j a a fejletlenséget, illetve ad ja a budapesti 
adatoknak különleges jó értékét, melyek sokkal 
jobbak, mint pl. az 1932-ben megjelent dr. Huth 
német antropológus szerint feltüntetett bajor 
átlag. 

T e s t m a g a s s á g 
f iúk leányok 

— középöv - r — középöv + 

Budapes ten a 6—7 éves 112— 116—120 —124 111— 116—119 —122 
Makiá ron „ „ 102— 108—119—122 102—108—117 —120 
B a j o r o r s z á g b a n , , „ 102— 106—117 —120 9 8 — 1 0 2 — 1 1 4 — 1 1 5 

(A középöv ingadozása Budapesten csak 3—4 
cm, falunkban 9—11 cm, és a bajoroknál hason-
lóan ennyi, de itt a számtani középarány sokkal 
kisebb.) 

Budapes ten a 6—7 éves 18'7— 
Makiáron „ „ 15'0— 
Bajoro szágban , , 15*6— 

T e s t s ú l y 
f i u k 

középöv + 

211'—2-24 —25 '5 
181'—2-09 —23-7 
180'—2-21 —23 '4 

T e s t s ú l y 
l e á n y o k 

középöv 4-
20-3—22-1 —25 1 
17-1—20-7 —22 '9 
169—21-0 —22-3 

A budapesti gyermekek testi fejlettségének 
jó átlaga tehát kitűnik a testsúly adataiból is. 
A német gyermekek testsúlya jóval alat ta van 
a pesti gyermekekén, de jobbak, mint falunk 
átlaga, jóllehet növekedésben alat ta van annak. 
Ennek oka, hogy kalória a lapján táplál ják a 
német gyermekeket és így testi gyarapodásuk 
jobb, mint a magyar vidéké. 

I t t világlik ki azután a szociális gondoskodás 
szükségessége. A szociális támogatás elbírálásá-
nál azonban alapos környezettanulmány is 
szükséges, melynek ugyan még nincs kiforrot t 
módszere, de nem nehéz olyan rendszert felállí-
tani, melyben a szülők kereseti viszonya, va-
gyoni állapota és a család gyermekei számá-
nak arányba állítása alapján számszerű össze-
hasonlítást lehet tenni az egyes gyermekek szo-
ciális helyzete között. Az országszerte meg-
indult tejeltetési és ebédeltetési akció, cipő- és 
ruhasegélyezés mind azt mutat ják, hogy már 
felismerték nemcsak a kar i ta t ív egyesületek, 
hanem az ország egyetemes érdeke alapján is 
e kérdés jelentőségét és az líj családvédelmi és 
szociális törvény szerint minden bizonnyal el 
fog ju tni az ország e téren is a r ra a fokra, 
mely szerint minden ilyen probléma megold-
ható lesz. Érdemes lesz majd az akkori adatokat 
a maiakkal összehasonlítani. 

Végül a patológia körébe vágó esetek elbírá-
lására vonatkozólag csak annyi t kell megemlí-
teni, hogy az ilyen gyermekeket okvetlenül mu-
tassuk meg az orvosnak. Ha az orvos megálla-
pítja, hogy a gyermek abnormisan fejlett és ja-
vasolja az iskolából való kizárását, a tanítónak 
igyekezni kell a szülők, vagy a közület által 
arról gondoskodni, hogy a gyermek a neki meg-
felelő nevelőintézetbe kerüljön. 

Nem tévesztendő azonban ez össze — és ezt 
különösen a szülőknek kell megmagyarázni —, 
a gyengén fejlett gyermekek 1—2 évre való fel-
mentésével. A beiskoláztatás megváltoztatásáról 
és a nyolcosztályú elemi iskola bevezetéséről 
szóló ú j törvény erre a régebbi törvényeinknél 
nagyobb teret ad, de itt nagyon fontos, hogy ne 
csak az orvosi javaslat, hanem a tanító véle-
ménye alapján lehessen dönteni a tanfelügye-
lőnek. amihez azonban föltétlenül szükséges a 
tanítóknak fokozottabb és ^-endszeres gyermek-
tanulmányi munkássága. Az újabb tanítórem-
zedék már magával hozza ezt a képzőkből, hol 
erre ma nagy súlyt helyeznek, de az idő sürget 
és nem várható meg, míg így az egész taní-
tóság átcserélődik, hanem kívánatos, hogy min-
den iskolánál legalább egy-két tanító legyen, 
aki gyermektanulmányozással foglalkozik, hogy 
így a munka mindenütt megindulhasson. 
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LELKIIÜMEBETESiSiÉG 
ÉS KÖTELE^É^TELJE§ÍTÉ§ 

frta: GÁBRIEL ISTVÁN 

I L E H E T a gyakorlat i pedagógus 
első kérdése arról, ami a lelki-
ismeretességet és a kötelességtel-
jesítést illeti1? Nem annyira az el-

inkább a gyakorlat. Nem a lélek-
tani és erkölcstani megállapítás, hanem inkább 
az, hogy a gyermeklélek műhelyében a lelki-
ismeretesség milyen eredményeivel találkozunk 
és hogy az iskola gyakorlatában milyen köte-
lességteljesítéseket érünk el és hogy ezekkel 
mint az alaki képzés, a léleknevelés eszközeivel 
mennyire tudjuk megközelíteni gyermekeink-
nél a miniszteri Tantervben és Utasításban is 
megjelölt hármas erkölcsi eszményt; önmagá-
nak és mások megbecsülésének érzését, — a be-
csületes, jól végzett munka által szerzett lelki 
nyugalmat és boldogságot, — és embertársai-
nak, hazájának és népének szeretetét. 

Mennyire vagyunk tehát a lelkiismeretesség-
gel és kötelességteljesítéssel, amelyek a tantervi 
cél szolgálatában állanak, sikerült-e elérnünk a 
hármas erkölcsi eszményt és az iskolában elért 
eredmények biztosíthatók-e az életben? 

Őszintén kell felelnünk erre a kérdésre: a 
neveléstörténelem nem ismeri ebben a tekintet-
ben a százszázalékos sikert, sem a múltban, sem 
a jelenben nem talál juk azokat az ideális álla-
potokat, amelyek a lelkiismeretesség és köte-
lességteljesítés tekintetében akár az iskola és 
a gyermek, akár az iskola és az élet viszonyá-
ban megnyugvással tölthetne el mindannyiun-
kat. Sőt éppen a jelenben, a történelmi idők 
forgatagába került egyesek és nemzetek, kis 
és nagy emberek esetei lépten-nyomon figyel-
meztetnek rá, hogy milyen nagy szükség van 
a lelkiismeretes kötelességteljesítésre és hogy 
már a kis gyermek ránevelődjék arra, hogy 
minden körülmények között lelkiismeretesen 
teljesítse kötelességét. 

Három tényező tökéletes összeműködése kell 
ugyanis ahhoz, hogy a lelkiismeretesség és kö-
telességteljesítés ú t ján elérhessük az erkölcsi 
eszményt: 1. a nevelő, 2. a gyermek, — mind-
kettőhöz hozzátartozik az iskola, mint működési 
terület- és 3. maga az élet, a felnőttek iskolája, 
az otthon és a környezet világa, amely viszont 
összefügg a gyermek és az iskola életével. 

1. Tekintsük először a nevelőt! A lelkiisme-
retes nevelő tisztában van a gyermek lelki éle-
tének jelenségeivel, vizsgálati módszereivel, 
tudja, hogy az erkölcsi elveknek megfelelő, kö-
vetkezetes akaratkészség, azaz a jellem fejlesz-
tésének eszközeiből mi alkalmazható az iskolá-
ban, hogy lelkiismeretes és kötelességte'jesítő 
gyermekek induljanak az életbe, — azonban a 
legalaposabb tudás és készültség is hiábavaló 
lenne, ha ezek alkalmazása tekintetében is csak 
a tanácsig és parancsosztogatásig, a szoktatásig 
és a száraz moralizálásig jutna. Ezért tovább 

lép és utat keres a gyermekek egyéniségéhez. 
A közösség átérzésének, a közjóért, az erkölcsi 
szépért való lelkesedésnek hangulatá t teremti 
meg az iskolában. E közben a szeretet eszközei-
hez nyúl és talán többször fülébe cseng a régi 
szózat Jézus nyájasságáról, különösen pedig 
manapság a többi: „S ha látsz közöttük rútat , 
rongyosat, gyermeki arccal búbánatosat, is-
merd meg benne a korán szenvedőt, öleld ma-
gadhoz őt!" Amint minden ember, úgy minden 
gyermek más-más egyéniség, akihez adva van-
nak a közeledés és ráhatás különböző útjai , de 
kétségtelen, hogy szív szava mindennél bizto-
sabban vezet a lelkiismeret felkeltéséhez ós éb-
rentartásához, amely viszont a kötelességtelje-
sítés előfeltétele és biztosítéka, — ós minél el-
hagyatottabb, minél szegényebb, árvább, nélkü-
lözőbb, gyámoltalanabb és sorsüldözöttebb a 
gyermek, annál igazabb ez és annál méltányo-
sabb, igazságosabb és célravezetőbb vele szem-
ben a szeretet hangjának és módjának pedagó-
giája . 

A pedagógiának ez a keresztényi, sőt krisz-
tusi elve nem nélkülözhető a lelki ráhatásnál . 
Jól tud ja ezt a lelkiismeretes nevelő és külö-
nösen akkor érzi, amikor ebbéli kötelességeit 
teljesítve, a Miniszteri Tanterv és Utasításnak 
megfelelve, tapasztalatok alapján rá kell vezet-
nie a gyermeket az erkölcsi belátásra. A gyer-
meki lélek rúgóinak megismerése, a gyermek 
finom lelki képességeinek a bekapcsolása a 
lelkiismeretesség és kötelességteljesítés szelle 
mében működő iskolának testvéri közösségébe, 
amely egy mindnyájunk előtt szent eszme szol-
gálatában működik: mindez lehetséges volna-e 
a pedagógiai evangélium elvének gyakorlása 
nélkül? Lehetséges volna-e e nélkül odáig jut-
nunk, hogy a gyermek az élmények alapján 
szerzett erkölcsi igazságok kapcsolatát átlássa, 
mérlegelje s ezek alapján bizonyos erkölcsi fel-
fogásra, lelkiismeretességre tegyen szert, amely 
kötelességteljesítést, magatar tás t von maga 
után már most az iskolában és majd az életben 
is?! Soha, egy pil lanatra sem felejtheti el ezt 
a nevelő, — akár egy-egy szép beszédértelem-
gyakorlati témánál, akár az olvasmány tárgya-
lásnál, akár a történelemtanítási órán nyílik al-
kalma a gyermek lelkiismeretéhez szólni és kö-
telességérzetét növelni az Isten, hazája, népe, 
embertársa s végül önmaga iránt, annyiban, 
hogy ne legyen nyugodt a lelkiismerete, amíg 
a rábízott kisebb-nagyobb kötelességeket becsü-
letesen el nem végezte. 

Amikor tehát a nevelőről, mint a lelkiisme-
retesség és kötelességteljesítés révén megvaló-
sítandó erkölcsi eszmény első tényezőjéről be-
szélünk, a hangsúly azon van, hogy a gyermek 
egyéni értékeit megismerve, kifejlesztve, finom 

mélet, mint 
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lelki tulajdonságaival állandóan tartsa a kap-
csolatot. 

A gyermek és a nevelő lelki viszonyáról 
megkapó képet fest Gárdonyi Géza, amikor a 
Hópehely c. remekművű novellájában Roziká-
ról ír, akit — mert az iskolában szomszédjával 
beszélgetett, ígéretéhez híven t—' büntetésből el-
ültetett az első helyről. 

Másnap nem jött el a kislány. 
Megfázott, beteg lett. 
Amióta beteg lett az a lányka, minden nap 

elküldök egy gyereket — í r j a Gárdonyi —, hogy 
kérdezze meg a nevemben, hogyan van! Ma dél-
ben az egyik gyerek azzal a hírrel jöt t visszn, 
hogy a Rozika már nem tud szólni sem. Fogom 
a kalapomat, botomat. Megyek át a patakon a 
falu túlsó részére. 

A találkozást így í r j a le Gárdonyi: 
A hangomra a leányka fölnyitotta a szemét. 

Mind a két kezét felemelve n y ú j t j a felém. Én 
aztán összefogom mindkét kezét és belesímoga-
tom a tenyerembe. 

— Rozika — mondom —, megösmersz, úgy-e? 
Szemének egy mély lehúnyásával jelzi, hogy 

ismer. 
— Látod, eljöttem — mondom tovább. — Ha 

én beteg leszek, eljössz-e te is? 
A szeme lehúnyásával jelzi, hogy igen. 
,—i A helyeden nem ül ám senki. Nem. Amíg 

te fekszel, nem szabad odaülni senkinek. Akkor 
megint te ülsz ott, Rozika. Te ülsz ottan. Csön-
des leszel és szófogadó. A te tanítód mindig 
szeret téged. 

Szomorú kék szeme könnyekben, boldogan 
néz rám. 

Estefelé ment a bakter a templom felé. Nem 
tudtam tovább beszélni az iskolában. Megszólal 
a lélekharang. Az iskolán mintha hűs szél fu-
valom szállana át. — Mélységes csönd. — És 
minden gyerek elnyíló szemmel bámul fel én-
reám •. -

A lélek sokszor túlszárnyalja a vágyakat és 
eseményeket. Az iskola lelki életének fino-
mabb rajzát, a nevelői lelkiismeret és erkölcsi 
kötelességteljesítés megkapóbb jellemzését alig 
olvashatjuk ennél. 

A második tényező a. gyermek, aki ott ül 
előttünk a padban és akiről nem állíthatjuk, 
hegy minden lelkiismeretesség nélkül van és 
hogy a kötelességteljesítés i ránt semmi érzé-
kük nincs. A legkülönbözőbb lelki tulajdonsá-
gaik között, amelyeket magukkal hoznak, meg-
találjuk kisebb-nagyobb mértékben azokat is, 
amelyekre építhetünk az erkölcsi eszmény ér-
dekében. Ezekkel a lelki értékekkel a nevelői 
kapcsolat felvételének szükségességére már az 
előtb utaltunk. Ismeretes a sápadtarcú és pi-
rosképű gyerek esete, airely érdekes példája a 
beszéd és értelemgyakorlatok ú t ján annak, hogy 
a lelkiismeret és kötelességérzet tekintetében 
megismerjük a gyermekeket. A sápadtképű 
gyerek ugyanis jóeszű, okos, kiváló tanuló, de 
szegény, éhező, — a pirosképű pedig korlátolt, 
rossz tanuló, de jómódú, nagyétkű. Egyszeresük 
azt vesszük észre, hogy a sápadtarcú piroso-

dik, a pirosképű pedig okosodik. A pirosképű 
lelkiismerete tanácsára naponta megkínálta a 
sápadtarcút ebéddel, — a sápadtarcú viszont 
ezzel szemben kötelességének érezte, hogy a 
pirosarcút tanítgassa, leckéje elkészítésében 
segítse- Nem egy alkalom adódik, amikor a 
gyermek lelke kitárul a nevelő előtt. Nemcsak 
arra gondolok, hogy sok gyermek szeret, máso-
kat megelőzve a lelkiismeretes tanulás és is-
kolai kötelességteljesítés hősének mutatkozni. 

A lélek ereje nagy: hirdeti az a két ragyogó 
gyermekszem, amelynek szegényes ruhájú, lyu-
kascipős tulajdonosa boldogan mosolyog, mert 
egyesre mondja el a leckéjét. 

Ki tudja, hol, melyik iskola melyik padjá-
ban ülnek Móra Ferenc kis Törőcsik Palkói, 
akik miközben az újságot hordják vagy mal-
tert kevernek és férfihez méltó kötelességeket 
teljesítenek, lelkiismeretüket csak úgy tudják 
megnyugtatni, hogy Szerzett csizmájukat test-
véreiknek adják, ők maguk pedig mezítláb 
húzzák ki a telet?! 

Megállapítható az iskolában is, hogy a szo-
ciális tett van olyan nagy és fontos dolog a 
gyermekeknél, mint a tanulmányi tett és hogy 
inkább a szív, mint az ész teljesítményei jelen-
tik az iskola kultúráját. 

3. Az élet, az otthon levegője a világ, a Kör-
nyezet, amelybe életkörülményei kérlelhetetle-
nül belekényszerítik a gyermeket: a lelkiisme-
retességre és kötelességtudásra való nevelés 
harmadik alaptényezője. 

Ha nincs hiba a nevelőben és az iskolai ne-
velés módszereiben és adva vannak a gyermek-
ben is az erkölcsi eszmény alapfeltételei, akkor 
ez aha rmadik alaptényező hibáztatható az eset-
leges sikertelenségért. Hozzátehetjük: igenis, 
ez a legnagyobb bűnös. Nagyot fordult a világ 
azóta, amióta Dickens megírta Twist Olivérről 
és Copperfield Dávidról híres regényeit, ame-
lyek hőse a gyermek, amint gyönge virágszál-
lényét szét akar ja morzsolni a felnőttek gonosz 
lelkiismeretlensége és tehetetlensége és amint 
ár ta t lan lelke küzd az élet mostohaségaival a 
rendszer és a kortársak ostoba érzéketlenségé-
vel. Sajnos, a gyermekhősök igazának hatása 
alól a későbbi nemzedékek sem szabadultak és 
ha nem is úgy, mint régen, hanem megválto-
zott formában, megváltozott viszonyok között 
— időnként ma is hallatszik a gyermeksikoly 
a nemzetek és társadalmak lelkiismeretében. 
Az elromlott gyermekéletekért, nevezetesen 
azért, hogy a gyermekben nem fejlődhetett ki 
a lelkiismeret a hazával, embertársaival, a tár-
sadalommal szemben s így nem tudott olyan 
élethivatás felé törekedni, amelyben a kemény 
kötelességteljesítés a lélek nyugalmát és ön-
érzetét adja meg, sohasem a gyermek felelős. 
Vagy a nevelés hiánya a bűnös, vagy még in-
kább az életkörülmények és a környezet, amely 
talán lerentotta azt, amit az iskola épített. 
Még inkább megállapítható ez a bűnösség, ha 
a gyermek életsíkja megtörik az elején, vala-
hol ott, ahol a lelkiismeretes és kötelességtudó 
gyermek megérzi azt, hogy viszont vele szem-
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ben senki sem lelkiismeretes és senki sem tel-
jesíti a kötelességét, amikor a lelki értékek 
megbecsüléséről van szó. 

Pedig ennek az évtizednek homlokán a gyer-
mek jelszava díszlik a f a j és a nemzet minden-
hatóságának társaságában. A lelki értékek és 
az erkölcsi eszmények tekintetében pedig Pro-
hászka tanítványai vagyunk, aki azt mondotta, 
hogy: az ember amennyiben szellem, jóság és 
eiény, annyiban tett, önmagának teremtője, 
teremtő és teremtmény, művész és mű egy-
ben, — és senki sem kételkedik e fölséges peda-
gógiai elgondolás helyességében. 

Ha a társadalmi felfogás és a gyermeket az 
iskolán kívül körülvevő világ szelleme máról 
holnapra nem is fog megváltozni, a nevelő 
hite és bizalma nem gyöngülhet abban a te-
kintetben, hogy az erkölcsi eszményt szolgáló 
nevelői munka, a lelkiismeretesség és köteles-
ségteljesítés pedagógiája egy jobb, igazabb vi-
lág alapjait r ak j a le. Meggyőződésünk, hogy 
ki fognak fejlődni ennek a pedagógiának a mai 
gyermek életviszonyaihoz mért jobb, célraveze-
tőbb módszerei is. 

Montessori azt kiáltja a világ pedagógusai-
hoz, szabadítsuk fel a gyermeket rabságából, 
azaz a mai kötött és fegyelem szabályai közé 
szorított iskolai rendszer világából. Azonban 
nem szabad szem elől téveszteni azt a nagy 
igazságot, hogy a lelkiismeret szabadságának 
formája az erény és az egyéni szabadság fe-
gyelmezett, harmonikus egyéniséget keres. Ez 
ugyan nem ellenkezik Montessori nemes szán-
dékaival, mégis hangsúlyozzuk, hogy a Mon-

tessori-féle felszabadítási elvet nem az iskolai 
rend szétrobbantására, hanem a gyermek lel-
kének és aktivitásának felszabadítására, kifej-
lesztésére értjük és fogadjuk el. Arra, hogy 
magyar viszonylatban a munka és az élet is-
koláját kell megvalósítanunk, amelynek moz-
gató ereje a lelkiismeret, élete és munkája a 
gyermek valóban cselekvő kötelességteljesítése, 
hangulata pedig a becsületesen végzett munka 
feletti öröm. Ha ilyen elemi iskolából a közép-
iskolába lépő gyermek az ő egyéniségével, lel-
kületével szemben érzett lelkiismeretességbe 
kapcsolódhatik, akkor az ő számára nincs zök-
kenő az erkölcsi eszmény felé vezető életúton. 

Az élet más területeire lépő gyermekekben, 
akiknek korán kell vállalniok a férfias köteles-
ségeket, bár sikerülne el nem aluvóvá, minél 
finomabb érzékenységűvé nevelni a lelkiisme-
retet, hogy amíg napi kötelességeiket végezve 
békés szövetségben élnek Istennel, addig maga-
tartásukkal, a lelki értékek tulajdonosainak 
szolidaritásával soha meg ne szűnjenek küz-
deni a lelkiismeretlenség és a könnyű érvénye-
sülés üreslelkű élősdijei ellen. 

Ha nem lennének erkölcsi eszményeink, ha 
a lélek fenséges tisztasága nem adná a különb, 
szebb élet bizonyosságát, nem volna érdemes 
élni ezen a földön! De hisszük, hogy elpusztít-
hatat lanul él egy félelmetes erő, amely Isten 
országáért dolgozik s ez: a lelkiismeret. 

A pedagógusnak pedig szinte elégtételül 
szolgál, hogy ezt a lelkiismeretet, amely majd 
Isten szeme helyett ragyog és lát az életben a 
gonoszságokon és külszínességeken át, — nö-
velheti, fényesítheti a gyermekben. 

AZ ERKÖLCIILE^ ÉH ÉRTELMILEG 
FOGYATÉKOS GYERMEK HÍETELÉÜE 

í r t a : KRAJNYÁK N Á N D O R 

| I V E L a népiskola tanulóinak cso-
portosításánál a kor és a közei-
lakás kivételével egyéb szempont 
nem szerepel, természetszerűleg 

mind a testi-lelki adottságok, mind az életkö-
rülmények tekintetében a legkülönfélébb egye-
dek kerülnek össze. A tanító feladata, hogy a 
néha merőben ellentétes individuumokat lénye-
gében egységes vallásos és hazafias érzülettel, 
valamint általános, az élet számára szükséges 
tudással fegyverezze fel. A nevelő-oktatói mun-
kában sokszor óriási tehertételt jelent az er-
kölcsileg, vagy értelmileg fogyatékos gyermek. 
Kerékkötőjévé válik a rendszeres pedagógiai 
munkának, társaira mételyező hatást gyakorol. 
A tanító sokszor tanácstalanul áll az ily nö-
vendék nevelésével szemben. Ha nem áll hiva-
tásának magaslatán, negatív álláspontot fog-
lal el és minden igyekezete arra irányul, hogy 
a többi gyermeket távoltartsa a rossz példa 
bomlasztó hatásától. Az ilyen tanító kísérletet 
sem tesz arra, hogy terhelt növendékét meg-

mentse az építő élet számára azáltal, hogy be-
vonja az osztály egyöntetű munkájába: nem 
vérbeli pedagógus. Hisz nem tesz egyebet, 
mint növendékeinek azt a csoportját, mely meg-
felelő adottságokkal rendelkezik, a neveléstan 
szabályainak alkalmazásával megtaní t ja a 
szükséges ismeretekre. A nevelői virtuozitás 
éppen abban domborodik ki, hogy képesek 
vagyunk-e az erkölcsi, vagy szellemi fogyaté-
kosságuk miatt a társadalom szélére került 
gyermeket, — kit állandóan az onnét való 
kiesés fenyeget — visszahelyezni a társada-
lomba. I t t mindenki bemutathat ja egyéni lele-
ményességét, rátermettségét és szívós kitartá-
sát, ami a tanítói hivatás legfontosabb kelléke. 

A tanító korszerűbb neve: nemzetnevelő. Ez 
a névváltozás szükségszerűleg történt, mert a 
tanító ma elsősorban nevel, még hozzá a nem-
zet számára. Ez a mi szempontunkból felelős-
ségbeli különbözőséget is jelent. A „tanító" 
számára közömbös lehet az, ha egyik-másik ér-
telmileg, vagy erkölcsileg fejletlen tanítványa 
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a társadalmon kívülrekedt. A nemzetnevelő 
azonban minden tudásával és erejével ar ra tö-
rekszik, hogy megmentse a magyarság szá-
mára az élet ilyen mostoha gyermekeit, mert 
tudatában van annak, hogy a nemzet szempont-
jából minden magyar fontos. 

Az ilyen irányú nevelésnél a siker feltétele 
az optimizmus: bizalom a nevelés hatalmában. 
A nemzetnevelő nem nyugodhatik meg abban, 
hogy az öröklött rossz tulajdonságokon nem le-
het változtatni. Ez csak annak a véleménye le-
het, kinek nincsenek nevelési problémái, vagy 
azok megoldására sohasem vállalkozott. Egyéb-
ként: ki tudja megkülönböztetni a születési fo-
gyatékosságot a rossz szokástól, vagy a kör-
nyezet kedvezőtlen hatásától? Sok esetben az 
erkölcsi botlást terheltséggel magyarázzák, 
mikor az nem egyéb, mint esetleg a romboló 
példa következménye. Abban pedig senki sem 
kételkedik, hogy a szerzett rossz tulajdonságok 
kiküszöbölhetők. Hogy mit tegyünk az átörök-
lött hajlamokkal, erre a kérdésre így felel Imre 
Sándor a Családi nevelés főkérdései c. művé-
ben:* „. • • a gyermekkel való bánásunk az átörök-
lés káros hatásai ellen védekezés legyen, a re-
mélhetően kedvező öröklés kibontakozását pe-
dig elősegítse-" Kétségtelen, hogy minden gyer-
mekben találhatók — az esetleges rossz hajla-
mok mellett — jó tulajdonságok is. A nevelő 
feladata tehát ezeknek továbbfejlesztése és a 
kedvezőtlen hajlamok kiküszöbölése. 

Az értelmileg és érzelmileg fogyatékos gyer-
mek nevelése hatványozott türelmet, odaadást 
és akaraterőt kíván. A pedagógus is ember, en-
nélfogva csak önfegyelmezéssel tud elszakadni 
az előítéletektől: kezdetben számára is létezik 
szimpatikus gyermek, kivel szívesen foglalko-
zik, és olyan, ki neki kevésbbé tetszik, kivel 
sok ba j van, nevelése nagyobb nehézségbe üt-
közik. I t t a tanító megértése és önfegyelme-
zése szükséges. Megérti azt, hogy a gyermek 
nem közvetlen oka nehéz természetének, hanem 
ez legtöbbször a környezet, a családi és élet-
körülmények folyamánya. Ez a megértés ter-
mészetesen nem jelent egyszersmind a változ-
hatatlanban való megnyugvást és a hibák el-
nézését, hanem csak azt a lelki beállítottságot, 
mely nélkül a gyermekhez való közeledés si-
kertelen lehet. Az ilyen irányú nevelői munka 
másik előfeltétele az önfegyelmezés. Ezzel kell 
leküzdeni az ellenszenvet a szellemileg, vagy 
erkölcsileg fogyatékos gyermek iránt. Igyekez-
zünk megszeretni a nem kedves, — a „rossz" 
gyermeket is. Ha ez sikerült, nevelői eljárá-
sunknak helyes módját nem lesz nehéz elta-
lálni, mert ez a szeretetből fakad. 

A gyermek erkölcsi világát legtöbbször a 
kedvezőtlen környezet mérgezi meg. A rossz 
társaság, családi visszásságok oly mértékben 
csökkenthetik a cselekvések etikai önbírálatát, 
hogy beáll az erkölcsi érzéketlenség, a morál 
insenity. Ily esetben a nevelői munka nem le-

* II. kiad. 66. o. 

het eredményes a környezet gátló hatásainak 
megszüntetése nélkül. Ha ez megtörténik, az 
ok megszűnik, de megmarad az okozat. A lélek 
mélyéről a bomlasztó csírát csak a hozzáértő 
nevelő gyógyító keze tudja eltávolítani. 

Általában azok helyezkednek szembe a tár-
sadalommal, kiknek a társadalmi együttélés 
nem kellemes, mert hiányzik életükből a sze-
retet. A tanítónak ezt kell pótolnia. Szeretet-
tel közeledik a gyermekhez, apró-cseprő hibáit 
nem rója fel, jó tulajdonságait megdicséri. 
Kitünteti bizalmával és távol tar t ja tőle osz-
tálytársainak esetleges becsmérlő bántalma-
zását. Ilyenkor a gyermek bizalmatlansága 
megszűnik a tanítóval szemben: az igaz szere-
tetre rövidesen reagál a gyei'meki lélek. Ekkor 
következik szeretetteljes szigorral a hibák ki-
küszöbölése- Ha az eredmény nem jelentkezik 
azonnal, vagy a kedvezőtlen körülmények foly-
tán visszaesés áll be, a nevelőnek nem szabad 
munkakedvét elvesztenie és a harcot föladnia. 
A botlás ellenére neki kell a gyermeket biz-
tatnia a további kitartásra, mert sok lélek csu-
pán gyengeségből nem képes a jóra. Ügy véle-
kedik, hogy ő másnak lenni képtelen és így 
nem is törekszik megváltozni. Ezzel a sajátsá-
gos alacsonyrendűségi érzéssel mindig számol 
a jó nevelő és elhárítására nagy gondot fordít. 

A gyermek értelmi fogyatékossága szintén 
hátrál ta t ja a nevelő-oktatói munka haladását, 
habár nem állítja a pedagógust oly problémák 
elé, mint az erkölcsi terheltség orvoslása. A te-
hetséget pótolhatja a szorgalom. Etikailag ha-
tározottan értékesebb az a tudás, melyhez a 
tanuló kemény munka árán jutott, mint amit 
értelmi fejlettségénél fogva megerőltetés nél-
kül saját í tot t el. A tudás eszményét értelmi 
adottságokkal és szorgalommal lehet a legjob-
ban megközelíteni. Aki szorgalmas, de bizonyos 
szellemi képességeket nélkülöz, önhibáján kívül 
nem juthat oly magasra megközelítésénél, mint 
aki mindkettőnek birtokában van. A tudás 
megkövetelésénél tehát nem mérhetünk egyenlő 
mértékkel. 

Az iskola mind a mai napig nem értékeli 
kellőleg a szorgalmat és a szorgalomra való 
nevelés kevés tanító munkájában lelhető fel. 
Pedig ez az egyetlen mód arra, hogy a társa-
dalom számára értékes egyeddé alakítsuk a 
kevesebb értelmi adottsággal rendelkező gyer-
meket. 

E küzdelmes munkájában a tanítónak örök 
erőforrása az a tudat, hogy fáradozása nem-
zetmentés, mert minden egyes gyermekkel, kit 
sikerült az erkölcstelenség fertőjéből, vagy a 
tudatlanság sötétségéből kiragadnia, — érté-
kesen gyarapította a magyarság erejét-

Napjainkban még mindig túlsók az erköl-
csileg fogyatékos gyermek, minek magyará-
zata a kedvezőtlen szociális viszonyokban rej-
lik. A magyar szociálpolitika rohamos fejlő-
dése folytán azonban méltán remélhetjük, hogy 
évről-évre csökkenni fog a terhelt gyermekek 
száma-
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A KORSZERŰ KOI MAGYAR HONVÉDELEM 
A HÍÉPISKOLÁBAIÍ 

m u m t m m írta : SZÉKELYNÉ SOLYMOS BEA 

EMRÉG jár t Budapesten a hatal-
mas finn női Lotta szervezet 
tábornokasszonya, Fanny Luuk-
konen s egyik előadása alkalmá-

val mozgóképek keretében bemutatta a szer-
vezetbe tartozó leányok és asszonyok csapatait, 
akik békében a hazáért, háborúban a hadsere-
gért áldoznak önkéntes munkaszolgálattal. 
Csodálkozva nézegettük, hogy a csapatok egy-
része gyermekleányokból áll. A tábornok-
asszony büszkén mutatott rá juk s örömmel 
magyarázott: — Már 8 éves kortól kezdve fog-
lalkoznak szervezetünkben s 14 éves korukig 
ők a „kis Lották". De nagy hasznukat vesszük, 
mert kis országokban a legfontosabb, hogy 
mindenki a haza védelmére és felvirágoztatá-
sára fordítsa ideje és ereje egy részét s ezt 
már a 8 éves gyermekkel is meg lehet értetni. 

A finn Lották főznek, mosnak, varrnak a 
harcoló katonákra, tábori konyhákon követik 
őket, hírszolgálatot teljesítenek, sítalpakon 
élelmiszert, kötszert szállítanak s résztvesznek 
a rádiónál, telefonnál, repülők megfigyelői 
állomásain s nem egyszer fegyverrel a kezük-
ben még a harctereken is szolgálatot teljesí-
tenek. Az otthonlevő nők a harctereken küzdő 
férfiak őrhelyeibe lépnek s ott helyettesítik 
őket a hivatalokban, műhelyekben, üzemekben 
u a gazdasági élet minden állomásán. 

Így természetesen akad mindenkinek munka 
— a hazáért és a nemzetért. 

Most a mai totális háború kora ráeszmélt 
a női munkaerő fontosságára. Németországban 
minden nő bekapcsolódott a nagy német nő-
szövetségbe s ott is már a tíz éven aluli leány-
kák is komoly munkát végeznek. A lengyel 
asszonyoktól még ellenségeik sem vitat ják el 
hősi magatartásukat békében, háborúban egy-
aránt. A francia és angol nők már a háború 
kezdetén kiléptek otthonaikból s szakadatla-
nul szorgoskodnak azóta is. A dán nők lég-
védelmi csapataiba 5000-en feliil jelentkeztek, 
az észt nők pedig a háború előtti időkben is 
teljesítettek önkéntes honvédelmi szolgálatot. 
Hollandia, Belgium, Svájc női társadalma is 
sokat áldoz s ez utóbbinak a háború kezdetén 
már volt 350 főnyi női katonája. Spanyol-
országban a falangisták női csapatait Primo 
de Rivera leánya, a hőslelkű Pilar Primo de 
Rivera szervezte meg s ma már csaknem 
600-000 tagot számlálnak. Náluk nélkül talán 
nem sikerült volna oly eredményesen legyőzni 
a vörös mérget Spanyolországban. Érdemes 
megemlíteni iskolarendszerüket, mert a hábo-
rúban elesett kommunisták gyermekeit vették 
gondozásuk alá s iskoláikban szívják magukba 
az igazi hazafiasságot és nemzeti szellemet. 
Pi lar Primo de Rivera szavai szerint: 

„A hazafias kötelességeknek a lélekbe való 
oltása nincs elég korán. Ennek már az óvo-
dákban meg kell kezdődni, ha a szülői ház 
talaja nem elég szilárd ahhoz." 

Japánban nincs baj a nemzeti szellemmel, 
mert azt már a szülői házban jókor eligazít-
ják, iskoláikban pedig a hazaszeretet magas 
logaritmusában versenyeznek a tanulók. A ja-
pán hazaszeretet lángjának forróságát képze-
letünk el sem tudja viselni. Oly erős ez, hogy 
ott még egységes szervezetre sincs szükség s 
így inkább vallási, művészi, testápolási, uta-
zási, alkoholellenes és anyaggyűjtési női szer-
vezetek tagozódnak külön-külön — összesen 
20 millió taggal. A japán nők, beleértve az 
iskolás leánykákat is, résztvesznek az ország 
érdekét szolgáló minden munkában. A folyók 
medrének tisztításától a legmagasabb diplo-
máciai szolgálatig lát juk őket szorgoskodni-
Nők oktatják ki a Mandzsukuóba, vagy más 
újonnan elfoglalt területekre letelepedett japán 
családokat annak a vidéknek a sajátosságaira, 
gazdasági adottságaira, földrajzára, klímájára, 
növény- és állatvilágára, — egyszóval az ú j 
haza minden körülményéről tájékoztatják őket,, 
hogy tudatos munkába fogjanak a kísérlete-
zések helyett. 

Nálunk két nagy csoportba tömörülve szol-
sálnak a nők a magyar hazáért, a hadbavonul-
takért és a nemzet jövőjének megalapozásáért. 
Egyik a leányleventeszervezet. Ez a honvé-
delmi miniszter és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter hatásköre alá tartozik. A másik nagy 
alakulat élén a magyarországi nőegyleteket 
felölelő öt csúcsegylet áll. Ez a „női önkéntes 
honvédelmi munkaszervezet". 

A leányleventék a mai napig 2400 község-
ben 200.000 leánnyal vannak beszervezve. De 
mintegy millión felüli leányt fognak még be-
szervezni az ország területén a 14 éves kortól 
a 19 éves korig. 

Milyen nagy szükség van tehát arra, hogy 
már a népiskola padjaiban megismerkedjék a 
leányifjúság is a reá várakozó honvédelmi 
feladattal. Kitűnő tantervünk gondoskodik a 
hazafias nevelésről s minden tantárgy kere-
tében talál módot ennek ébrentartására, de a 
legutóbbi idők egy egészen ú j formában kris-
tályosították ki ezt a kérdést s egészen hatá-
rozott, ú j utat, ú j irányt szabnak, elő a leány-
if júság számára-

A legutóbbi világháborúval kapcsolatban a 
népiskolás leánykák hazafias munkája a tépés-
csinálásban, a hósapkák, érmelegítők stb. köté-
seben merült ki. Azonban most egy erőtelje-
sebb lelki kiművelésre és honleányi készség 
áldozataira kell őket előkészíteni. Ezért cél-
szerű volna, ha például a beszéd- és értelem-



NÉPTANÍTÓK LAPJA 19-Í2 : 16. SZÁM. 8 4 7 

gyakorlati órák keretén belül a tanítók rész-
leteiben ismertetnék a „leánylevente mozgal-
mat és az ezt követő női önkéntes munka-
szervezet" feladatait, célkitűzéseit, a vörös-
keresztes véradás példáit s minden ezzel kap-
csolatos áldozati lehetőséget. 

A tanítónő hivatkozzék a mostani háború-
val kapcsolatos külföldi példákra, ahol már 
nyolcéves kortól komoly hazafias munkát vé-
geznek a kis honleányok. A „pirospettyes" ma-
gyar munkaszolgálatos leányok is a nemzet 

. erdekeit szolgálják a munkafrontokon. Ezek-
kel bizonyára érintkezésbe jutottak a falusi 
leánykák s példájuk megragadt lelkükben. 
A tanítónő már előre vágyat ébreszthet a gyer-
meki lelkekben, hogy leányleventének lenni 
jutalom és kitüntetés. A leánylevente ingyen-
tanfolyamokon el fogja sajátí tani a csecsemő-
é& gyermekápolást, aggok, betegek gondozását, 
az elsősegélynyújtást, megtanulnak jól, gazda-
ságosan és célszerűen főzni. Elsa já t í t ják a 
diétás főzés t i tkait is. Megtanulnak varrni, 
mosni, vasalni, háztartást vezetni s mindenki 
a lakóhelyének megfelelő népművészetet, nép-
viseletet, ősi szokásokat segít átmenteni a bol-
dog és nagy magyar jövendőbe. 

A leányleventék vezetőségével érdemes érint-
kezésbe lépni a tanítónőknek abból a szem-
pontból, hogy a hozzájuk beérkező jelentések-
ből és megható levelekből eleven példákat mu-
tassanak fel a tanítványok előtt, hogy miképen 
kell szívvel-lélekkel a hazát szolgálni. Ezek a 
levelek oly meghatóak, hogy, már Horthy Mik-
lósné, a kormányzó hitvese is lelkesedéssel 
olvassa őket s állandóan érdeklődik a jelenté-
sek iránt is. Hisz a leventecsoportok vezetői 
nagyrészben az elemi iskolai tanítónők közül 
kerülnek ki, akik saját munkájukat könnyítik 
meg, ha idejekorán elvetik a nemes magvakat 
tanítványaik lelkében. 

Eddig 3000 vezetőnőt illet teljes elismerés, 
akik szívesen áldozzák fel még heti egyetlen 
pihenőnapjukat, a vasárnapot is, csakhogy a 
nagy cél érdekében minél tökéletesebben, mi-
nél gyorsabban egy táborba gyűjtsék a falvak 
és városok leányifjúságát. De még meghatóbb 
jelenség és a magyar nép szervezőkészségéről 
tesz tanúbizonyságot, hogy azokban a falvak-
ban, ahol a tanult, vezető erők hiányoznak, ott 
a nép leányai állnak a leventecsapatok élére 
s tovább fűzik a láncszemeket. Ez ugyancsak 
serkentő példa a kicsi honleányokra, hogy 
nemsokára ők is lehetnek szervezők és csapat-
vezérek. 

Meg kellene emlékezni a bajtársi szellem 
ápolásáról, egymás megbecsüléséről, a levente-
mozgalom kellemes szórakozásairól is, így a 
kirándulásokról, közös utazásokról, sportokról, 
együttes játszásról, a magyar táncok elsajá-
tításáról és minden másról, ami a magyar 
leánytársadalmat egymáshoz fűzi e mozgal-
mukkal kapcsolatban. 

A diákkaptár megkezdi a gyűjtőmunkát, 
amit a leányleventék folytatnak s azok szép 

eredményeiről a leendő leventeleányoknak is 
példaképen beszámolhatna a tanítónő. 

Ha a honvédelmi és nemzetnevelő munka 
kötelezettségeire előkészítjük az elemista leá-
nyokat, ne mulasszuk el a női önkéntes munka-
szolgálat szervezeteiről is megemlékezni s fel-
hívni figyelmüket, hogy miféle feladatok vár-
nak a magyar nőkre. Idejekorán oltsuk lel-
kükbe, hogy minden honleánynak önkéntes ál-
dozatból fakadjanak tettekre késztető mozgató 
erői s ehhez elő kell készíteni az emberpalán-
ták lelkét. Nem ártana néha mozgóképeket, 
vagy képeslapok illusztrációit bemutatni az 
iskolában, vagy a népművelési előadások kere-
tében a meglevő leventeleánycsapatok, a munka-
szolgálatos leánytáborok és a női önkéntes 
honvédelmi munkaszervezetesek életéből egy-
t-gy jelenetet. A munka és szórakozás idejéből. 
A test- és lélekképző mozzanatokról. Ezek közé 
pedig vegyítsük a külföldi példákat is. Így a 
finn kis Lottákról (a szervezet szívesen kül-
dene propagandafilmeket és képeket), a német, 
japán, spanyol leányok honvédelmi munka-
szolgálatáról. 

Nem ártana megemlékezni a magyar katona-
asszonyok és leányok szerepéről, a háborús 
magyar amazonokról stb. (Lebstück Mária, 
Losárdi Zsuzsa — a csehsomlyói két nagy 
csata asszonyregimentje stb.) 

A női önkéntes honvédelmi munkaszolgálat 
szervezete kilenc hadtestre oszlik s ezt a kö-
vetkező öt csúcsegylet öieli magába: az Egye-
sült Női Tábor; az Erdélyrészi Nőszövetségek 
Bizottsága; a Magyar Asszonyok Nemzeti Szö-
vetsége; a Magyar Katolikus Nőegyesületek 
Országos Szövetsége és a Magyarország Nő-
egyesületeinek Szövetsége. Különösen azokban 
a városokban indokolt e mozgalom jelentősé-
gét ismertetni, ahol e hadtestek tábort ütöttek, 
így: Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Kas-
sán, Székesfehérvárott, Szombathelyt, Pécsett, 
Szegeden és Kolozsvárott 

Toborzás folyik most az egész ország terü-
letén s váratlanul szép az eredmény, mert ön-
kéntesen száz és százezren jelentkeztek már. 
Ugyanis ha ez a nemes lelkesedés nem volna 
meg a magyar női társadalom minden rétegé-
ben, törvénnyel tennék kötelezővé a munka-
szolgálatot, mint más országokban. De erre 
Magyarországon nincs szükség, mert mindig 
önkéntes áldozatból folyt honvédelmi vállalko-
zásuk a múltban is. 

Feltárhatjuk a kis honleányok előtt, hogy 
ebben a csoportban a leventeségtől búcsúz") 
leányok, szóval a 18 éves kortól 70-ig jelent-
kezhetnek és pedig a tevékenység itt abban 
merül ki, hogy a háborúba vonuló férfiak 
munkáját vállalják magukra az itthonmaradt 
nők- Ezért szükséges bizonyos munkakörökbe 
beletanulni s ügyességre és hasznavehetőségre 
törekedni. 

Érdekes volna próbát tenni a leánykák kö-
zött, hogy ki mivel tudna áldozni hazájáért? 
Ezt a tételt írásban is ki lehetne dolgozni. 
Mindenesetre előbb tájékoztatnunk kell őket, 
hogy ezekben a honvédelmi alakulatokban mi-
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vei foglalkoznak s mivel áldoznak a csoportok 
és egyesek — s legyen rá idejük is, hogy meg-
fontolt feleleteket adhassanak. 

Az elemi iskolák növendékei eddig is részt-
vettek az ínségesek, árvízkárosultak s a harc-
téri katonák számára való gyűjtésben s ada-
kozásban, főképen pedig a kormányzóné nagy-
asszonynak, Horthy Miklósnénak téli gyűjtő-
akciójában. Tehát a szívek és lelkek megmoz-
dultak a karitász olajaitól megkenve. Most 

azonban nem annyira anyagi é« pénzáldozat 
az, amire serkenteni akarjuk, hanem a lelki 
erők és készségek fokozására készítsük elő őket. 
Főképen pedig keltsük fel bennük a nemes 
becsvágyat, hogy ők is, mint a fiúk, minden 
áldozatra készen legyenek a hazáért, mert 
Magyarország csak így lesz nagy, egységes, 
boldog és hatalmas, ha minden egyes polgára 
egyformán hozza meg a maga legmesszebb-
menő áldozatát. 

HIÉRT SZÓRAKOZOTT, 
FIGYELMETLEN A GYERMEK ? 

í r ta : DR. CZAKÓ LÁSZLÓ 

EfA f A ra INDENNAPI DOLOG, hogy szóra-
£v A r \ M kozott, figyelmetlen a gyermek, 
jjs M Wl • de nagyon téved az a nevelő, aki 
V a H h a n v azt hiszi, hogy a szórakozottság, 
figyelmetlenség mindig a gyermek fegyelme-
zetlenségével, hanyagságával függ össze, mert 
sokszor más, mélyrehatóbb okai is lehetnek. 
Nem érdektelen tehát e kérdéssel foglalkozni. 

A tanuláshoz szükséges figyelem olyan inten-
zitású lelki funkció, amely a fejlődő gyermek 
életerejét, idegrendszerét erőteljesen igénybe 
veszi, lankadásánál, kiesésénél a hiba forrását 
tehát két irányban kereshetjük, testi és szellemi 
vonatkozásban. 

Az amerikai egyetemeken végzett konstitú-
eiós kísérletek eredményekép neves orvospro-
fesszorok azt a véleményt vallják, hogy a gyer-
mek szórakozottsága, figyelmetlensége sokszor 
nem egyéb, mint a testi indiszpozíció lelki ki-
hatása, a fejlődő, serdülő szervezet tudatalat t i 
védekezése a túlterhelés ellen. A gyermek 
ugyanis iskolás korban, 9—12, majd 15—17 éves 
korában, van fejlődésének legkritikusabb stá-
diumában, izmai, szervezete ekkor növekszik a 
legerőteljesebben, ami szervezete fokozott 
igénybevételével j á r ugyanakkor, amikor az is-
kolai munka is erősen dolgoztatja s így szerve-
zete kétirányú, testi és szellemi erős megterhe-
lés a la t t áll. 

Az így megterhelt gyermeket rá lehet ugyan 
fegyelmezéssel kényszeríteni arra, hogy figyel-
mét, bár erőltetve, a tanulásra irányítsa, azon-
ban a testi fejlődéstől így kényszerítve elvont 
energia a szervezet hiányos fejlődésére vezet-
het, ami már csak azért is kerülendő, mert a 
serdülés éveiben dől el a felnőtt ember egész-
ségének a sorsa s fölöttébb kívánatos, hogy ez 
a. kritikus kor minél kedvezőbb testi és lelki 
feltételek között telhessen el. 

A serdülő szervezet érzékeny mérlegként rea-
gál a szellemi megterhelés ellen s a túlterhelés 
súlya alat t a mérleg ka r j a kibillenve, tudat-
a la t t i védekezésként, kikapcsolja a figyelem 
áramkörét. 

A Tanterv meghatározása általában biztos 
garanciát jelent az iskolai szellemi túlterhelés 
ellen, a tanítóra azonban még nagy feladat há-

rul e téren az egyes órák munkabeosztása s az 
anyag közlése terén, amire később még vissza-
térek. 

A serdülő szervezet tudatalatt i védekezé-
sén kívül gyakori oka a szórakozottságnak, fi-
gyelmetlenségnek a gyermek fáradtsága. 

A szervezet működése közben mérgező anya-
got választ ki, amely .felhalmozódva bénítólag-
hat annak működésére, fáradtságot okoz, s ez a 
fáradtság az egymásután következő órákon fo-
kozódik, a gyermek ellankul s hiába vár juk 
tőle, hogy teljes odaadással figyeljen. 

A gyermek fáradtságának fokozódására s 
egyben a figyelem erejének, csökkenésének 
megfigyelésére jellemző, hogyha hasonló nehéz-
ségű szöveget egymásutáni órákon ugyanazon 
gyermeknek tollbamondunk, a hibák száma ro-
hamosan emelkedik, igazolva, hogy elfáradásá-
val a felfogóképesség, a figyelem erősen csök-
kent. 

Fokozhatja ezt az elfáradási folyamatot a 
tanterem elhasznált, oxigén-szegény levegője is. 
Az agyvelőnek a figyelem fenntartásához szük-
séges energia kifejtéséhez oxigénben gazdag 
vérre van szüksége, amit nehezen kap meg a 
rosszul szellőztetett tanterem fülledt levegőjé-
ben. E téren sokat vétenek a gyermek ellen 
azok, akik nem látják be azt, hogy a tízperc 
nem tanításra, pótlásra, hanem a gyermek te3ti, 
szellemi felfrissülésére szolgál, amit megrövi-
díteni, vagy elhagyni a gyermek elleni csele 
kedet. • 

Ha a szórakozottság és figyelmetlenség okait 
keressük, a fentieken kívül még egy fontos kö-
rülményt kell szem előtt tar tanunk. 

Aki valaha is fáradtan, teherrel a vállán 
rótta már a kilométereket katonai gyakorlat 
alkalmával, sa já t magán tapasztalhatta, hogy 
amikor a menet végén a katonazene pattogó 
hangja felcsendült, fá radságát felejtve, szinte 
megújul t erővel tudta még vágni a befejező 
díszmenetet. 

Orvosi felfogás szerint az egész csak vérnyo-
más, az agyvelő vérbőségének a dolga. Élénk 
ütemű, kellemes dallamú zenére a szívünk 
mintegy átvéve annak ütemét, bőségesebben 
lát ja el a szervezetet oxigéndús vérrel, az agy-
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velőben is vérbőség lép fel, ami kellemes érzést 
kelt s felüdül, felfrissül az egész szervezet is. 
Innen magyarázandó a lassú ütemű, mélabús 
nóták lehangoló, bágyasztó ellenkező irányú 
hatása is. 

Bátran mondhatjuk azt, hogy kellemes érzé-
sek esetén, akár zene, vagy más körülmény kel-
tette is azt fel, az agyvelőben vérbőség lép fel, 
kellemetlen érzésekkor vércsökkenés tapasztal-
ható. 

A gyermek munkáját ha nem támogatjuk 
megfelelő kellemes érzéssel, agyveleje, ideg-
rendszere állandóan energiahiánnyal küzd, 
mert a kellemetlen érzések következtében a 
vérbőség inkább a hasűri szervekbe távozódik, 
addig a kellemes érzelmek a figyelemhez, a 
szellemi munkához szükséges oxigén és vérbő-
séget az agyvelő energiahiányának pótlására 
fordítják. Kedvező érzelmi, illetve hangulati 
állapot nélkül komoly tanítási eredmény nem 
várható, mert ilyenkor csak lelki erejét téko-
zolja, idegrendszerét, agyát mérgezi a gyermek 
s ha a félelem bizonyos ideig fenn is t a r t j a a 
figyelmet ez fizikailag szereli le a gyermeket. 

Nagy jelentősége van tehát a tanítás terén 

a hangulatkeltésnek, az érdeklődés felkeltésé-
nek s annak, hogy a tananyagot érdekesen, 
színesen, könnyedén adjuk elő, mert ezzel fo-
kozhatjuk a gyermek figyelmét, a nélkül, hogy 
elfárasztanánk. Az érzelmileg hangsúlyozott be-
nyomások erősebben megragadva a figyelmet 
mélyebben is bevésődnek az emlékezetbe, addig 
a félelem, akár ösztönszerű, akár tapasztalaton 
nyugszik is, gátolja a lélek munkáját , depri-
málólag, megbénítólag hat s ezért — a kilátásba 
helyezett jogos büntetéstől való félelemtől el-
tekintve — jelenléte az iskolában pedagógiai-
lag egyáltalán nem kívánatos. 

Ezért legyen a tanító gyermekeinek szerető 
szívű, jóságos lelkű, napsugaras kedélyű neve-
lője, akkor iskolájában otthonias lesz a han-
gulat s ebben a vidám gyermeki hangulatban 
az elvégzett munka nem lesz teher, hanem 
játékos kedvvel végzett gyönyörűség, a gyer-
mek az iskolában is élheti tovább a maga kis 
életének boldogságát s készülhet a komoly 
munka és kötelesség óráira, amely annál foko-
zottabb mértékben közeledik, minél inkább nö-
vekszik a gyermek korban és testi-szellemi erő-
ben. 

A TEKOTÉLYTISZTELET 
írta : SZENTGYORGYI GUSZTÁV 

SZÜLŐI ház az, ahol a tekintély 
először megszületik. Az „édesapa" 
a gyermek szemében a legfőbb 
személyiség, az első tekintély. So-

káig ő a leghatalmasabb, a legerősebb, a 
legokosabb földi lény. Az édesanya inkább esz-
mény, s tekintély — a szó szoros értelmében — 
ritkábban. Sokkal több benne az áldozatos sze-
retet, lemondás, sokszor alázat, engedékenység, 
ami erőtlenségnek, gyengeségnek tűnik, sem-
hogy tekintéllyé lehessen. A szülői házban szü-
letik meg a beszélgetés, emlegetés alapján, ha 
igen homályos körvonalakban és csak sejtelme-
sen' is, a falu bírájának, jegyzőjének, a város-
ban a polgármesternek, az édesapa kenyeret 
adó munkaadójának, a „mester úr"-nak, a „fő-
nők úr"-nak a léte s tekintélye, a rendőr, a tisz-
telendő úr, a király, az Isten ismerete s tiszte-
lete, akik közül egyik-másik, mint pl. az apai 
tekintély — különösen a szülők viszálykodásá-
ból, gyűlölködéséből kifolyólag — igen hamar 
össze is zsugorodik. A félrevezetett, felsőbb 
társadalmi osztályok ellen izgatott munkás 
családokban az >,úr", az „urak" tekintélye lesz 
semmivé az apai tekintély ráhatása, nyomása 
alatt. Érdemes volna a szülői házról, s a tekin-
télytiszteletre való nevelés első s alapvető té-
nyezőjéről részletesebben beszélgetni, de ben-
nünket most az iskola érdekel inkább. Tér jünk 
vissza hozzá! 

Az iskola is, a népiskola, amelyben minden 
gyermek alapkiképzését, hivatásos nevelőtől 
első nevelését nyeri, szintén igen fontos intéz-
mény a tekintélyek kiépítésére, sajnos, azok 

összeomlására is alkalom lehet. Általánosan is-
mert tény azonban, hagy nem tiszta táblára, 
nem fehér lapra veti alakító erőit, í r j a mon-
danivalóit a tanító, mert a szülői ház s az 
óvoda mély nyomokat hagyott benne- S nem-
csak jótékony, hanem zavaros, káros befolyást 
is gyakorolhatott reá. Az iskolára ez utóbbi ok 
miatt még nagyobb alakító s javító feladat vár. 
Másrészt a gyermek lelke még fogékonyabb a 
népiskolai korban minden jóra, rosszra; szépre 
és rú t ra is nyitva a kapuja . Többet mondok: 
szomjas minden érzéke, érdeklődése a sok és 
„nagy ismeretlen" befogadására. Éber legyen 
ezért a tanító, mert a tekintélyek egész életre 
itt, az iskolában születnek meg igazában, de 
— sajnos — porba is hullhatnak. A társadalmi 
rend, a tekintélyek tiszteletén alapuló világ-
rend, a keresztény erkölcsi világ egyik leg-
hatásosabb védelmezői éppen ezért a néptaní-
tók. 

A szülői házban, a hatéves koráig élő gyer-
mek szemében a legfőbb földi hatalom — ter-
mészetesen — az édesapa. Amikor azután a kis 
gyermek az iskolába lép, egyszeriben a tanító 
lesz azzá. Nem hiába mondja az iskolás kor bi-
zonyos szakában a legtöbb nem csalódott gyer-
mek, ha kérdik: „Mi lész? — „Tanító leszek'. 
A gyermek azt lát ja , hogy a tanító hatalma-
sabb az apjánál, a sok gyermeknek mind ő pa-
rancsol, a nagyok is megsüvegelik, az édesapja 
is nagy alázattal lép az iskolába, mindent tud, 
tehát a világon a legokosabb, igazságot szol-
gáltat, ő a legfőbb bíró is a gyermekek iskol i 
világában, felkarolja a gyengéket, az elesette-
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kot, segíti a szenvedőket, tehát az édesanyával 
együtt a legnagyobb jóság is, szóval minden 
erő, a szépség, jóság is összpontosul benne. 
S ami gyermeknek legkedvesebb, mesél, képze-
letét is foglalkoztatja. A tisztelete, szeretete s 
a tékintélye ezért napról-napra növekedik, s 
mindaddig nő, amíg azt a tanító maga meg nem 
akasztja, a maga eszményképét valamiféle-
képen le nem rántja. Ezért, s erre kell vigyáz-
nia folyton a tanítónak, amit akkor tesz jól, 
hogyha szigorúan ügyel arra, hogy a szót a tett, 
az elképzeltet a való történés, a cselekmény meg 
ne cáfolja, a tanítást, a nevelési ráhatást az élet 
rövidesen, már maga az iskolai élet meg ne 
csúfolja. 

Kicsi dolgok, apró okok, nagy követelmé-
nyek. A szülői házban is rettenetes nagy csaló-
dás, kínzó gyötrelem a gyermekre, hogyha az 
igazmondást, a becsületességet hirdető s a gyer-
mektől ugyanazt követelő szülők a szomszédok-
nak, az ismerősöknek vagy egymásnak nem 
mondanak igazat. Valami tényt elég, ha egy-
szer meghamisítanak, a gyermekben valami om-
ladozni kezd, szégyenli azt, akire eddig büszke 
volt, s ettől fogva a tökéletes édesapa legfőbb 
tekintélye esik, a sorozatos igazat nem mondás 
nyomán porba hull. Az iskolában is — Isten 
ments! — észreveszi a gyermek, észrevehetik a 
tanulók, hogy a tanító úr nem mondott igazat. 
Talán valamely szülőnek, talán az iskolaszéki 
elnöknek, a tanulmányi felügyelőnek, vagy a 
tanfelügyelő úrnak. Valamit kérdez valamelyi-
kük a gyermekek előtt: ,,Ta?iultak-e erről vagy 
arról? Voltak-e már az erdőn, a pataknál, a ma-
lomban?" S a tanító úr hirtelenében, talán nem 
is rossz szándékkal igenlőleg felel, pedig nem 
így volt. Máskor a tanító úr igazságtalanul ítél-
kezik, kegyetlenül büntet talán. A gyermek 
lelkében ez iszonyú nagy csalódást, rettenetes 
lelki fájdalmat, egész bizonyosan összeütközést 
idéz elő, a szavahihetőségét, igazságába, jósá-
gába vetett hitét csorbítja meg a tanító iránt, 
akiről ő eddig azt hitte, hogy az mindig csak az 
igazat mondja, teszi, s csak a jót gyakorolja és 
akinek minden szava szent. A tanító beszél pl. 
a gyümölcsfák tisztogatásáról, de a maga kert-
jében nem tisztí t ja meg hernyófészkektől a gyü-
mölcsfákat. Előnyben részesíti a maga gyerme-
két, vagy másokat az iskolában. A tekintély 
megcsorbult s ezzel nemcsak a tanító szava, ha-
nem a tanító tanítása i ránt általában, az isko-
lával. talán minden földivel szemben fogyatko-
zott meg a hite, a bizalma, ami egyet jelent az-
zal, hogy ez a tanító már homokra épít. Annál 
a gyermeknél egész bizonyosan, aki nem hisz 
— mert csalódott — benne. Kisebb baj, hogyha 
a gyermek előtt csak tanítója vesztette el hite 
lét, s nem a tanító, minden tanító, s az iskola 
örökre. 

Nem szükséges itt végigkísérni az iskolai 
élet minden megnyilvánulását. Egy-két utalás, 
eszméltetés elég a tanítónak ahhoz, hogy lássa 
az egészet. Most még csak egy-két megtörtén-
hető eseményre mutatok reá. Picike dolognak 
látszik, kihatásában mégis óriási, s a gyermek 
lelkében a nagy összeomláshoz- kiábrándulás-

hoz vezet. A tisztaságról, az egészségügy ABC-
jéről nap-nap után beszél a tanító. A gyermek 
el is hiszi, amit a tanító mond. bárha a szülői 
ház élete ebben a vonatkozásban sem mindig 
erősíti meg a jó tanító munkáját , az iskolai taní-
tásokat. I t t most beszélhetnénk arról is, hogy 
az iskolai és szülői ház ellentmondó tanítása, 
nevelése szintén rombolója sok igaz iskolai ok-
tatásnak, pusztítója az itt vagy ott felépített te-
kintélyeknek. De most maradjunk a tárgyunk-
nál! A tanító az egészségügy hirdetője, egyben 
őre is kell hogy legyen annak. Észreveszi pl- a 
gyermek, hogy az ő tanító urának a körme alja 
legtöbbször fekete. A tanulóktól persze tisztát 
követel. Észreveszi a gyermek, hogy gyakran 
köp a padlóra is a tanítója, vagy a játszótér 
földjére s nem a köpőcsészébe. Észreveszi, hogy 
tanítási órákon beszél a dohányzás és a mér-
téktelen szeszfogyasztás ellen, de ő maga is él 
e mérgekkel. Olyan jókedvre hangolódik pl. a 
majálison, ami már nyilván a bor, a sör hatása. 
Meghallja a gyermek, hogy a tanító úr károm-
kodott, azt veszi észre, hogy nem oly vallásos, 
ahogy azt tanulóitól megkívánja, egyházi elő-
írásokat, világi törvényeket nem tart be. A gyer-
mek lelkében csalódás érzete áll be. A tanító úr 
tekintélye kár tyavár módjára összeesik, mert 
úgy lá t ja a gyermek, hogy mást cselekszik, mint, 
amit mond és tanít. Gyarló, nem felsőbbrendi 
személy ő is, nem vezetésre, léleknemesítésre 
teremtett lény, nem tekintély. Más a szava, is-
mét más a cselekedete. Úgy tesz, mint akikről 
hallotta otthon is: „vizet prédikál és bort iszik". 

Ezzel, azt hiszem, már eleget is mondtam. 
Ebből is már megértheti mindenki, mit akarok. 
Legyen nevelőoktatásunk, tanítási, nevelési el-
járásunk mindig igaz. Szándékában és tetteiben 
is fedje mindig a tanítónak az iskolában el-
hangzott szavait az annak megfelelő cselekedet. 
Életünk legyen olyan, mint amiket eszmei sí-
kon, amit a dobogón hirdetünk. Növendékeink, 
neveltjeink ne lássanak kétlakinak. Családi éle-
tünk is legyen példa mindenki számára, mert 
a tanuló, ha szülei életében, s a tanító úr ama 
házaséletében, amely előtte játszódik le, csak 
azt látja, hogy a beszéd csak üres szó, a váló-
ságban édes szülei, s másik legfőbb eszménye 
az ő tanítója, mintaképe, is csak úgy hangos-
kodik, talán szitkozódik, s éli gyarló, olyan kö-
zönséges, alacsonyabbrendü életét, mind az egy-
szerű, műveletlen, magát megnevelni nem tudó 
ember, akkor a tanításban, annak igazságában, 
a tanító szó szentségében nem fog hinni. Akkor, 
ha a gyermek kiábrándult hitéből, s az iskola 
nem áll már eszményi magaslaton, ez szép s 
örök hivatását nem töltheti be, az embereket, az 
emberiséget fenn nem ta r tha t j a a régi szinten, 
nem hogy emelné magasabb rétegekbe, egyre 
közelebb a csillagok, fel az örök boldogság, az 
Isten felé. 

Sok tiszteletreméltó, régente tekintélynek 
tisztelt fogalom értéktelenedett el az első világ-
háború óta. Ezeknek lerombolódásában bizo-
nyos részük volt azoknak is, akiket a fogalom 
megjelölt. Nem úgy végezték tennivalójukat, 
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nem úgy élték mindennapi életüket, hogy meg-
maradhat tak volna eredeti nimbuszuk birtoká-
ban. Számolni kell azonban azzal is, hogy van-
nak erők, évtizedek óta a mi nemzetünk életé-
ben is oly rétegek, amelyek az igaz tekintélye-
ket, élőket s holtakat tudatosan lerombolni, 
sárba rántani igyekeznek. Az iskolának ezért 
kétszeresen, öntudatossággal és éberen kell 
szembenéznie mindazzal — szóval, tettel, té-
nyekkel és még a látszattal is —, amelyek te-
kintélyt szülnek, azokat a vétkeket, gyarlósá-

gokat s ellentmondásokat pedig ki kell küszö-
bölnie, amelyek tekintélyeket rombolnak. 

A tanítónak iskolai s iskolán kívüli munká-
jával, magán- és közéletével is azon kell len-
nie, hogy az igaz, értékálló tekintélyek, az is-
kolai élet folyamán egyre csak nőjjenek, a ta-
nító tisztelete, tekintélye a maga hibájából, ta-
nítását s nevelését meghazudtoló cselekedetei 
miatt soha se romolhasson. 

A tanító nem lehet a „nemzet napszámosa", 
a tanítónak apostolnak kell lennie. 

OYEIÍGÉIÍ FEJLETT ÉS TÁPLÁLT... 
írta : DR. BÉNYI A N D R Á S 

5KOLAORVOSI vizsgálataim so-
rán a leggyakrabban találkozom 
ilyen kórképekkel: gyengén fej-
lett, rosszul táplált, rachitis nyo-

mok, vérszegény, szúvas fogak, túltengő man-
dulák, duzzadt nyaki mi r igyek . . . 

Amikor egy-egy ilyen gyermeket látok, min-
dig a világháború idején a falunkba korán 
hazatért sebesült katona jut eszembe. Állító-
lag kilenc lövést kapott egy támadásnál. 
A keze roncs volt, sántított, arcán kegyetlenül 
torzító hegek, ruha takar ta a törzs sérüléseit, 
de éreztük a roncsolt izmok alaktalanságát; 
mégis valami belső melegség, öröm jár ta át a 
lelkünket, ha vele találkoztunk. 

Ha az én csemetéimet nézem, nézem a sá-
padt, fakó bőrszínt, izomtalan, csontos vázat, 
beesett, révedező, fénytelen szemeket, gondozat-
lan, elesett külsőt, az az érzésem, ezek is rok-
kantak, sebesültek, a gazdasági élet, a szociá-
lis igazságtalanságok, sokszor a bűnös tudat-
lanság, nemtörődömség, gondatlanság szomorú 
áldozatai. De ők ezért nem kapnak semmiféle 
elismerést és megbecsülést, ök szegények ter-
hei a családnak, csökkentértékűségük vissza-
ta r t ja az iskolában kortársaik előhaladását s 
terheik önmaguknak erőtlen erőlködésükkel, 
hervadó élniakarásukkal. 

Az előző évek statisztikájában milyen arány-
ban szerepelnek ezek a jelenségek! (Iskola és 
Egészség, III. évf. 2. sz.) 

Rosszul fejlett: 1649%. 
Túltengő mandulájú: 2116%. 
Lúdtalp — meggyőződésem ezerint a rachi-

tis és más anyagcserezavar részjelensége —: 
16-90%. 

Túltengett nyaki mirigyek: 18 4%. 
Vérszegény — laboratóriumi vizsgálat alap-

ján —:97%. 
Gerincferdülés: 13 41%. 
Általában nem nagy számokkal igazolja az 

előző évek szigorú statisztikája az én szem-
mértékemet, de ha ezekhez még hozzászámít-
juk az egyéb állandósult megbetegedéseket: 

Szívbaj: 347%. 
Golyvás: 59%. 
Tuberkulózis: 74%. 

Nyilvánvaló lesz, hogy a nevelő is kisebb 
kórházban, vagy ha úgy tetszik, szanatórium-
ban működik. Nem közömbösek azok a rosz-
szullétek sem a nevelés szempontjából, me-
lyekkel csak a gondosabb szülő ta r t ja otthon 
gyermekét: megfázások, gyomorrontás, aller-
giás kiütések, melyek napokra bágyadt, pszichi-
kailag is zilálttá teszik a gyermeket. 

A testi leromlás, a beteges állapot csak igen 
korlátolt mértékben engedik meg a nevelés fo-
kozatos érvényesülését. Éveken keresztül figyel-
tem a nagyváros kültelki gyermekeit. Titkos 
kéjelgők, időelőtti dohányzók, alkoholisták, iz-
gató könyveket bújók mind sápadt, vézna gyer-
mekek. ö t éve egy előhaladt gégetuberkulózis-
ban szenvedő gyermek bandájával fosztogatta 
rendszeresen az üzleteket Magdolnavárosban. 
Kérdés, a lelkük ziláltsága zavarja-e a test 
normális anyagcseréjét, vagy már egy meg-
indult szervezeti bomlás rombolja le a gyermek-
lélek erkölcsi világát? 

Az a gyermek, akit napközben fejfájások, 
borzongás, bágyadtság, kedélytelen kimerülési 
érzés, gyomor-bélpanaszok, szédülés, hányás, 
hányinger kínoz, nem lehet képes konstruktív 
lelkiélet felépítésére, ö ezekben a testi ingerek-
ben reagálja le fizikai és szellemi erejét. 

Önző a gyermek, s az ő kis vágyainak érvé-
nyesüléséért küzd. Örülne a mi kis betegünk 
annak, ha a tanító bácsi megdicsérné, a társai 
elismernék s sikereinek boldog tudatát sugá-
rozná édesanyja arca, de a beteg testben el-
gyengült lélek nem képes felvenni az egészsé-
ges kortárssal a küzdelmet. A sikertelenség el-
kedvetleníti, a jóakaratú ösztönzés dacossá, az 
érvényesülési vágy a környezete ellen hangolja, 
bizalmatlan a szüleivel és tanítóival szemben, 
irigyli s gyűlöli a szerencsés, egészséges tár-
sait. Már meg sem kísérli — sokszor — bekap-
csolódni a közös, irányított munkaprogrammba, 
más területen keres magának érvényesülési te-
rületet. Így születik meg és fejlődik ki a rossz 
szellem. 

Az ilyen gyermekre mondják — nem egy-
szer — a szülők, hogy „ideges". Ideges a meg-
jelenése — nyugtalan, fegyelmetlen —, ideges 
a nézése — fénytelen, zavart szemek —, ideges 
a munkája — nincs kitartása —, ideges aa 
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evése — étvágytalan —, csapong a képzelete, 
hanyag az írása. Mindezekéi! állandóan szid-
ják, s lassan ő maga is elhiszi, hogy képességei 
nem ütik meg a kívánt mértéket- Félénk, bá-
tortalan, önmagával szemben is bizalmatlan 
lesz, gyűlöli a környezetét, s azt a munkakört, 
melyre rossz testi és lelki diszpozíciója foly-
tán alkalmatlan. A belső összeomlásról a til-
tott élvezetek, a rossz társaság s a nem meg-
felelő könyvek nyúj tanak képet. 

Az ilyen gyermek lelki fejlődésében is 
évekre visszaesik, igen sokan sohasem hozzák 
be elmaradásukat. Ezekből lesznek később az 
örökös utcasarki kritizálok, meghunyászkodó 
elégületlenek, akik boldogulásukat nem a 
munka, az egyéni áldozat és tehetségük érvé-
nyesülésére, hanem a szerencse szekerére te-
szik fel. 

Hogy mit jelentenek ezek társadalmi szem-
pontból, ha ezek destruktív tényezők, hiányos, 
fejletlen lelki karakterek nagy százalékban 
ezerepeinek a nemzet életében? Nem nehéz fel-
értékelni. 

így vagy ehhez hasonlóan fejlődnek azok, 
akiknek a testi gyengeségével mit sem törő-
dik az iskola, ha a nevelő nem érzi, hogy az 
ő feladata is nemcsak a szellemét, a lelkét is 
sugározni a gyermekbe, hanem elsősorban 
óvni, ha kell, gyógyítani, ápolni, védeni és 
mentesíteni minden ártalomtól a lélek hüve-
lyét, az egészséges emberi testet. 

Két szempont kell, hogy irányítsa a peda-
gógus figyelmét szomatikus i rányba: 

1. A test és lélek élettani egység. Egyiknek 
a másikra gyakorolt hatása elkerülhetetlen. 
Rossz gazda az, aki roskadozó házban kincset-
érő bútorokat dédelget. 

2. A szomatikus tényezők, ártalmak ismer-
tebbek és könnyebben, biztosabban befolyásol-
hatók, mint a pszichogének. 

Ilyen felfogás mellett a nevelő úgy végzi 
munkáját , mintha szanatóriumban működne, 
mintha minden iskola „iskolaszanatórium" 
lenne, mintha minden nevelő orvos is lenne 
egyszemélyben, aki meglátja a nevelés egész 
feladatát, nemcsak a részletek, de életjövője 
érdekében fejt i ki nagyvonalú tevékenységét. 

Mit tehet a nevelő a gyermek egészsége ér-
dekében? 

Két-három naponkint tisztasági vizsgálatot 
tart . Megnézi a hajat , kezet, körmöket, fület, 
időnkint a testet és a lábakat is s a ruházatot. 
Közelebbről sok olyan jelenséget lát meg az 
ember, amit egyébként alig venne észre. Bele-
vésődik emlékébe a gyermek bőrének vér-
bősége, turgora, teltsége, megérzi a leheletét, 
testének kipárolgását. így korán észreveszi a 
betegséget, gondoskodik orvosi vizsgálatról 
már akkor, amikor a szülő még nem akar, vagy 
a kenyérkeresés nagyobb lekötöttsége miatt 
nem tud erről gondoskodni. Figyelemmel kí-
séri a gyermek ülését — rossz tar tás —, olva-
sás, írás — szemüveg —•, játék, beszédét. 

Minden évben találok három-négy olyan 
gyermeket, akiket a különféle paraziták (tet-

vek, bolhák, poloskák, bélférgek) károsítanak 
Talán mindenütt van egy-két szórványos eset, 
de a várcsok szegénylakásaiban gyakran el-
képesztő helyzetek uralkodnak. Ezek a parazi-
ták, különösen éjjel, az egész bőrfelületet össze-
csípik, miáltal — halmozódva — igen jelenté-
keny mennyiségű vért szívnak el a szervezet-
ből, azonkívül az éjjeli nyugalmat is rontják 
Ilyen esetben, ha máskép eredményt nem tud-
tam elérni, a hatósági fertőtlenítést vettem 
igénybe. A bélférget sokszor nem tar t ják be 
tegségnek, nem mennek vele orvoshoz, pedig 
feltétlen megfelelő ellátást igényel. 

Tájékozódni kell a tanuló otthoni viszonyai 
i ránt : egésznapi munkabeosztásáról, lakás és 
élelmezéséről is. 

A jól tanuló gyermek, aki sokkal több időt 
tölt az egészségtelen lakásban, keservesen fi-
zethet szorgalmáért. Fejlődő szervezete nem 
lehet egészséges, ha nem tartózkodik naponta 
2—3 órát szabadlevegőn. Tudjuk, hogy tüdőbaj 
ellen a szanatóriumok nem gyógyszert, hanem 
levegőt és táplálékot nyújtanak. Azt szokták 
erre mondani: „Viszem én a f iamat sétálni." 
Erre sokkal helyesebb, ha megfelelő játékot és 
játszótársat biztosítanak a gyermek számára. 
Ebéd után 2—4 óra között szabad mozgás, ön-
álló lelki kiélés jár neki- Sokan féltik a gyer-
meket túlzottan, hogy meghűl, megfázik. A hü-
léses megbetegedéseknél a test lehűlése csak 
másodlagos tényező. A téli hurut elsősorban 
fertőzés, amire mindig jobban inklinálnak azok, 
akik keveset tartózkodnak szabadlevegőn és 
hiányos, vagy rossz a táplálkozásuk. 

Érdeklődik a nevelő a gyermek táplálkozása 
után. Ma mit reggeliztél? Tegnap mi volt az 
ebéd, a vacsora? így könnyen rá fog jönni, 
hogy egyik-másik sovány, sápadt gyermeke 
miért / nem fejlődik megfelelően. Jól tudjuk, 
hogy a táplálkozási elégtelenség oka a vérsze-
génységnek, a fertőzésékkel szemben tanúsí-
tott gyengébb ellenállásnak. Az ilyen gyermek 
fáradékony, kedvetlen, ideges, fájdalmakról 
panaszkodik. Ismeretes, hogy a rosszul táplált 
leányok nemi érettsége is késik. Az első tisz-
tulás többször csak a férjhezmenés után áll be, 
s akkor jön a gyors hervadás: már az első ter-
hesség után a fogak rohamos pusztulása, fehér-
folyás, gyomorsüllyedés és állandó kínzó hát-
fájások gyötrik. Sokszor ezeknek az oka nem 
a keresethiány, hiszen jövedelmük nagy luxust 
enged meg az öltözködésben, hanem a rossz be-
osztás, a tudatlanság, a tájékozatlanság, fele-
lőtlenség és nemtörődés. Hány gyermek kap 
reggelire boros, vagy rumos teát s az alkohol-
nál sokkal olcsóbb tej, vaj, tojás ritkán, vagy 
sohasem kerül az asztalra. 

Ezzel a nevelési nehézséggel éppen úgy kell 
számolni, mint a szellemi adottsággal- Míg a 
felfogás, a megértés könnyítésére a módszeres 
eljárások egész sorát tanít ják, addig ezekkel a 
gyakran előforduló nevelési gátlásokkal nem 
törődik a pedagógus eléggé. 

Ez a munka minden részletében tökéletesen 
végezve nehéz feladat és nem mérhető órákkal, 
évekkel, fizetési fokokkal. Ez nem anyagi ter-
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mészetű, hanem szellemi, erkölcsi és lelki jel-
legű. De hiszem, hogyha egyszer igazi öntu-
datra, élniakarásra ébred ez a nemzet, akkor 
azckat a nevelőket fogja a rangsor elejére 
tenni, akik teljesértékű és eredményes munkát 

végeztek s a nemzetépítés feladatában a leg-
nagyszerűbb teljesítményeket tudják felmu-
tatni, hogy az ő példájuk és munkájuk irányító 
és termékenyítő hatása széles körökben érvé-
nyesüljön. 

HÉPIÜKOLAI TAUFOLYAMOK 
í r t a : Dr . SERÉNYI A N T A L 

| ÉP1SKOLA-I •tanfolyamnak nevez-
zük az olyan csoportos tanítást, 
amelyen a népiskolai tanterv sze-
rint folyik a tanítás. E tanfolya-

moknak három fa já t különböztethetjük meg. 
Az egyik az a tanfolyam, amely magánis-

kola helyett létesül, tandíjszedéssel és mind-
azokkal a kellékekkel, amiket a 67200/1920. sz. 
V- K. M-i rendelet előír.* Tanulókként ezen 
csak olyanok vehetnek részt, akik legalább öt 
éven túl vannak azon a koron, amelyben a 
megfelelő nyilvános tanintézet illető osztályá-
nak tanulói lehetnek.1 

A másik csoportja a népiskolai tanfolya-
moknak az, amikor egy község belterületén 
olyan hitfelckezeti népiskola helyett létesül, 
amely az 1930 : XVII . t.-c- alapján törpe-iskolá-
nak minősült és elvesztette államsegélyét. Az 
iskolafenntartó azonban ragaszkodik ahhoz, 
hogy saját hitvallású iskolaköteles korú gyer-
mekeit oktatásban részesítse, de anyagi erejé-
vel nem áll arányban a külön iskola további 
fenntartása, — ilyenkor az egyházközség en-
gedélyt kaphat arra, hogy az iskola addigi he-
lyiségeiben bútorzatának és felszerelésének 
igénybevétele mellett az iskoláját mint népis-
kolai tanfolyamot tarthassa fenn továbbra ok-
leveles tanító alkalmazása mellett.2 A fenntar-
tási összeget és hozzájárulást az egyházközség 
sa já t szabályai szerint veti ki az egyházközség 
minden tagjára, — csak a tanfolyam növendé-
keinek szülőire a hozzájárulást kivetni nem 
lehet. 

A harmadik csoport a leggyakoribb és álta-
lános formája a népiskolai tanfolyamoknak s 
nem más, mint a külterületi beiskolázásnak 
egyik módja. Ha ugyanis egy iskola állítására 
való köteleztetés törvényi feltételei nem forog-
nak fenn, azonban a tanulóknak a létszáma a 
külterületen annyi, hogy csoportos tanításra 
összegyűjthetők s ezáltal a gyermekeknek a 
fuvaroztatása elkerülhető, a külterületi tan-
kötelesek oktatásának biztosítására a pusztán, 
tanyán, telepen, majoron népiskolai tanfolyam 
állítható fel.3 Ezek a tanfolyamok csak névleg 
egyeznek meg azokkal a tanfolyamokkal, ame-
lyeknek intézményes szabályozása a 67.260/1920. 
sz. V- K. M.-i rendelettel történt, csak bizo-
nyos szempontokban és feltételekben egyeznek 

* Hivatalos Közlöny 19£0. évf. 32. sz. 
1 67.100/1^20. V. K. M. 10. §. 
2 70.550/1934. VII. 19. V. K. M. 
3 60.470/1935. III. £0. V. K. M. 

meg, egyébként lényeges meghatározóival tel-
jesen és alapvetőleg eltérnek egymástól. Ismer-
tetésüket a következőkben adom: 

A népiskolai tanfolyam pótolja a népisko-
lát, tehát mindazok a rendelkezések, amelyek a 
népiskolákra vonatkoznak, értelemszerűen al-
kalmazandók a tanfolyamokra is,4 tehát hat-
osztályosnak kell lenniök továbbképző népis-
kolai oktatással vagy nyolcosztályúaknak. 
Csonka intézmény nem lehet- A tanfolyam ta-
nulóinak mulasztása éppúgy bírálandó .el, mint 
a rendes iskolai tanulók iskolamulasztása. A 
tanítás ingyenes. 

A népiskolai tanfolyam fenntartója külte-
rületen rendszerint az a földbirtokos,5 akinek 
az 1907 : XLI. t.-c. 32. §-a értelmében a gazda-
ságában alkalmazott cselédek gyermekeinek 
iskoláztatásáról gondoskodnia kell. Mindenkor 
a magánoktatásnak egy neme, röviden: iskola-
szerű csoportos magánoktatás. Hitfelekezeti 
jelleggel tehát semmiképen sem ruházhatók 
fel.6 Nincs akadálya azonban annak, hogy a 
tanfolyam helyi felügyelet szempontjából egy 
bitfelekezet belterületi iskolájának helyi ható-
sága alá rendeltessék.0 

A tanfolyam megnyitásának engedélyezéséért 
a kérelmet a kir. tanfelügyelőhöz kell benyúj-
tani? s fel kell szerelni a tanfolyam személyi 
és tárgyi előfeltételeit igazoló okiratokkal. 

Engedélyt a kérelmező csak úgy kaphat, ha 
a tanfolyam vezetésére okleveles tanítót alkal-
maz.5 Ennélfogva a személyi vonatkozású ira-
tok: a tanító oklevele, honossági (illetőségi) bi-
zonyítványa és községi vagy elöljáróság vagy 
állami endőrség" által kiállított oly erkölcsi bi-
zonyítvány, amely megelőző foglalkozását és 
erkölcsi magatartását is feltünteti.8 

Tárgyi iratok: a tanfolyam helyiségének 
méretezett alaprajza, a tanterem bútorzatáról 
és felszereléséről szóló kimutatás, továbbá a 
tanfolyam órarendje és tanmenete, továbbá a 
használt tankönyvek jegyzéke. Ez utóbbi há-
lom helyett nyilatkozat adható, hogy a tanítás 
a népiskolákra előírt óraterv és tananyag 
szerint, s engedélyezett tankönyvek használá-
sával történik. 

4 110.310/1939. V. 2. V. K. M. 
5 56 774/1933. XI. 8. V. K. M. 
6 58.3-0/1936. IV. 22. V. K. M. 
7 61.380/1937. V. K. M. 
8 58.495/1933. I. 16. V. K. M. 
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Az engedély megadása a tankerületi kir. fő-
igazgató hatáskörébe tartozik,8 akihez a kir. 
tanfelügyelő véleményes javaslattal terjeszti 
fel a kérelmet.? 

Az engedély kétféleképen szólhat: vagy úgy, 
hogy a tanulók valamely nyilvános jogú nép-
iskolában az iskolaév végén osztályozó vizsgát 
tartoznak tenni,10 amikor is mint annak az is-
kolának felmentett tanulói tar ta tnak nyilván; 
vagy pedig úgy szól az engedély, hogy a kir. 
tanfelügyelő elnöklete és a tanfolyam vezető-
jének közreműködése mellett a tanfolyam szék-
helyén és helyiségében tartoznak osztályozó 
vizsgát tenni.11 Az előbbi esetben a tanulók at-
tól az iskolától kapják a bizonyítványt, amely-
ben az osztályozó vizsgát tették,10 az utóbbi 
esetben a bizonyítványt a tanfolyam adja s ér-
vényes bizonyítvány jellegét és erejét az adja 
meg, hogy a kir. tanfelügyelő í r j a alá, mint a 
vizsgálat elnöke és egyszemélyben tanügyigaz-
gatási hatóság. 

Amikor a kir. tanfelügyelő elnöklete mel-
lett folyik le a vizsga, a tanfolyam fenntar tója 
előzetesen tartozik a kiszállási költségek fede-
zése címén a kir. tanfelügyelői hivatalba 30 P-t 
(egy osztályozó vizsgadíjat) befizetni.11 Mikor 
a tanulók valamely népiskolában tesznek osz-

• tályozó vizsgát, az iskola pénztárába a tanfo-
lyam tanulói után fejenkint kell befizetni a 
30 P díjat.12 Ezeknek a vizsgálati díjaknak el-
engedése vagy azoknak bármily összegre való 
csökkentése iránt a tanfolyamot engedélyező 
hatóság nem rendelkezhetik, mert minden 30 
P-ből 20 P a vizsgáztató tanerőket illeti, akik-
től ezt elvonni nem méltányos, 10 P pedig a 
pedagógiai szemináriumi könyvtáralapot illeti 
s az rendeltetésétől el nem vonható.8 A cseléd-
sorban levő szülők gyermekei után a díjak le-
fizetése az 1907 : XLV. t.-c- 32. §-a alapján a 
birtokos kötelezettsége. 

A tanfolyam engedélyezése nem egy tan-
évre szól; a kiadott engedélyek tehát további 
intézkedésig maradnak érvényben, ha csak a 
rendelkezés szövegében az egy évre szóló enge-
dély kifejezetten feltüntetve nincs.13 Egyéb-

9 25.800/1941. V. K. M. 1. § 13. pont. 
10 G4.488/1933. III. 4. V. K. M. 
11 54.925/1934. VI. 5. V. K. M. - 66.097/1935. XI. 

6. V. K. M. 
12 69.421/1936. III. 10. V. K. M. 
13 61.887/1934. XI. 19. V. K. M. 

ként a kérések megismétlésére és évenkiuti ú j 
engedélyek kiadására szükség nincs.14 

A tanulók vallásoktatásának biztosításáról 
a fenntartónak kell gondoskodnia-5 

A tanítót a tanfolyam fenntartója megálla-
podás szerint díjazza,15 mert a tanító magán-
szerződés mellett alkalmazott tanerő.10 Magán-
alkalmazotti jogviszonyból kifolyólag a tanító 
illetmény követelése csak polgári kereset ú t ján 
érvényesíthető.1" 

Ha a tanfolyamra utalt tanulók létszáma 
a harmincon felül emelkedik, a tanfolyam 
jellegében tovább fenn nem tartható, hanem 
vagy a községet kell kötelezni iskola állítására 
az 1868 : X X X V I I I . t.-c. alapján, vagy pedig az 
érdekeltséget az 1926 : VII- t.-c. alapján. Az is-
kola megszervezéséig a tanfolyamon megszakí-
tás nélküli eredményes szolgálat a tanítói szol-
gálatba beszámít.17 Ez a jogszabály analogice 
alkalmazható a r ra az esetre is, ha nem átszer-
vezés folytán folytat ja a tanítói működését, 
hanem más iskolához átválasztás folytán. A 
nyugdíjba azonban az évek nem számíthatók be 
egyik esetben sem, mert a népiskolai tanfolya-
mok nem tagja i a nem állami tanítók országos 
nyugdíj intézetének-

Miután a tanfolyam mint intézmény nem 
iskola, nyilvánossági joga nem lehet s az állás 
után nyugdíjintézeti jáiulékot fizetni nem 
kell.15 

A tanfolyamok felett a tanulmányi és köz-
igazgatási szempontból szükséges felügyeletet 
közvetlenül a kir. tanfelügyelő gyakorolj a,la 

aki az állandó ellenőrzéssel valamely nyilvá-
nos iskola igazgatóját is megbízhatja. A kör-
zeti iskolafelügyelők épúgy tartoznak a tan-
folyamokat meglátogatni, mint a népiskolákat. 

A tanfolyamokat évente több ízben kell 
meglátogatni és a nevelés és oktatás eredmé-
nyéről külön is jelentést tenni a tankerületi 
kir. főigazgatóhoz.10 

Aki népiskolai tanfolyamot engedély nélkül 
tar t fenn, kihágást követ el és 15 napig terjed-
hető elzárással és pénzbüntetéssel büntetendő.2® 

14 61.164/1934. XI. 19. V. K. M. 
16 113.115/1940. IX. 13. V. K. M. 
16 1113.115/1940. IX. 13. V. K. M. 
17 65.283/1933. III. 23. V. K. M. 
18 67.Í 00/1920. V. K. M. rend. 3. §. 
18 63.298/1936. VII. 26. V. K. M. 
20 67.200/1920. V. K. M. rend. 7. §. — 128.449/1920. 

IX. 14. V. K. M. 

Szinyei Merse Jenő a Kántorszövetség 
közgyűlésén. 

A Magyar Országos Katolikus Kántorszö-
vetség közgyűlést tar tot t a Szent István Tár-
sulat dísztermében, amely teljesen megtelt a 
fővárosi és vidéki — közöttük a visszatért te-
rületek — katolikus kántoraival. 

A közgyűlésen megjelent Szinyei Merse 
Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter is, 
akit nagy lelkesedéssel üdvözölt a közgyűlés 

közönsége. A pápai himnusz elhangzása után 
dr. Beresztóczy Miklós pápai kamarás, minisz-
teri tanácsos elnöki megnyitójában arra mu-
tatott rá, hogy az egyházművészet képviselői 
nem hallgathatnak a fegyverek között sem, 
mert feladatuk a lélek megerősítése, az Istenbe 
vetett hit fokozása, a szebb jövőbe vetett re-
ménység megerősítése. Az egyházművészet 
többi ága között az egyházi zene is az Istenhez 
való felemelkedést akar ja szolgálni, olyan mű-
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vészettel, amely egyaránt tetsző Istennek és 
embernek. 

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 
után Faludy Béla főiskolai tanár, a szövetség 
főt i tkáia terjesztette elő jelentését, amely be-
számolt a 22 évre visszatekintő intézmény szel-
lemi munkájáról, amelynek keretében felemlí-
tette a szövetség folyóiratát, a kántortanfolya-
mok megrendezését, az egyházzenei kölcsön-
könyvtár, a zenei kaszinó megalapítását és az 
egyházzenei zsebkönyv kiadását, valamint azo-
kat az anyagi kérdéseket, amelyeknek megol-
dásán a szövetség működik. 

A minden részletre kiterjedő beszámoló után 
Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi 
miniszter emelkedett szólásra és hangsúlyozta, 
hogy örömmel jött el a katolikus kántorok 
gyűlésére, akik i ránt mindenkor megbecsü-

léssel viseltetett, mert módjában volt megis-
mernie azt a fontos munkát, amelyek úgy 
az egyházi életben, mint világi apostolok, 
mint pedig a nemzet életében, mint a falu 
népének sok munkakört betöltő vezetői vé-
geznek. Er re a munkára fel kell figyelnie 
mindenkinek és közreműködni a hivatalos 
vezetőknek erkölcsi és anyagi támogatásukra, 
amelyet munkájuk megérdemel- A maga 
részéről ezt a legnagyobb készséggel ígéri meg. 
Zajos taps fogadta a miniszter szavait, amely 
után P. Szabó Polikárp szolnoki ferences plé-
bános tartott, meleghangú megemlékezést Su-
gár Viktorról, a szövetség elhúnyt világi el-
nökéről. Dr. Ijjas József érseki biztos számolt 
be a Délvidék, különösen a Bácska kántorainak 
szellemi és anyagi ügyeiről. A közgyűlést a 
különféle jelentések és a választások fejezték 
be. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Költeménytárgyalás. 
í r t a : FEJES M. KORNÉLIA 

Tantárgy és osztály: Költeménytárgyalás a 
népiskola IV. osztályában. 

A tanítás tétele: Petőfi S.: „Szüleimhez" c. 
költeménye. 

A tanítás célja: A költemény megismertetés 
kapcsán az író életkörülményeinek megvilágí-
tása. 

Önzetlenség, hála, sziilői tisztelet érzelmeinek 
felkeltése s ezen érzelmeknek megfelelő tényke-
désre hatás. 

Másokat segítsünk meg szükségeikben. Jobb 
adni, mint kapni. 

Szemléltető eszköz: Petőf i S. arcképe, kiskő-
rösi szülőháza, térkép és belső szemléltetés. 

Imakönyv, újság. 

A TANÍTÁS MENETE. 
Előkészítés: 

a) Hangulatkeltés, a költemény befogadásá-
hoz szükséges hangulat megteremtése, a szülők 
iránti szeretetről beszélgetve. 

b) Áthaj lás a költeményre. Mivel tartozunk 
mi szüleinknek? Mit óhajtunk nekik? 

c) A költő bemutatása, néhány szó Petőfi 
Sándorról. 

Célkitűzés: Hogy Petőfi S. mivel akarta szü-
lei jóságát meghálálni, azt hallgassátok meg! 

Tárgyalás: 
a) A költemény elszavalása, vagy hangsúlyos 

elolvasása. 
b) A gyermekek önálló közléseinek meghall-

gatása, a benyomások elmondása. 
c) A költemény gondolategység-szerinti tár-

gyalása és elmélyítése. 

I. egység. Vágyat megelőzni mielőtt kívánná, 
már meg is kapja . Előzékenység. 

II- egység. Megadjuk mindenkinek a neki ki-
járó tiszteletet. 

III. egység. Hithű, buzgó élet erőt ad a szen-
vedés elviseléséhez. 

IV. egység. Testvéries együttérzés, másnak 
örömet s ne szomorúságot szerezzünk. 

V. egység. Az „én" legyen az utolsó. Önzet-
lenség, honszeretet. 

VI. egység. Mások vígasztalásához jó szó is 
elég, ha más nincs. 

d) A költemény végigolvastatása és a tarta-
lom elmondatása. 
Begyakorlás: 

a) Elmélyítés. Az alapgondolat kifejezése. 
Hála, szülők iránti szeretet. 

b) A költeményben hallottak alkalmazása a 
gyermek életére. 

c) A költemény megtanulása. 
d) A költemény lerajzoltatása elképzelés 

után. 
RÉSZLETES KIDOLGOZÁS. 

Előkészítés: 
a) Hangulatkeltés. Érdekes kérdésre kell ma 

választ adnotok. Szülei közül, ki melyiket sze-
reti jobban? Aty já t vagy édesanyját? — Miért? 
— Miért szereted egyformán? (Édesapa pénzt 
keres, édesanya otthon fárad.) — Ha nem tud-
nának értetek dolgozni, akkor szóval nem is sze-
retnétek őket? — Hálával kell adóznunk, hisz a 
jó Isten után mindent tőlük kapunk. R inden 
vágyatokat teljesítik-e? — (Amit csak lehet) 
Mi-mindent kaptál húsvétra, N.? — S to kará-
csonyra? r—i S. N. az isk. év elején? 

b) K i tudja, hogy hány átvirrasztot tsza-
kába kerül édesanyátoknak, hogy ti ndig 
tiszták, rendesek legyetek, s édesapáto1 ad 



8 5 6 - 1942 : 17. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

ságot nem ismerve, verítékes munkával keresi 
a pénzt, hogy megélhessen a család. Hányszor 
még az ételt is megvonják maguktól, hogy a 
gyermekeknek mindenük meglegyen. Hogyan 
mutat já tok ki hálátokat szüleitek iránt? 

Most a szünetben, amikor hosszú idő után 
ismét viszontláthattam édes szüleimet, köny-
nyeim ráperegtek édesanyámnak értem meg-
kérgesedett kezeire s remegve simogattam a 
gondban hófehérré őszült édesanyám szép fe-
jét. Váj jon mit kérhetek számukra napi imáim-
ban1? — Ha ti megnőttök, bizonyára valóra-
váltjátok mindazt, amit egy híres magyar 
költő szüleinek adni akart. 

c) I t t az arcképe. (Bemutatom.) Ki mit tud 
róla! — Mit olvastok le az arcáról? — Szegény 
volt. Ha pénzt keresett, szüleinek küldte s ilyen-
kor volt a legboldogabb. Ha szüleinek pénzt 
küldött, akkor tudhatjuk, hogy milyen sorsban 
éltek? —- Nyomorúságosan. — Nyomorúságos 
napjaiban váj jon miről álmodozhatott? — (Jó-
sorsról.) Nem volt önző, nem magára gondolt 
elsősorban. — Kik juthat tak eszébe? 

Célkitűzés: Hogy mivel akar ta P. S. szülei 
jóságát meghálálni, azt hallgassátok meg! 
Tárgyalás: 

a) A költeményt elszavalom. (Esetleg hangsú-
lyosan elolvasom.) (Várom a gyermekek érzé-
seinek megnyilatkozását.) Mit mondott nektek 
e költemény? 

b) Kikre gondolt P- amikor elképzelte, hogy 
meggazdagodott? — Szép, hogy nem magára, 
hanem kedves szüléire s Istók öccsére. Milyen-
nek nevezhetnők? — (Önzetlen-szívű.) Miért 
gondol szüleire? — (Hálás s szereti őket.) H a 
ti meggazdagodtok, hogyan utánozzátok a szü-
leit így tisztelő s szerető, hálás, magyar köl-
tőt? — S ha ti is szegények maradnátok? — 
Kire mi hatott a költeményből legjobban? — 
Miért? 

c) Olvassuk el e szép verset, N! — (Első 
gondolategység.) 

I . 
„Hejh, édes szülőimék, 
Gazdagodjam meg csak! 
Akkor, hiszem Istenem, 
Nem panaszolkodnak. 

Minden teljesülni fog, 
Amit csak kívánnak, 
Megelőzöm vágyait 
Édes apám, -anyámnak." 

Miért vágyott P. S. a gazdagságra? — Kik-
nek akart örömet szerezni? — Vájjon panasz-
kodtak-e neki az öreg szülők? — Sok csapás, 
szenvedés érte őket. Házukat elvitte az árvíz, 
pénzüket meg a rossz emberek csalták ki tőlük. 
Nem sikerült P. a tyjának a gazdálkodás, sem 
korcsma bérlése. Tudta P., hogy szülei mire 
vágyódnak. N. mondd ezt más szóval! (Amit 
szeretnének.) Kinek volt már közületek vágya? 
— Mire vágyódtál? — Most is vágyódik a jó 
tanuló valamire? — Valami i t t homályos: 
„Megelőzöm vágya i t . . . " Hogy értitek ezt? — 

Még ki se fogják gondolni, P. S. máris telje-
síti azt, amit kívánnak. (A napokban egyik kis-
leány az én vágyamat, gondolatomat is „Meg-
előzte". (Egy esetre hivatkozás.) Ki tett már 
így otthon? — Iskolában? — Társával? — P. 
szülei még ki sem gondolják, ő már készen 
hozza nekik a szebbnél-szebb, jobb dolgokat. 
Figyeljétek meg, hogy mivel akar t nekik örö-
met szerezni! 

N. tovább olvas! 
II . 

„Lesz csinos ház, amiben 
Megvonulnak szépen, 
Pince lesz a ház alatt, 
Jóbor a pincében. 
Meghíhatja édesapám 
Minden jóbarátját, 
Borozás közt leiköket 
A jókedvbe mártják." 

Kire gondol legelőször P.? — Hogy egyiket 
se sértse meg, egyszerre mindkét szülőre. Mi 
lehetett a két jó öreg leghőbb vágya? — Biz-
tosan sok volt a lakbér s kevés a pénz. Mi le-
hetett az atya kedvenc szórakozása? — Magyar 
ember jó bor mellett lesz bőbeszédűvé. Hogy 
értitek: „Borozás köz t . . . már t j ák . . . " ? (Hason-
lat, átvitt értelem.) N- mondd sajá t szavaiddal! 
— Kire gondol ezután P. először? — (A család-
főre, övé az elsőség.) Szigorú volt hozzá édes-
apja, de a szeretet, tisztelet megmaradt szívé-
ben. Milyenek hozzátok a ti szüleitek? — Atyá-
tok? — Később hálásak lesztek érte. Az a bol-
dog, akire vigyáznak, óvják a rossztól. 

Hogy az édesanyja vágyait hogyan akarta 
P. megelőzni, azt N. olvassa el! 

I I I . 
„Szép kocsit csináltatok, 
Édesanyám számára, 
Nem kell, hogy a templomot 
Gyalogosan járja. 

Lesz aranyszegélyzetű 
Imádságos könyve, 
Krisztus Urunk képe lesz 
Szépen metszve benne." 

Milyennek ismerjük meg e sorokból P. édes-
anyját? — Honnan kapott lelkierőt a szenvedé-
sek elviseléséhez? — Tudta P., hogy édesanyja 
sokat forgat ja régi, kopottas imakönyvét. Ta-
lán már hiányos is volt. Mi volt a jó asszony 
szíve vágya? — Milyet akar t neki venni a fia? 
— (Egy ilyen imakönyv szemléltetése.) Rámet-
szették Krisztus Urunk képét, rávésik. Tetszik? 
— Miért? — Még valamit kiolvashattunk a 
verssorokból. . .? (P. anyja idős lehetett, talán 
lábfájós.) Lehet, hogy a templom is messze 
volt. Még ma sincs minden kis faluban temp-
lom. A jó asszony bizonyára szorgalmasan el-
ellátogatott az istentiszteletre. Sokan nagy ál-
dozat ú t ján juthatnak az Isten házába s mi? . . . 
— Biztosan akad jó fel tételetek. . . Kíméletes, 
gyengéd gyermeke volt P- jó szüleinek. Ti most 
hogyan mutat játok ki szereteteteket k. sz.-tek 
iránt? — Hogyan vagy édesanyád segítségére? 
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— Miben? — S édesapád iránt? — (Este, ami-
kor haza jön . . . stb.) Nézzük csak, hogy kire 
gondolt még Petőfi S.! 

N. tovább olvas! 
IV. 

„Pistinek meg majd veszek 
Drága paripákat, 
Hajlok jó Istók öcsém 
Vásárokra járhat." 

W 
Kire gondolt itt P.? — Hogyan hívták 

öccsét? — Miért í r j a kétféleképen? — Talán így 
becézték, s így magyarosabb. A szülők nevét 
is hogyan írta? — Miért? — ti is így mondjá-
tok: Édesapám, édesanyám, s ne másképen! — 
Mit vesz öccsének? — Miért vájjon? — Talán 
szeretett lovagolni, vagy kocsin vásárra menni. 
Ez lehetett a vágya. ^Tűzfavesszős lovaglásait 
P. megjegyezte magának. Miért? — A jó test-
vér is így tesz. S ti? — N? — Kinek van még 
testvérkéje? — Hogyan szerez neki örömet? 
S iskolai társának? — P. nem kívánja el test-
vérétől az övét. Sőt ad neki. Nagyobb öröm 
adni, mint kapni. Ki érezte már'? — Mikor? 

N. olvass tovább! 
V. 

„Végesvégül lesz nekem 
Dúsgazdag könyvtáram, 
Akkor majd a verseket 
Nem pénzért csinálom. 

Ingyen osztom azokat 
Szét az újságokba, 
Minden szerkesztő, tudom, 
Szívesen fogadja. i 
S hogyha szép lányt kaphatok — 
De magyar lelkűt ám! 
Édesapám táncolni fog 
Fia lakodalmán." 

Milyen tulajdonságát ismerjük meg még a 
költőnek? (Szerény.) Miért? — Sokszor hallom 
köztetek, hogy „én í g y . . . én ú g y . . . " A szerény 
ember magáról keveset beszél s utoljára ma-
rad, nem tolakodó . . . Van-e ilyen köztetek? — 
Mikor miben volt szerény? — Szegény P. mire 
vágyott? (Könyvtárra.) Csak mások jóvoltából 
jutott ezekhez ő, aki élt halt a szép irodalmi 
munkákért. Szegénysors, nehéz-sors! S mégsem 
zúgolódik. Kiben bízik? — Nekem e rész II . 
szakasza tetszik. Miért? — Nem zsugori, ha 
nem lesz pénzre szüksége ingyen adja verseit 
a szerkesztőnek. Ki az? — I t t egy újság, néz-
zük meg ki a szerkesztője? — Miért kell ezt 
kiírni? — Milyennek ismertük meg most Pető-
fit? — Sok gazdag házából meg üres kézzel tá-
vozik a szegény. . . Ezeknek a kapujára füg-
geszthetnék e so roka t . . . Ha nektek költőpén-
zetek lesz, mire fogjátok azt elkölteni? — N? 
S te? — Miért érdemes könyvet venni? — Ki-
nek van? — S milyenek? — Csak jó .könyvet 
vegyünk s olvassunk! — Mikor lesz P. apjának 
jókedve? — Milyen leány kell P-nek? Nem 

gazdag, hanem? — Miért? — Nincs is pá r j a az 
igazi, honszerető, áldozatos magyar nőnek? 
Miért? — Honnan tudod? S a történelemben? 
— S ti milyenek lesztek? Köszönjük meg a jó 
Istennek, hogy magyarnak születhettünk s le-
gyünk méltók dicső elődeinkhez! 

VI. 
Így élünk majd boldogan 
A mulatságoknak, 
Így biz, édes szüleim ... 
Gazdagodjam meg csak." 

Örvendhetett-e P. terveinek? Mit mond szü-
leinek? — Hogy értitek e részt: „a mulatságok-
nak . . ." Helyes, jó szórakozásra is szükségünk 
van. Ki hallott már rossz, bűnös szórakozások-
ról? — Mi a gondolatotok? — S az elhatáro-
zásunk? 

d) A költeményt végigolvastatom s a tartal-
mát elmondatom. 

Begyakorlás: 
Elmélyítés. Miből láttuk, hogy P. igazán sze-

rette szüleit? — Mivel mutat ta ki szeretetét? 
— (Először reájuk gondol.) Milyennek ismer-
tétek meg nagy költőnket? — (Hálás, önzetlen.) 
Honnan tudta, hogy mivel tudna örömet sze-
rezni? — (Megfigyelte.) Megérezte s tudta is, 
hogy miben szenvednek hiányt. Mit tanulhatunk 
tőle? — Kötelesek vagyunk-e erre? — Miért? 
Van egy parancsolatunk is. (A IV.) így vissza-
adjuk némileg azt a sok jót, amit ők adtak ne-
künk. Miért csak némileg? 

a) Ha sok pénzetek lesz valamikor, hogyan 
gondoltok majd k. szüleitekre? N. te kinek mit 
fogsz adni? — Miért? — S N.? — S ha tehetet-
len, munkanélküli, vagy szegény, betegesek 
lesznek szíileitek, mi lesz a kötelességtek? — 
Miért? — Még akkor is tartoztok ezzel, ha t i 
magatoktól vonnátok is meg. Mert ők is miat-
tatok lettek szegények. Még ez soká lesz, de 
most mivel mutatjátok ki hálátokat és szerete-
teket irántuk? Mivel szereztek nekik örömet? 
Jó szóval is lehet örömet szerezni, kedvesség-
gel, figyelemmel. — Egy kisleánytól egyszer 
kért egy koldus segélyt. Nem volt nála semmi. 
Mégis jó volt hozzá. Megsimogatta és kedvesen 
rámosolygott . . . 

b) Ti is elmondottátok, hogy mit fogtok k. 
szüleiteknek adni. S azt is, amit P. leírt. P. is 
elmondotta. Melyik volt a szebb? — Miért? — 
A jó Isten tehetséget adott neki arra, hogy 
amit érzett, gondolt, azt gyönyörűen le is ír-
hatta verseiben. Gyűjtögessetek ti is ilyen szép 
kifejezéseket s akkor szebb lesz a társalgástok 
s a fogalmazástok is. 

c) Olvasgassátok e verset otthon többször-
Aki a felét s később az egészet is a legszebben 
fogja tudni, az elszavalja majd „Anyák-nap-
ján". 

d) A mindenes-füzetbe rajzoljátok le azt, 
ami e költeményből nektek a legjobban tet-
szett ! 



858- 1942 : 17. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

HAZAI ÉS 
KOLFÖLDITANÜGYI LAPOKBÓi 

Hazai tanügyi lapokból. 

A Családi Körnek, Pettkó-Szandtner Aladár 
folyóiratának legújabb számába dr. Ágoston 
Julián írt vezető helyen mélyszántású cikket 
„Hol vagy, Is tván király?" címmel. Igen figye-
lemreméltó közleményt olvasunk Hajós László 
tollából, melyben arra mutat rá, mily nagy-
fontosságú a nevelésnél, hogy a szülő minél 
többet beszélgessen gyermekével. Sz. Weress 
Jolán a ponyvairodalom elleni küzdelem esz-
közeiről és módjáról értekezik „Ponyvairoda-
lom az anyák kezében" című írásában, míg 
Földváry Valéria a kecsketartás népszerűsíté-
sének rendkívüli jelentőségéről és a kecske 
gazdasági éilékéről tájékoztat. Külön kell meg-
emlékeznünk K. Tóth Lenkének színes, kedves 
tárcájáról „Fizető vendég" címmel. A tartal-
mas füzetet ezúttal is bőséges Egészségápolás, 
Otthonunk, Udvar és kert rovatok, valamint 
Gyermekbokréta gazdag mesegyűjtemény mel-
léklete vitéz Lévay Gáborné művészi rajzaival 
egészítik ki. Ezen folyóirat egyik számában kü-
lönösen időszerű tájékoztatást ad Lukács Sarolta, 
a Magyar Vöröskereszt Egyesület alelnöke a 
szociális munka háborús feladatairól. Igen fi-
gyelemreméltó írásokat olvasunk még Hajós 
Elemértől „A gyermek és az öröm" címmel, to-
vábbá gróf Esterházy Móricné tollából, aki kö-
vetendő példaként állítja elénk Belgiumnak és 
Hollandiának széleskörű emberbaráti tevé-
kenységét sok tízezer gyermekünknek össze-
omlásunk alkalmával történt felkarolásával 
kapcsolatban. Dr. Menyhárd Irén a viszeres 
betegségek és a lúdtalpról, illetve megelőzé-
sükről ír. Ölbey Irén kedves és friss tárcájával 
teszi színessé a füzetet, melyet egyébként ez-
út tal is Egészségápolás, Otthonunk, Udvar és 
kert bőséges rovatok, valamint Gyermekbok-
réta gazdag mesegyűjtemény melléklete vitéz 
Lávay Gáborné művészi rajzaival egészítenek 
ki és tesznek teljessé. A Családi Kör egész évi 
előfizetési díja 4 P. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalnál Budapest, XI., Horthy Miklós-ut 16. 
Egyes számok az IBUSZ-paVillonokban is kap-
hatók. 

A „Kárpátmedence" augusztusi száma a 
parlamentben legutóbb tárgyal t törvényjavas-
lattal kapcsolatban mezőgazdaságunk fejlesz-
tésével foglalkozik, hogy az ezirányú nagy-
szabású, milliárdos programmal az olvasó-
közönséget megismertesse. A bevezető cikket 
mezőgazdaságunk fejlesztésének célkitűzéseiről 
báró Bánffy Dániel földmívelésügyi miniszter 
írta. A mezőgazdaságfejlesztés agrárpolit ikai 
és agrárszociális vonatkozásait Czettler Jenő 
tárgyalja. A szakoktatás jelentőségéről a mező-
gazdaság fejlesztésével kapcsolatban üevich 
László írt. Halács Ágoston az érdekképviselet 

szerepével foglalkozik a mezőgazdaság fejlesz-
tésére irányuló munkában. Az állattenyésztés 
fejlesztéséről Batlha Pál írt, növényteimesztési 
vonatkozásban pedig Kristály Aladár tárgyal ja 
a törvény célkitűzéseit A mezőgazdaságfej-
iesztő törvény közigazgatási és közgazdasági 
vonatkozásait Pataky Ernő ismerteti, a sürgő-
sen kivitelezendő mezőgazdaságfejlesztő intéz-
kedésekkel pedig Liszy Edwárd foglalkozik. 
A magyar mezőgazdaság fejlesztésének ezen 
kérdései után a folyóirat a külföld mezőgazda-
ságfejlesztö intézkedéseit tárgyalja, melynek 
során megismerkedhetünk az összes európai 
országok mezőgazaasagpolitikájávai- E tartal-
mas számot, melyneK megjelentetésével a 
„Kárpátmedence" fontos és időszerű feladatot 
végzett, dr. Szabó Miklós egyetemi m. tanár, 
a lap felelős szerkesztője állította össze. A lap 
szerkesztősége és kiadonivatala Budapest, gróf 
Károlyi-utca 22. sz. II. Telefon: 383-157. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző Intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének folyóirata. 
Szerkeszti: Molnár Oszkár. A mindig tar ta lmas 
lapnak folyó évi augusztusi számában Szemes 
Gábor „ f i lmes tanitás és nevelés tanítóképző-
intézeteinkben'' címen ír t tanulmányt. Isko-
láinkban a módszeres egységekhez tervszerűen 
beiktatható filmtipusokat Európa iskolarendjé-
ben elsőnek teremtettük meg. 'löbb fi lmünk a 
római nemzetközi kiállításon hirdette meg a 
magyar munka diadalát. Külföldi lapok ír ták 
rólunk: „Bámulatos, hogy egy kis nép micsoda 
erőfeszítésekre képes, ha az elvekben a meg-
egyezés megtörtént1 '. A cikk az iskolai filmve-
títés néhány technikai és módszertani kérdéseit 
is tárgyal ja . Bizonyos, hogy a film a nevelés-
nek, a korszerű oktatásnak mindjobban elis-
mert fegyvere lesz és az oktatófilmre a taní-
tásban és nevelésben jövő vár. Dr. Kiss Lajos 
a nyíregyházi állami líceum és tanítóképző be-
utazó tanulóinak életsorsáról, a nevelői gondol-
kodás tükrében közöl érdekes adatokat. Akik 
elmentek rovatban Arany Lajos Suta Gyuláról 
í r megemlékezést. Hírek és egyesületi közlemé-
nyek fejezik be a Magyar Tanítóképző leg-
utolsó számát. 

Nevelés. Ezelőtt Pedagógiai Szeminárium. 
A Budapesti Tanító Testület hivatalos lapja. 
Szerkeszti: Lenkey István. Az elmúlt tanév 
utolsó számában Lenkey Is tván néhány tömör 
mondatban az elmúlt esztendő jelentőségéről 
szól. Majd dr. Tolnai I s tván A magyar nevelés-
ügy úttörői a szabadságharc előtt címen emlé-
kezik vissza a XVI—XIX. század pedagógu-
saira. Kerényi József a bécsi rendőrigazgatóság 
kriminálbiológiai állomásának megállapításá-
ról ír kritikát. Könyvszemle, majd az egyesület 
1942. évi közgyűléséről hoz részletes beszámolót. 

Magyar Tanító. A volt Felvidéki Általános 
Tanítóegyesület lapja. Főszerkesztő: Boros 
Béla. Legutolsó számában az ország valamennyi 
tanítóegyesületéhez és tanítójához emlékiratot 
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intéz. Sürgeti az egész ország tanítóságát ma-
gában foglaló s a sok különböző egyesület fö-
lött álló általános tanítói szervezet létrehozá-
sát. Boros Béla Körösi Csorna Sándorról, halá-
lának 100. évfordulója alkalmával í r értékes 
gondolatokat tartalmazó cikket. Polák Imre 
szintén a tanítói egységről szól. „Egyesületi 
Élet" rovatban tavaszi közgyűlésekről beszámo-
lók vannak. Tanácsadó, könyv-, lapszemle és 
hírek teszik változatossá az ügyesen szerkesz-
tett lapot. 

Tanítók Lapja. Az Orsz. Ref. Tanítóegyesü-
let Debrecenben megjelenő hivatalos közlönyé-
nek augusztus 15-i számában a lap felelős szer-
kesztője: Ormós Lajos „Miniszteri Szózat" cí-
men ír igen tartalmas, mély meglátásban gaz-
dag cikket Szinyei Merse Jenő vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek a nyári egyetem 
megnyitása alkalmából elhangzott beszédéből. 
A jóváhagyott és már megjelent ref. Tanterv és 
Útmutatásokról tiszta képet nyú j t a lap. Ungh-
ráry Gyula: „Tapadótábla és játékpénz" címen 
közölt cikkében ad gyakorlati útbaigazítást a 
tapadótáblán végezhető szemléletes számolás-
tanításról. Bod Lajos: „Augusztusi hangulat" 
című közleményét, híreket és hivatalos hirdet-
ményeket hoz még a magas színvonalon álló 
lap. 

Szilágyvármegyei Tanügy. Szilágysomlyón, 
Fügedi Péter szerkesztésében Szilágyvárme-
gyei Tanügy" címen havonként megjelenő ú j 
lap hagyta el a sajtót. Első három számában a 
„Szebb jövő" jegyében hívja munkába a Szi-
lágyság tanítóit. Pedagógiai rovatában iskolai 
ünnepélyekre alkalmas beszédeket, verseket kö-
zöl. A megtartott pedagógiai szemináriumok-
ról beszámolókat, egyesületi híreket hoz. A vár-
megyei kir. tanfelügyelői hivatal hivatalos 
lapja is, s azért rendeleteket is közöl. 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége szeretet-
tel köszönti a szép célkitűzéssel meginduló ú j 
tanügyi lapot s kívánja, hogy hivatását be-
töltse. 

A „Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Népmű-
velés" augusztus havi számában Csontos Sán-
dor felelős szerkesztő első helyen hódolattal, 
őszinte, szívből fakadó jóérzéssel és örömmel 
köszönti ú j miniszterünket, dr. Szinyei Merse 
Jenőt, aki a magyar nemzetnevelői rend leg-
szerényebb munkásainak, a magyar tanítónak 
munkáját mindenkor elismerte, méltányolta és 
megbecsülte. Dr. Kováts Jánostól „A munka 
dicsősége" címen hoz tartalmas cikket. Nyilas 
János „A községi tanítók egyesülése" cikkében 
örömének ad kifejezést, hogy a budapesti ta-
nítóságból alakult Tanító Egyesület az ország 
eddig szervezetlen községi tanítóságát is kebe-
lébe fogadta. Rendeleteket, országos és vár-
megyei jellegű tanügyi híreket is hoz a lap. 

Német tanügyi lapokból. 

Téves szemléltető eszközök. 
A Die Deutsche Schule című régi jónevű 

német pedagógiai folyóiratban olvashatunk e 
tárgyról érdekes fejtegetéseket. A közlemény 
a következő kérdésből indul ki: Mekkora egy 
róka? Fölhívja a tanítót, intézze ezt a kérdést 
tanítványaihoz. A feleletek nemcsak az egy-
mástól való eltérés nagy sugárterülete miatt 
érdekesek, hanem a rendkívül fantasztikus 
nagyság-adatok folytán is. Természetesen ne 
olyan osztályban vessük föl e kérdést, mely a 
rókát a valóságból, a közeli erdőből ismeri 
vagy amely rendszeres látogatója az állatkert-
nek. És mi az oka e változatos feleleteknek? 
Csupán és csakis a rókát bemutató szemléltető 
képek, melyeken a róka éppen olyan nagyságú 
lapon van ábrázolva, mint az elefánt, amelye-
ken a teve és a nyúl egyenlő nagyoknak van-
nak rajzolva, meg a mókus és a bernáthegyi 
kutya vagy a kacsa meg a gólya, sőt az ibolya 
és a napraforgó virága is. S ezek aztán szépen 
békén egymás mellett függenek a falon. Cso-
dálkozzunk-e tehát, ha teljesen hamis fogal-
mak és adatok jönnek létre a gyermek agyá-
ban a tárgyak életbeli nagyságáról? 

A -téves szemléltető képek azonban nemcsak 
ma vagy tegnap óta bűnösök ebben. 1778-ban 
ment végbe a dessaui philantropinumban az a 
híres vizsgálat, melyen vendégként mindenféle 
nagy emberek megjelentek az egész német 
birodalomból, hogy a hirdetett csodákban gyö-
nyörködjenek, lássák és hallják. Voltak ott 
valóban kiváló teljesítmények, ezt állapíthat-
juk meg még ma is az egykorú tudósításokból. 
A 13 növendékkel valóban nem kevesebb, mint 
egy igazgató és négy tanító állott szemben. 
Bemutatták a direkt módszert a latin és a 
francia nyelv tanításában, trigonometriai fel-
adatokat oldottak meg logaritmusok segítségé-
vel stb. A valódi csoda azonban az ötesztendős 
kis Basedow Emília volt, aki folyékonyan be-
szélt franciául és már igen jól tudott latinul 
is. Volt azonban egy humorosan kínos jelenete 
is a vizsgálatnak, mikor a kis növendék nem 
akarta elfogadni, hogy Nagy Sándornak hatal-
mas hadserege egy térképnek kis lapjain elfér. 
A bölcs philantropista ugyanazt a hibát kö-
vette el, mely még ma is előfordul némelyik 
iskolában, hol szintén ott függ a térkép a fa-
lon, mielőtt a gyermekeket.szorgosan bevezet-
ték volna a nem egészen könnyű térképisme-
retbe. Mindenesetre szép dolog, ha már a má-
sodik iskolai esztendőben meg akar juk mutatni 
szülőföldünket a térképen, de bizonyára éppen 
olyan helytelenül járunk el, mint a néhai 
Basedow. 

Ha több térképet használunk egymás mel-
lett, melyek azonban különböző mértékegység-
ben vannak megrajzolva, akkor különösen 
nagy elővigyázatva van szükség, hogy téves 
szemléletek ne keletkezzenek. A mértéknél úgy 
kell lenni, hogy minden gyermek minden tér-
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kép előtt ki tudja számítani és meg tudja mon-
dani: Ami ezen a térképen 1 cm, az a valóság-
ban 1 km (már t. i. amilyen a térkép mérték-
egysége!). Légy mindig figyelemmel falitérké-
pednek mértékegységére! 

Van még sok más „téves" szemléltetőeszköz 
is- Valóban nem szemléltetés az, ha a tíz egyes 
fillért el tüntetjük s helyette a tízfillérest sze-
repeltetjük. Az érmék gyakorló- és nem szem-
léltetőeszközök. A pénz ezúttal magasabb szám-
körök szemléltetésére szolgál és mi éppen a 
magasabb számkörök szemléltetésére igen nagy 
súlyt vetünk; ez kis fapálcikák segítségével is 
történhetik, melyeket valóban tizes és százas 
kötegekben egyesíthetünk, vagy az orosz szá-
mológép golyóival vagy az ezerig menő régi 
számológéppel. 

A Lehmann-féle művelődéstörténeti képek 
közül a híres és hírhedt első képet, mely a 
vad, barbár germánokról szól, mindenesetre 
meg kell semmisíteni, viszont a sorozat többi 
képét szívesen és egészen nyugodtan használ-
hat juk. 

Egészen különös képek használatosak német 
iskolákban is, így pl- ismeretes egy, mely a 
gyermekeknek képen muta t ja be a grammot 
és a kilogrammot, a litert és a hektolitert. 
Súlyokat kézbe kell venni és szorgalmasan dol-
gozni kell velük a levélmérlegen és a kereske-
delmi mérlegen, — éppen úgy akkor dolgozunk 
és mérünk valóban a literrel, ha a különböző 
edények tartalmát becsüljük meg és mérjük 
meg a mértékkel! 

Ha lehetőleg hosszú filmet igen gyakran és 
kellő előkészület nélkül pergetünk le, akkor 
nagyon gyakran tévesen szemléltetünk. A fil-
met csak pedagógiai vezetés mellett szabad az 
iskolába beereszteni, ez taneszköz nekünk és 
nem moziszóiakozás. Ellenkező esetben több 
kár t okoz, mint amennyi hasznot hajt . Azért 
az iskolában, különösen a népiskolában sürgő-
sen és melegen szívére kötjük a gyermekek-
nek és a szülőknek használatára az ú j anya-
got. Szavak egyedül semmit sem érnek. Még 
a képek sem sokat jelentenek és azért gyakran 
téves szemléletet nyújtanak, — ha azonban pl. 
a nagyleányoknak és leendő anyáknak igazán 
kezébe adjuk az ú janyagú szöveteket, mint 
szövetet, de egyúttal feldolgozva fehérneművé 
és ruhadarabokká, akkor igazán helyes a szem-
lélet. 

Nagyban bővíthetnők a péklasorozatot, em-
lítve a gépek ábrázolását faliképeken, a nagy 
és kis számok szemléltetését, a nap, a föld és 
a hold térfogati viszonyait stb. A föntiekben 
megszabtuk azonban az irányt s ez elegendő. 
Vizsgálja át pontosan ebből a szempontból 
mindenki a maga iskolájának szemléltetőeszkö-
zeit! De különben is, nem mindig csak a képe-
ken múlik, ha tévesen vagy eredménytelenül 
alkalmazzuk őket. 
Die Deutsche Schule 
1941. évf. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

Gyarmatáru áruházunk. 
ír ta: R Y A N EVELIN A N G É L A 

A legújabb módszerek szerint a gyermekek 
érdeklődési körébe eső tevékenységnek kell a 
számtan tanítás középpontjában állani. A szám-
tan tanításának sok fázisa fejleszthető a keres-
kedésekben folyó különféle számolási tevékeny-
ség gyakorlása által. 

Az idegen népek és a mi ételeink közötti 
különbségek keltették fel a tanulókban azt a 
vágyat, hogy megismerjék táplálékaink honnan 
kerülnek hozzánk, hogyan tarthatók el és miért 
tudjuk különféle formában élvezni azokat. Kü-
lönféle képeket és dobozokat gyűjtöttünk, ame-
lyek felvilágosítást adtak arról, hogy az egyes 
élelmi cikkeink honnan, milyen uton kerültek 
hozzánk és hogyan tarthatók el. A cédulákat el-
olvastuk, a helyiségek neveit a térképünkön 
megjelöltük és a táblára feljegyeztük. Minden 
tanuló sajátmaga részére készített egy mappát, 
ahol az élelmicikkekre vonatkozó adatokat 
gyűjtötte. Ez a tevékenység szükségessé tette 
a különböző mértékek megismerését, sok olva-
sást, térképek ismeretét, szóbeli magyarázatot 
az áruk értékéről és megjelöléséről, az áruk 
iránti érdeklődésünknek az eladókra gyakorolt 
hatásáról. Az áruk elhelyezésére szükséges hely 
kiszámítása, az idegen valuták átszámítása, a 
számolás gyakorlásához bő alkalmat nyújtot t . 
Az üzletvitelhez szükséges jégszekrény, páncél-
szekrény, regiszterkassza, mérleg egészségügyi 
és biztonsági berendezések beszerzésével kap-
csolatos teendők megbeszélése alkalmával a vá-
rosi és vidéki üzletek közötti különbségek ér-
zékeltetésén volt a hangsúly. 

Mindegyik tanuló mohón kereskedést ját-
szott, plakátokat, árlistákat készített, a számo-
lási alapműveleteknek kényszernélküli állandó 
gyakorlása mellett. Az ügyesebbek világítási, 
fűtési, telefon- és egyéb üzleti költségek ki-
számítása mellett árkalkulációt is csináltak. 
Papírból pénzt, váltót, csekket készítettek és 
ezek segítségével egyenlítették ki a naponként 
számított, illetve eladott áruk értékét. A ta-
nulók a felmerült problémákat a tanító irányí-
tása mellett maguk oldották meg. A felmerült 
költségeket egyenlő mértékben viselték. 

Ezen tevékenység azt eredményezte, hogy 
az egyének közötti nagy különbségek kiegyen-
lítődtek, a tanulók szociális érzéke és ügyes-
sége óriási mértékben fejlődött, a számolási 
műveleteket pedig a legnagyobb örömmel vé-
gezték. 

Education (Boston) 
1941. április hó. 
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T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Féja Géza: A felvilágosodástól a sötétedésig. 
Ez a mű Féja Géza magyar irodalomtörté-

netének második kötete, a „Régi magyarság"' 
folytatása. 

Üj, szellemes és merész hangon szólal meg 
irodalmunk modern krónikása, hogy meg-
tépázza „szellemtörténetünk hazugságainak dús 
füzérét". Minden írót és korszakot átértékel. 

Csodálatosan éles szemmel látja meg a tár-
sadalom és szellem hősi erőfeszítését, amellyel 
azon fáradoznak, hogy a magyarság eredeti 
élményeiből kultiírát és országot építsenek. 

A legázolt magyar vetés helyén kis, szerény 
hajtásként tör fel a magyar irodalom, hogy 
terebélyes fává növekedjék. Az irodalmi és 
társadalompolitikai szabadságharc egymás-
melleit fut ; a magyarság példátlan erővel ontja 
erőit és páratlan művekkel gazdagodik az új, 
ei őteljes magyar irodalom. 

De 1849 után megtörik ez a hősi lendület, 
az elkövetkezendő szomorú évtizedek már előre-
vetik komor árnyékukat. 

1867-tel zárul Féja Géza magyar irodalom-
történetének második kötete, hogy munkájának 
harmadik kötetét („Nagy vállalkozások kora") 
a kiegyezést követő ú j korszakkal nyissa meg, 
amelynek végzete átnyúlik a XX. századba. 

Féja Géza irodalomszemlélete a szellemtör-
ténet szilárd alapján áll. Minden mondatát a 
magyar irodalom lényegének hű és szabatos 
kifejezése szempontjából mérlegeli. Nagy is-
merője és tudósa irodalmunknak és mindenek-
előtt nagy megbecsülője mindannak, ami a 
sorsüldözött nemzet zivataros századaiban ma-
gyarrá érett, mint ilyen megmaradt és átszállt 
egy boldogabb utókorra. 

Geleí József: Nemzetnevelés. 
A tanítónő többnyire édesanya is. Saját 

gyermekeinek anyja, tanítványainak szerető 
szülője s falun, ahol az emberek nem széled-
nek úgy széjjel, egy kicsit az egész falunak, 
volt növendékeinek is édesanyja marad. Tisz-
telet jár neki és szeretet s később egy kicsit 
az a támogató gyöngédség is, mellyel a haladó, 
az erős, a felfelétörő lélek kezeli azt, akiben 
a maga gyámoltalan, egykori gyermekkorá-
nak gondviselőjét látja. „Te azt nem érted, 
anyám. . . " „Ez ma már nem úgy van, ahogy 
a tanítónéni gondolja . . ." 

A tanítónő gondolkozik s lelke mélyén meg-
rendül a saját igazságába vetett hite. Nem 
vallja le, de titokban félve kérdi önmagától, 
hogy talán csakugyan eljárt fölötte az idő. 
Addig pipiskedett az elemistákkal, míg gyer-
mekké vált, addig ismételgette az olvasókönyv 
tételeit, míg nem látja meg tőle a világrengető, 
ú j igazságokat. Család, nemzet, hit, erkölcs . . . 
bizony, addig magyarázgatja az ember, míg a 
szavak színe megfakul, csengésük kopik. Hang-
adóból hallgatag nézővé válik, az irányítás ki-

csúszik a kezéből s a lélek mécse, ú j olaj híján,, 
már csak hivatalból pislákol. 

Kis szürketáblás könyv az az olajoskorsó, 
mely a fáradt lelket megtöltheti hittel, élet-
kedvvel, önbizalommal. Gelei József, a hír-
neves természettudós írta, címe: „nemzetneve-
lés". A lapokból látomásként rajzolódik elénk 
az erősebb, céltudatosabb, szervezettebb Ma-
gyarország képe s a történelemformáló magyar-
egyéniségeké: a nemzetnevelőké. 

Történelemalakító falusi tanítók és tanító-
nők1? Nem túlzás ez? Gelei a tudós izzó biz-
tonságával állítja: „A nemzetnevelés a maga 
eszményi magaslatán következményeiben egyen-
lővé lesz a nemzettörténelemnek megfontolt,, 
tervszerű igazításával és irányításával" 

A szelíd tanítói tanácsok látszólag azért 
nem voltak mindig érvényesek a világban, 
mert az emberek kétféle élettörvény szerint 
éltek, a család, a nemzet, a hit szolgálatát 
mindenki a másiknak hagyta •.. 

Gelei József könyve egy olyan nemzet láto-
mását vetíti elénk, ahol mindenki mélységesen 
komolyan veszi, erős és kitartó lendülettel kö-
veti, közösségbe kapcsolódva éli ezeket az ősi 
életparancsokat. 

Különösen a nőnevelés jelentene tudatos 
visszatérést az eredeti hivatáshoz: „Föl kell 
ébreszteni a nőt a nemzet életében elfoglalt 
nagy fontosságára, meg kell értetni vele, hogy 
anyasági lelkiségén egy egész nemzet jöven-
dője fordul meg és hogy ez a hivatás érték-
ben és jelentőségben fölér akármely férfiúi 
r.emzeti munkával." 

„A nemzet történelmének nagy része igazo-
dik a családanya sorsához", a gyermekáldás 
vállalása, a család egészségének szolgálata, a 
helyes táplálkozás, a gyermekek szellemi ne-
velése, a háztartás vezetése és végül a kezén 
megforduló nagy nemzeti vagyonnak, becsüle-
tes kereskedői kezekbe való juttatása a nemzet 
jövendőjét döntik el. 

Gelei sorait olvasva, érezzük, hogy ilyen 
eszményekben hivő, talpraesett asszonyokat 
csak példával lehet nevelni s vájjon kik élték 
leginkább ezt az életet, mint a falusi tanító-
nők? Meg kellett állniok a helyüket idegenben, 
a falusi háztájnak és családi életnek a köve-
telményeit össze kellett egyeztetniök az iskolai 
kötelességgel, „üvegházban élve" vezetniöit 
kellett a tiszta és lendületes életben is. De 
ezek a próbák elenyészőek voltak a lelki meg-
próbáltatáshoz képest, melyet a vállveregető 
lekicsinylés jelent. Ha az általános nemzet-
nevelés megvalósul, a falusi tanítónők akkor 
sem tehetnek többet, mint eddig tettek. De a 
közfelfogás magyarabbá, különbbé válik, az 
átlagemberek, belekóstolva a közösségnevelés 
nehéz feladatába, jobban megbecsülik majd 
azokat, akik eddig helyettük is és erejükön 
felül dolgoztak a népért, végül munkájuk ered-
ményesebb lesz s a sikeres munka kárpótol az 
eddigi lemondásokért. 

Milyen célokért küzd a Gelei által kidolgo-
zott általános és a nemzet minden tagjára ki-
terjedő nemzetnevelés? 
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- ,.A nemzetnevelés végcélja: az öntudatában 
erős, közösségi szervezetében elszakíthatatlan, 
szükségeiben és céljaiban tisztánlátó, életét 
hősi küzdelemben leélő magyar történelmi kö-
zösség megteremtése." 

„A nemzetnevelés a nemzettest, a nemzet-
erő, a nemzetegészség, a nemzetszellem és a 
nemzeterkölcs és nemzethit fejlesztésében és 
tökéletesítésében valósul meg." 

A nemzettest nevelése csak többgyermekes, 
hivatásuk magaslatán álló anyák kezében való-
sulhat meg. Nemzeterőt csak a nemzet min-
den tag já ra kiterjedő, naponta folyó testedzés-
sel fejleszthetünk. „A nemzetegészség nevelé-
sének főfeladata, hogy a nemzetnek túlnyo-
móan egészséges rétegeit még egészségesebbé 
tegyük." A nemzetszellem nevelésének alap-
igéje pedig: „Nem elsősorban jog, hanem első-
sorban kötelesség a hon határainak visszaszer-
zése és igazság is, de feladat is a Kárpátok-
övezte Nagy-Magyarország!" „A nemzetnevelés 
feladata, hogy a nemzet lelkét mindig a küz-
désre készültségnek feszülésében tartsa, abban 
<t. feszültségben, mely nem hagy nyugtot az 
embernek, mely keresve keresi az alkalmat a 
köznek szóló áldozat megnyilvánulására." A 
nemzetei-köles ú j tízparancsolata közül talán 
legtanulságosabb a kilencedik: „Törekedj töké-
letességre s ehhez tiszteld a multat és építsd 
a jövendőt." 

A tanítónéni hányszor inti a gyerekeket, 
hogy a módosabb és rangosabb ne nézze le a 
másikat, mert mindnyájan testvérek vagyunk... 
Hogy mennyire igaza van, Gelei, a természet-
tudós magyarázza meg nekünk: „A magyar 
nép történelmi távlatában a ma élő magyar-
ság minden egyes tagjára nézve fennáll a 
lehetőség, hogy benne a magyarság bármely 
ősi tagjából vérörökség rejtőzködjék, amennyi-
ben a nemzet szabad vérkeveredósnek volt ki-
téve, ami különösen a vándorlások idején be 
is következett. A valóság azonban ezzel a lehe-
tőséggel szemben az, hogy minden egyes tag-
ban legföljebb 48 felmenő ősből van vér és így 
48 szál fűz mindnyájunkat a nemzet törté-
nelmi vérközösségébe. Hogy kihez vezet ez a 
48 szál, azt megállapítani nem lehet. A közül 
a sok felmenő közül, akiket a családfők segít-
ségével ősünknek kimutathatunk, bárkire ve-
zethet s éppen ez a bizonytalanság fontos a 
mi számunkra, mert ebben a bizonytalanság-
ban rejlik benne az a nagy bizonyosság, hogy 
mi válogatás nélkül vagyunk a nemzetnek 
vérségben tag ja és nem kizárólagosságban tar-
tozunk ahhoz a családhoz, melynek nevét vi-
seljük." 

A történelmi közösségtudat fejezete főleg 
nemzetiségi vidéken küzdő lélek számára lehet 
erőforrás. A teremtő közösségtudat lényegét 
ezek a szavak világítják meg: „Az élet nem 
állapot s éppúgy a nemzet is és a társadalom 
is nem lényegében vett szerkezet, hanem egy 
örökkétartó folyamat, melyet nem annyira a 
meglévők megőrzésével, mint sokkal inkább 
újaknak megteremtésével lehet fenntartani. 

Az élet kényszere a fejlődés s ezért a nemzet 
életében kényszer és követelmény a teremtő 
közösség." 

A könyv csúcsa annak a magyar teremtő 
közösségnek a megmutatása, mely a nemzet-
nevelésért küzd, mindenkinek lelkében fel-
élesztve az ő történelmi személyiségét. A fér-
fiak számára is erőforrást jelent Gelei könyve, 
de annak van igazán szükség rá, aki két kéz-
zel osztja saját testi-lelki erejét, mint édesanya 
és mint nemzetnevelő tanítónő. 

Magyar írók Erdélyért. Szerkeszti: liptó-
szentiványi Szentiványi József. (Forta kiadás. 
1942.) Ez a könyv több költő és prózaíró művét 
foglalja magában. Valóban válogatott írások. 
Valamennyi egy-egy gyöngyszeme irodalmunk-
nak. Olvasgatásuk közben a képzelet ú t ján s 
az érzelmek szárnyán emelkedik a lélek az iga-
zán tiszta irodalom szépségei közé. 

A könyvben megtaláljuk Luther Márton 
„Miatyánk" c. versét Harsányi Zsolt fordításá-
ban. Bibó Lajos „Sándor leveri Makarónit" 
című elbeszélésével szelepei a gyűjteményben. 
Sír Évának, a nagy ígéretet nyújtó fiatal 
költőnőnek „Te meg én" mély érzéseket daloló 
versét találjuk a kötetben. Krúdy Ilona Kriídy 
Gyuláról közöl kedves emlékezést. Patak Sán-
dornak „A köd" című költeménye mélységes 
gondolatokat és érzéseket ébreszt lelkünkben. 
Tersánszky Józsi Jenő Nagybányáról í r kedves 
dolgokat. Ámon Ágnes versciklusa a képzelet-
nek megkapó játékáról tanúskodik. Bihary 
László, Pá lmay Jenő egy-egy elbeszéléssel sze-
repel a könyvben. Tárnoki Pál „Én" című ver-
sét a megkapó őszinteség jellemzi-

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Peter Goeldel: Friedrich Fröbel als Vor-
kampfer deutscher Leibeserziehung. (Fröbel 
Frigyes, mint a német testnevelés előharcosa.) 
Leipzig, 1941., 116 lap. 

E könyv szerzője azok közé tartozik, kik 
Fröbel újabb megértéséért harcolnak, mert 
Fröbel tudvalevőleg, több volt mint gyermek-
kertész. Élete és élményei ismeretéből, a sza-
badságharcok német mozgalmaiban való rész-
vételéből, iratainak szeretetteljes áttanulmá-
nyozása és szándékainak s hatásának történeti 
igazolása ú t ján világosan van e műben meg-
rajzolva felfogása a testnevelés feladatáról és 
az egész népi nevelésügyben való jelentőségé-
ről. A népnevelőből Fichte és Jahn hatása 
alatt népi nevelő lett. Fröbel Jahn felfogását, 
melyet mélységes meggyőződéssel magáévá 
tett, tisztábban fejlesztette tovább, mint Jahn 
legközvetlenebb tanítványai, pl. Eiselen. A 
szellemi és honvédelmi nevelés egységére töre-
kedett. Német nevelői tevékenységében a já-
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téknak, mint egyesítő nemzeti támasztéknak 
jelölte ki nagy nevelői jelentőségét. Neki a 
gyermek mindenkor nemcsak családtag volt, 
hanem mindenekelőtt a népnek tagja. Goeldel-
nek gondos és teljesen önálló vizsgálódásai 
— melyeket minden nevelőnek, aki keresi a 
Fröbelhez vezető utat , ismernie kell — vilá-
gossá teszik azt, hogy Fröbel gondolatai nem 
alapszanak, mint sokan hiszik, kizárólag Pesta-
lozzin és a német idealizmuson, hanem a német 
nemzeti mozgalomból erednek. 

Itudolf Benze: Erziehung im Grossdeutschen 
Reich. (A .Nagynéniét Birodalom nevelésügye.) 
F rank fu r t a. ivi., 1940., V111 +111 lap. 

A szerző „közös alapjait es legfontosabb 
megjelenési formait akar ja áttekinteni az egész 
közneveles munkájának, melyet ma Nemetor-
szágban az állam es a párt vegez."' A nemzeti-
szocialista nevelési cel rövid, világos jellem-
zése után pontosan körvonalazza a nemet ne-
velésügy szerkezetét: az iskolát, a falusi 
munkaevet, a birodalmi munkaszolgalatot, a 
főiskolákat, a katonai szolgálatot, mint állami 
nevelési intézményeket és a sport nevelési in-
tézményéit és enneü tagozatait gondosan és 
bőven jellemzi. Tiszta tárgyilagosság és átte-
kinthető forma a könyv fejtegetéseinek sajá-
tos jelei, úgyhogy ez az áttekintés, mely i t t 
először jelenik meg teljesen egységesen és ösz-
szefoglalóan, melegen ajánlható olvasmányul 
mindenkinek. 

Marianne Günzel-Haubold: Seelisches Er-
wachen und geistiges Rcifen (Lelki ébredés és 
szellemi érés) Leipzig. 1940., 200 lap. 

A szerzőnő a fönti címen a gyermeklélek-
tan kézikönyvét adja. Nem nevelésismereti re-
cepteket közöl, nem is nevelői rendszabályokat 
akar a gyermeklélektani elmélkedésekből le-
vonni. Ellenben a lelki ébredés és a szellemi 
érés ismerete a nevelő számára azt a lehetősé-
get és föltevést közvetíti, hogy a nevelés célja 
felé vezető helyes utat. követhesse. Különösen 
értékes, a népiskolai tanítóra nézve is, számos 
világos és finom indítása lélektani megfigye-
lésekre, és ráeszmélésekre, így pl. az ösztönélet 
és a szokások tárgyalásánál, észrevételeknél 
és tárgyi felfogásoknál, érzésnél és gondolko-
dásnál, akarat, cselekedet és képzelet elbírálá-
sánál. Alaposan és biztosan ragadja meg a mű 
egyik bevezető fejezetében a totálpszichológia 
eredményeit, amennyiben megalapozzák a ne-
velői munkát. A szerzőnő könyve kitűnő segéd-
eszköz a lélektan tanításánál s egyúttal pom-
pás segítség a magántanulásnál. 

Fritz Frauendiener: Der Gestaltwandel der 
staatlichen Jugendfürsorge. (Az állami if júság-
védelem kialakulása.) Berlin, 1940., 98. lap. 

Miután az általános gyermek- és ifjúságvé-
delem gondolata az utóbbi 150 év alatt külön-
féle kezdeményezésekből kifejlődött és fölvéte-
tett az állami feladatok sorába, eljött az ideje 
annak, hogy ez a fejlődés — visszatekintve 
rá — politikailag tárgyaltassék, e gondolatnak 

változásai kimutattassanak és eredő okaikból 
megmagyaráztassanak. Ezt a feladatot oldja 
meg Frauendiener könyve. Míg a nemzeti szo-
cializmus hatalomra nem jutott, csak félrend-
szabályok létesültek e téren, mert hiányzott egy 
alapvető és iránytmutató nép- és államfogalom. 
A nemzeti szocializmussal azután megváltozik 
az ifjúságvédelemnek alakja. Egy elmélyült 
népfogalomnak hatása alatt legnagyobb fel-
adataként az a szükségesség jelentkezik, hogy 
kedvezőbb fejlődési föltételek jöjjenek létre az 
egész német i f júság részére.' 

H Í R E K 

Honvédeinkért. A biharszentjánosi ref. nép-
iskola az Anyák Napján rendezett ünnepélyen 
befolyt önkéntes adományokból 45 pengőt kül-
dött a harctéren küzdő véreink részére. Illeté-
kes helyre jut tat tuk. — Naponta ezrek és ezrek 
liő imája száll az Ég felé, messzi harctereken 
küzdő vitéz honvédeinkért. Azt tar t juk, hogy a 
kisgyermek imáját jobban meghallgatja az Ég. 
Éppen azért a Hiszekegy elmondása után, küld-
jünk mi is kis tanítványainkkal egy rövid fo-
hászt értük. Ladvenszky Magdolna bácstopolyai 
állami tanítónő iskolájában honvédeinkért így 
imádkoznak a gyermekek: Édes jó Istenünk, 
vigyázz harcoló katonáinkra s vidd győzelemre 
fegyvereiket. Amen. A tanítónő több rövid 
fohászt mondott el a gyermekeknek s ők ezt 
választották. 

Iskola lesz a zalaújvári Festetich-kastélyból. 
A Csáktornya mellett lévő zalaújvári gróf Fes-
tetich-kastélyt, amelyet a jugoszlávok a kivo-
nulás előtt felégettek, a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium megvásárolta és gazdasági 
iskola céljaira a lakí t ta t ja át. E r re a célra a 
kultuszminiszter máris 180.000 pengőt utalt ki. 
Ugyancsak gondoskodott a minisztérium a 
muraközi ós vendvidéki iskolák legsürgősebb 
megsegítéséről és Mátyásdomb 10.0C0, Adorján-
falva 7000, Drávaóhid-Édeskut 12.000, Hársliget 
GOOO, Kristóffalva 18.000, Perlak 6000, Murahely 
12.000, Lendvarózsavölgy 6000 pengőt kapott 
iskolabővítésre, illetve iskolajavításra-

Ötvenezer levente gyűjtése a honvédek szá-
mára. Augusztus 25-én reggel 8 órakor az egész 
országban felharsant a leventeifjúság kürt-
jele, megkezdődött hős honvédeink számára a 
téli felszerelési cikkek, téliruhák gyűjtése- Bu-
dapesten 5000, az egész országban mintegy 
50.000 levente indult el, hogy ennek a szép fel-
adatnak teljes szívvel-lélekkel eleget tegyen. 

Kürtszóval, röpcédulával indultak el, hogy 
az adakozás nemzetvédelmi kötelességére fi-
gyelmeztessék a lakókat. Házról-liázra járnak, 
valamennyi magyar embert felkeresnek, de 
már az első órákban is kitűnik, nincs szükség 
kürtszóra, röpeédulára, külsőségre. Amerre az 
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első órában leventéink gyüjtőkocsijaikkal Bu-
dapest utcáin jártak, már az ajtók előtt álltak 
a lakók, szinte türelmetlenül várták a leven-
téket. 

A leventék az egész országban sok megható 
példáját adták a honvédek és a leventék 
együvétartozásának. Több leventecsapat elha-
tározta, hogy a gyüjtőhét után is fokozatosan 
folytat ja ezt a munkát. Színdarabokat fognak 
rendezni, a bevételeket felajánl ják erre a célra, 
füsttelen napokat tartanak, előfizetnek a hon-
védségnek kedves lapjaira. 

Felhívás. Felvetődött az a gondolat, hogy 
gyűjtsük össze azokat az irodalmi értékű ver-
seket, elbeszéléseket és történetkéket, melyek 
rólunk szólnak azért, hogy elődeinek példájá-
ból hitet, erőt meríthessenek fiatalabb kartár-
saink, de ide fordulhasson az idősebb kartárs 
is, hogy a dicső múltról való emlékezés ra-
gyogja t e nemzetnapszámos életalkonyát. 

Ezért kérjük Kartársainkat , segítsenek ösz-
szegyüjteni az ezirányú munkákat, s küldjék 
azokat el hozzánk (Kávay Gáspár tanító, Pest-
szentimre). Mi megszerezzük a közös könyvünk-
ben való kiadási jogát és mindent megteszünk, 
hogy e nemes célunkat a Isten áldásával el is 
érhessük. 

Tanyai Kartársainkat külön is felkérjük, 
hogy a tanyai tanítói életet ábrázoló történet-
kéiket í r ják le, s küldjék el hozzánk, liogy azok 
is megjelenhessenek. 

Világjelenség ma a gumihiány. Épp ezért ál 
talános érdeklődésre számíthat az a két talál-
mány, amellyel egy nyugalmazott igazgató-ta-
nító. Bodor Kálmán jelentkezett a Nemzetközi 
Vásárra. A kézdi vásár helyi feltaláló jelentke-
zésében leírását is adja a két találmánynak. Az 
egyik olyan autókerék, amelyhez nem kell 
pneumatik. E mellett a technikai megoldás 
mellett valódi magyar gumit is talált fel az 
ügyes székely tanító- Rájött , hogy az ország-
ban nagy tömegekben található és minden ne-
hézség nélkiil céltudatosan is termelhető hazai 
növényből készíthető olyan kivonat, amely 
ugyanolyan minőségű gumit ad, mint amilyen 
a páradús trópusi tájakon termelt gumifa 
gyantája. Bodor Kálmán találmányát a szak-
körök már felülvizsgálták s várakozással néz-
nek az ú j anyagnak a gyakorlatban való meg-
valósítása elé. 

Irodalmi munkásság elismerése. Az Orszá-
gos Gárdonyi Társaság Fényes Kálmán bihar-
keresztesi felügyelő igazgatót, irodalmi mun-
kásságának elismeréséül, a Társaság tagjává 
választotta. 

Pergőképek hódító útja a szemléltető okta-
tásnál címen érdekes cikk jelent meg a film-
kamara és moziegyesületi szaklapban a „Ma-
gyar film"-ben Urbányi József ipariskolai fel-
ügyelőtől. A közlemény reámutat arra, hogy a 
pergőképek az oktatás első arcvonalába kerül-
tek. A kulturfilmek fejlődése a magyar műve-

lődés fokozását szolgálja. Azért ezen filmeknek 
ma már szűkek az iskola falai, a népművelés-
nél is helyet kérnek. Közös nemzeti érdek, hogy 
a magyar film vezetőszerephez jusson minden 
vonatkozásban európai viszonylatban is. Az ok-
tatófilmek honismereti, nemzetpolitikai, gaz-
dasági, természetrajzi, technikai és testnevelési 
témákat vetítenek vászonra. A pergőképek 
diadalmas hódítóútjukban, mint közművelődé-
sünk terjesztésének leghathatósabb eszközét 
a legnagyobb áldozatkészséggel kell támogatni. 
A „Magyar Film" minden szakmai kérdésben 
tájékoztatja olvasóit, mely dr. Matolay K. Géza 
kitűnő szerkesztésében jelenik meg. 

Meghalt egy 105 éves tanító. Nagyszénáson 
105 éves korában meghalt Fekri Benjámin ny. 
tanító., 1837-ben született, tehát értelmes i f jú 
volt a szabadságharc idején. Benne élt a Bach-
korszakban, megérte a kiegyezést, a koroná-
zást, végigélte Ferenc József uralkodását. Ki 
tudja, hány unokáját vesztette el a világ-
háborúban s mennyi öröm és bánat érte a ma-
tuzsálemi kort megélt tanító lelkét. Mikor szü-
letett, még nem volt vonat, nem volt villany, 
rádió. I f júkorában még postakocsin közleked-
tek. ő még pislogó mécses fénye mellett tanul-
gatott. Karosszékében, csepdes szundikálás köz-
ben érte a halál. Temetésén 3 fia, 12 unokája, 
38 dédunokája és 42 ükunokája jelent meg. 
Élete folyamán egyetlenegyszer sem volt beteg. 

Halálozás, bikfalvi Bene Lajos nyug. tan-
felügyelő áldásos és munkás életének 65. évé-
ben augusztus hó 17-én, este 8 órakor nemes 
lelkét hosszú szenvedés után visszaadta Terem-
tőjének. 

Bodó Endre Hosszúhetény község róm. kat. 
népiskolájának tanítója, tart. zászlós folyó évi 
július hó 16-án, 24 éves korában, kötelesség-
tudásának teljességében az orosz földön áldozta 
életét a hazáért. 

Gyerkes Mihály nyug. áll. iskolai igazgató-
tanító, a Vármegyei Nyugdíjasok Egyesületé-
nek elnöke, életének 70., második boldog házas-
ságának 21. évében súlyos, de keresztyéni türe-
lemmel viselt szenvedése után folyó hó 20-án 
déli 12 órakor Székelyudvarhelyen visszaadta 
nemes lelkét Teremtőjének. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A tanítók lakáspénze. 
IV. 

Említettük, hogy egy-egy fizetési osztályra 
az 5600/1924. M. E- számú rendelet (I. fejezet 5. 
pontjának (1) bekezdése) egy alacsonyabb- és 
egy magasabb összegű lakáspénzt állapít meg. 
A kisebb összegű lakáspénz azokat a helyettes-
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és rendes tanerőket illeti meg, akiknek egyál-
talán nincs, vagy pedig csak egy vagy két 
olyan családtagjuk van, akik után családi pót-
lékban részesülnek (5600/1924. M. E. számú ren-
delet I. fej. 5. pont (2) bek.) A magasabb ösz-
szegü családi pótlékra azok a helyettes- és ren-
des népiskolai tanerők tarthatnak igényt, akik-
nek három, vagy háromnál több olyan család-
tagjuk van, akik után családi pótlékot élvez-
nek (5600/1924. M. E. számú rendelet I. fej. 5. 
pont (3) bek.). 

A magasabb összegű lakáspénzre való igény 
megállapításakor azokat a családtagokat is 
figyelembe veszik, akik után a tanító az 1912. 
évi XXXV. t.-c- 8. §-a, illetve az 1917: IX. t.-c. 
14. § IV. pont (2) »bekezdése alapján (azaz a 
tanulmányok kiváló eredménnyel való folyta-
tása következtében), 2. az 1912 : XXXV. t.-c. 
8. §-a alapján (azaz méltányosság gyakorlása 
folytán — pl. anya után —) részesül családi 
pótlékban. 

A magasabb összegű családi pótlékra való 
igény megállapításakor az ar ra illetékes ható-
ság csak a családi pótlékok számát vizsgálja. 
Az a körülmény tehát, hogy azok a családta-
gok, akik után a tanító a családi pótlékot él-
vezi, a tanítóval esetleg nem élnek közös ház-
tartásban, a magasabb összegű családi pótlékra 
való igény jogosultságot nem érinti (5600/1924. 
M. E. sz. rendelet I. fej. 5. pont (5) bek.). 

A magasabb összegű lakáspénzre a tanító 
igénye — 1. vagy már az első kinevezés alkal-
mával fennáll, vagy pedig 2. későbbi időpont-
ban következik be. Első kinevezés (megválasz-
tás, véglegesítés, elismerés) esetén, ha a kine-
vezett (megválasztott, véglegesített) tanítónak 
legalább három olyan családtagja van, akik 
után családi pótlékra igényjogosult, a maga-
sabb összegű lakáspénzt a hivatali eskü leté-
telének napjától kezdve folyósítják, bár az 
elsőízben kinevezett tanító a családtagjai után 
a családi pótlékra csak a következő hónap első 
napjától (azaz a kinevezés, megválasztás, stb. 
okiratának keltét követő hónap első napjától) 
kezdve igényjogosult. Ha a tanítót megillető 
családi pótlékok száma az első kinevezést kö-
vetően (későbbi időpontban) emelkedik há-

, romra, a magasabb összegű lakáspénzre a leg-
közelebbi lakbérévnegyed első napjától kezdve 
támaszthat igényt (5600/1924. M. E. számú ren-
delet I. fejezet 5- pont (4) bekezdése). 

Ha a tanító családi pótlékainak száma idő-
közben háromnál kevesebbre csökken (pl. gyer-
mekei betöltötték 24. életévüket, vagy ellátot-
takká váltak 24. életévük elérése előtt, vagy 
esetleg elhaltak), őt továbbra is a magasabb 
összegű lakáspénz illeti meg. Ezt a kedvezményt 
a közszolgálati alkalmazott tanítók részére is 
a 2000/1930. M. E. számú rendelet 4. pontjának 
(1) bekezdése biztosította. (Az 1930. évi április 
hó 30-a előtt a családi pótlékok számának há-
romnál kevesebbre való csökkenése maga után 
vonta a tanító részére a kisebb összegű lakás-
pénz folyósítását). 

Közbevetőleg megjegyezzük, hogy a termé-
szetbeli lakást élvező tanítónak — ha családi 
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pótlékainak száma a hármat eléri időközben, 
majd a természetbeli lakásból való kiköltözése 
előtt háromnál kevesebbre csökken —, a lakás-
pénzre való igényjogosultsága megnyíltakor a 
magasabb összegű lakáspénzt kell folyósítani 
(lásd: a m. kii", közig, bíróság 1549. számú elvi 
határozatát!). 

Ha a három vagy háromnál több családi 
pótlékra jogosult tanító időközben magasabb 
fizetési osztály harmadik fizetési fokozatának 
megfelelő fizetési fokozatba lép elő, lakás-
pénzigénye az erre a fizetési fokozatra megál-
lapított magasabb összegű lakáspénzre érin-
tetlen marad (2000/1930. M. E. számú rendelet 
4. pont (2) bekezdése). Ha a tanító családi pót-
lékainak száma valamely lakbérévnegyed első 
hónapjának első napjától kezdve emelkedik 
háromra, pl. gyermeke február, május, augusz-
tus vagy november hó 1-én született, — a ma-
gasabb összegű lakáspénz a tanítónak már et-
től a naptól kezdve jár. Ha a tanító családi 
pótlékainak száma ugyanabban a lakbérévne-
gyedben esik vissza háromnál kevesebbre, 
amely lakbérévnegyedben háromra emelkedett, 
a tanító nem támaszthat igényt a magasabb 
összegű lakáspénzre. 

(Folytatjuk.) 
Dr. Horváth Zoltán. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Pályázat. 

A szegedi Horthy-Kollégium Feliigyelő-Bi-
zottsága a kollégiumi helyek betöltésére az 
1942/43. tanévre pályázatot hirdet. 

A kollégium az ország egyik legmodernebb 
egyetemi és főiskolai diákotthona: 180 férf i -és 
160 leány férőhellyel; központi fűtés, villanyvi-
lágítás; hideg-melegvíz, fürdőszobák, zuhany-
kamrák. Háromszori étkezés. A férf i és leány-
osztályon' külön éttermek és társalgók. Díjta-
lan orvosi rendelés és betegszobák. Külön dí-
jazás nélkül angol, francia, német, olasz nyelv-
oktatás. 

Evőeszközt és ágyneműt a kollégium ad. 
A saját fehérneműin kívül mindenki hoz-

zon magával kellő számú fürdőlepedőt, törül-
közőt, vizespoharat; a leányosztály tagja i pe-
dig ezeken kívül egy darab ágyterítőt és az in-
tézeti gyapjútakaróra 2 db védőhuzatot. Az 
ágyterítő jobbminőségű grenadinból készí-
tendő. Hossza 225 cm, szélessége 140 cm legyen, 
ez utóbbi méretből 20 cm az egyik hosszanti 
oldalon levő fodorra essék. A gyapjútakarót 
védőhuzatok jobbminőségű fehér vászonból ké-
szítendők, 220 cm hosszúságban és 1(50 cm szé-
lességben; — egyik végükön gombolhatok le-
gyenek. 

Felvételért csak a m. kir. Horthy Miklós 
Tudományegyetem és a szegedi m. kir. Pol-
gári Iskolai Tanárképző Főiskola hallgatói .és 
hallgatónői folyamodhatnak. 
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A pályázat határideje 1942. augusztus 30-án 
jár le és így, a „Horthy-Kollégium Feliigyelő-
Bizottságá"-hoz címzett pályázati kérvények 
1942. augusztus hó 20-ig nyújtandók be a kol-
légium igazgatóságánál. (Szeged, Boldogasz-
szony sugár-út 2—4.) 

A kérvényhez csatolandó: a legújabb tanul-
mányi eredményt igazoló okmány (index, érett-
ségi bizonyítvány) másolata, a családi és va-
gyoni körülményeket igazoló és félévesnél nem 
régibb keletű helyhatósági bizonyítvány arról, 
hogy a folyamodó egészséges és a kollégiumi 
életre alkalmas. 

Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre ez-
időszerint az összes kollégiumi helyek állam-
segélyesek és a kérvényezésnél éppen ezért 
kell igazolni az érdemességet és rászorultsá-
got. 

Ez államsegélyes helyek köztartási díjak 2 
ágyas szobában havi 78.— P, 3—4 ágyas szobá-
ban havi 70.— P. 

Vagyontalanságot nem igazolók, vagy csak 
elégséges rendű eredményt felmutatók köztar-
tási dija havi 93— P. 

Folyamodóknak számolniok kell azzal, hogy 
felvételük esetén tekintet nélkül a kollégiumba 
leendő beköltözésük, vagy a kollégiumból tör-
ténő kiköltözésük napjára, — a félév köztar-
tási díját teljes egészében meg kell fizetniök. 

E kötelező fizetés szempontjából az I. kol-
légiumi félév szeptember hó 11-ig folytatólag 
pedig legkésőbb az esedékesség havának 5- nap-
jáig bezárólag fizetendő be a kollégium pénz-
tárába. 

A gazdasági helyzet nagyobbmérvű romlása 
esetére a kollégium vezetősége fenntar t ja ma-
gának azt a jogot, hogy a havi tar tásdí ja t a 
változó viszonyoknak megfelelően mérsékelten 
emelheti. Ezzel az eszközzel azonban csak na-
gyon indokolt esetben kíván élni. 

Ugyancsak a beköltözés alkalmával fize-
tendő az egy-egy tanévre megállapított 10 P 
Telvételi díj és 5 P az évközi esetleges rongá-
lások biztosításaként, A rongálási biztosíték 
azok részére, akik távozásuk alkalmával szobá-
jukat és az átvett kollégiumi értékeket ki-
fogástalanul adják át, teljes egészében vissza-
fizettetik, ellenkező esetben a kár összege le-
vonatik. 

A felvételek augusztus hó utolsó napjaiban 
történnek meg. A felvételi eredményről folya-
modók írásbeli értesítést kapnak. 

Szeged, 1942- június hó. 
I)r. Ábrahám Ambrus, 
egyetemi ny. r- tanár, 

a Horthy-Kollégium Felügyelő-
bizottságának elnöke. 

Kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Hámori Ferenc tárnokligeti, Dolák József 
méhkeréki, Lengyel István kántorjánosi-boglya-
tanyai, Egressy Jánosné Beneze Zsófia lipcsei, 

Gribovszfty Béla lipcsemezői, Gulynics Pál 
rahói, Iványiga Mihály lipcsehársi, Kádár Já-
nos alsóveresmarti, Kovács Erzsébet uglyai, 
Kovács László majdánka-levelestelepi, Kozák 
József tiszaborkuti, Lengyel Miklósné Szöllösi 
Margit alsószinevéi tócskai, Lyách László csarna-
tői, Lyách Lászlóné Dolinay Márta csarnatői, 
Lyách Péter rákospataki, Margitics Lászlóné 
Laskai Mária szeklencei, Medve Kornélia nagy-
bocskói, Orosz Jánosné Bátin Márta szeklencei, 
Oszif Péter csománfalvai, Pálfi Ilona huszti, 
Répási János alsóneresznicei, Seregi Mihályné 
lialtovics Margit nagypriszlopi, Siscla Erzsébet 
husztbaranyai , Stefkó Mihály herincsei, Sztankó 
Györgyné Tenyák Ilona kwcsfalvai, Tóth Já-
nos ósándorfalvai, Tóth Jánosné Tar Margit 
ósándo:falvai, Vajda András rahói, Bibén Mi-
hály kökényesi, Zavagyák Péter alsókálin-
falvai, Pchola Margit királymezői, Gazsi Ilma 
negróci, Rick Vilmosné Járosi Katalin ung-
vári, Dvzsej Anna csernoholovai, Kosztik Já-
nos ungbukóci, Ruszin János novaszedlicai, Ba-
logh Jenő szmerekovai, Dankulinec Olga feny-
vesvölgyi, Csicsura Kornélné Bogdán Borbála 
kálnarosztokai, Fedinec Györgyné Ivancsó Sa-
rolta patkanyóci, Fedor András tihai, Hajovics 
János verhovinabisztrai, Kerecmann Anna ut-
eási, Koroly Györgyné Grecky Mária poroskói, 
Kulcsár Virgil szobránci, Selepec Miklós sztri-
c savai, Soltész Emiiné Galbavy Márta kar-
csavai, Szabó Ferdinánd csernoholovai és Uhrin 
Péter tihai állami népiskolai helyettes tanító-
kat állami népiskolai rendes tanítóvá kine-
vezte. 

TARTALOMJEGYZÉK 

Vitéz Nagybányai Horthy István. — Maróti 
Béla: Az iskolába lépő gyermek. — Gábriel 
István: Lelkiismeretesség és kötelességteljesí-
tés. — Krajnyák Nándor: Az erkölcsileg és ér-
telmileg fogyatékos gyermek nevelése. — Szé-
kelyné Solymos Bea: A korszerű női magyar 
honvédelem a népiskolában. — Dr. Czakó 
László: Miért szórakozott, figyelmetlen a 
gyermek? — Szentgyörgyi Gusztáv: A tekin-
télytisztelőt- — Dr. Bényi András: Gyengén 
fejlett és t áp lá l t . . . — Dr. Serényi Antal: Nép-
iskolai tanfolyamok. — Szinyei Merse Jenő a 
Kántorszövetség közgyűlésén. — Gyakorlati 
pedagógia: Fejes M. Kornélia: Költoménytár-
gyalás. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. 
— Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi 
irodalom. — Hirek. — Tanítók tanácsadója. — 
Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY OYU1.A 
főszerkesztő. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
ALSÓGYÖRÖD róm. kat. egyházközsége a megürese-

dett I. állásra a II. állás tanítóját választotta meg. így 
a II. állás megüresedett, illetőleg a harctérről megérkező 
lemondás folytán megüresedik. A II. állás helyi java-
dalma: évi 240 P és természetben egy 1 szobás lakás. A 
többi államsegély. Kötelességeit a törvények és- az egy-
házközség szabják meg. Szeptember 21-ig a pályázatok 
Plébánia, Alségyöröd, u. p. Garamlök küldendők. (2238.) 

ABAŰJSZAKALY róm. kat. leányegyház iskolaszéke 
halálozás folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: lajkáe, 
kert, 10 kat. hold szántóföld, 6 q párbérrozs és törvényes 
államsegély. Szlovák nyelvtudás kívánatos. Kántorpróbára 
saját költségen kell megjelenni. Kérvényeik Plébániahiva-
tal, Enyicke címre küldendők. (2239.) ' 

FÜZÉRKAJATA (Abaúj vm.) ref. egyháza pályáza-
tot hirdet kántortanítói állásra. 17 értékegység. 10 q búza 
párbér, fajárandóság. 4 kat. hold föld. Államsegély. Eset-
leg 1 évre helyettesnek jöhet. Nőtanító is pályázhat. Kán-
tori teendőt hívek elvégzik. Nyugdíjasok is pályázhatnak. 
Vidék gyönyörű, erdős, magaslati klíma. Jó lakás. Földet 
a hívek bemunkálják, termést, szénát behordják. Pályá-
zati határidő 21 nap. Ref. Iskolaszék. (2241.) 

PUSZTAVÁM (Fejér m.) róm. kat. egyházközsége le-
mondással megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet 
Fizetés 25% helyi járandóság, a többi államsegély és a 
törvényes lakbér. Kötelességek a díjlevélben, A. C. 
munka kötelező. Német nyelv tudása szükséges. Tanítónő 
is pályázihatik. Határidő 21 nap. Plébániahivatal, Puszta-
vám. (2251.) 

GESZTEKÉD róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det 21 napos határidővel a háromtanerős, részben osztott 
iskolájánál lemondás folytán megüresedett II. sz. férfi-
tanítói állásra. Nők is pályázhatnak. Javadalom: 10% az 
egyházközségtől, 90% államsegély, természetbeni lakás 
konyhakerttel, melléképületeivel együtt jókarban van. 
Hóm kat. Plébániahivatal, Geszteréd, Szabolcs vm. (2243.) 

KISIDA róm. kat- leányegyháza aug. 1-én megjelent 
pályázati hirdetést 21 napi határidővel újból közzéteszi. 
(2244.) 

KOMLÓSKA gör. kat. egyházközség képviselőtestü-
lete kántortanítói és II. sz. tanítói állásTa 21 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet. Kántortanítói állásnál termé-
szetben 3 új szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, gazdasági 
melléképületek, 16 hold szántó, rét és gyümölcsös, 12 
hold erdő, párbér, stóla, legelőjog. Mindez 25 értékegy-
ség. II. sz. áHásnál az egyházközségtől a törvényes fize-
tés 15%-a ós lakbér 'készpénzben, kert természetben. Pá-
lyázati kérvények gör. kat. Lelkészi Hivatal, Komlóska, 
u. p. Erdőhorváti címre küldendők. (2245.) 

LÉVÁRT (Gömör vm.) róm. kat. iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Javadalma: 2 szobás1 lakás, nagy kert, 3 kat 
hold szántó, 20 köbméter fia, 180 kg búza, 680 kg rozs; 
371*86 P-re értékelve. Többi államsegély. Határidő 21 
nap. Kántorizálni tudó nők is pályázhatnak. A község ha-
tárában szép gyógyfürdő is van. Kérvények: Plébániahi-
vatal, Deresk, u. p. Harkács címre küldendők. (2246.) 

MEZŐKERESZTES róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet az üresedésében levő kántortanítói állásra. Határidő 
21 nap. Fizetés törvényes, lakás természetben. Pályázati 
kérvények: Keresztespüspöki Plébániahivatalhoz külden-
dők. (2*247.) 

ÓBÁNYA róm. kat.. egyháziközsége a július 1-i szám-
ban megjelent pályázati hirdetést háromheti határidővel 
megismétli. (2248.) 

PINCEHELY róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett V. számú férfitanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Kántorizálás 
és egyesületekben való közreműködés1 kötelező. Kérvé-
nyek Plébániahivatal, Pincehely küldendők. (2249.) 

PUSZTAVÁM (Fejér m.) róm. kat. egyházközsége 
lemondással megüresedett kántortanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Helyi javadalma: 15 kat. 
hold szántó, 100 P szénapénz, 10 q búza, 10 q rozs, 3 öl 
fa beszállítva, 10% késepénz, szép, új lakás, 40 értékegy-
ségben, többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint, né-
met nyelv tudása szükséges. Kántorpróba költségmegtérí-
tés nélkül. Kőszénbánya, vasútépítés a közeljövőben. Plé-
bániahivatal, Pusztavám. (2250.) 

FEKETELAK ref. egyházközsége pályázatot hirdet. 1 
kántortanítói állásra. Javadalom: Egyházközségtől évi 
140 P, 1 szoba lakás, megfelelő államsegély. Kántori, bel-
missziói teendőkért: 8 hold szántó, 5 hold legelőjog, 
ó-temető 1/3 része, kaszáló. A földek adóját egyházközség 
fizeti. Pályázati határidő: 2 hét. Pályázati kérvények 
Református Lelkészi Hivatal, Fefcetelak, Szolnok-Doboka 
vm. címre küldendők. (2242.) 

RÁCKEVE községi iskolaszéke pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás alatt álló VI. számú tanítói állásra. Fizetés 
és lakbér törvény szerint. Kötelességek díjlevélben fog-
laltatnak. Ha erre az állásra a külterületen működő ta-
nító választatnék meg, úgy a külterületi állásra is pályá-
zatot hirdetünk. Fizetés és lakbér itt is törvényszerinti. 
Kötelessége a külterületi iskola osztályainak önálló ve-
zetése és tanítása. Pályázók, kérvényeikben jelöljék meg, 
hogy a bel- vagy a külterületi állásra pályáznak-e? Ha-
táridő e lap megjelenésétől számított 3 hét. Az állás a 
nyugdíjazás befejezése után azonnal elfoglalandó. Kellően 
felszerelt kérvénvek Községi Iskolaszék, Ráckeve címre 
küldendők. (2252.) 

SÁLY róm. kat.. egyházközsége az augusztus elsejei 
számban megjelent pálvázatot 14 nappal meghosszabbítja. 
(2254.) 

HÍRNEVES ZONGORATERME 

r BUDAPEST, VILMOS CSÁSZÁRÚTŐS 
Ua&kfáá JoAaJem to/k&t 
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MEGJELENT A 

NÉPISKOLAI 
T A N Í T Ó K 

ZSEBNAPTÁRA 
az 1942—43. i s k o l a i évre . 

Irányít, tájékoztat, útmuta-
tást ad, a teendőket nyilván-
tartja s így minden tanító nél-
külözhetetlen t a n á c s a d ó j a . 
Kiadja a 

KALÁSZ KÖNYVKIADÓ R.-T. 
BUDAPEST, VIII., SZENTKIRALYI-U. 47 
Postacím : Budapest 4 Postafiók 276 

Ara vászonkötésben 2.— P. 
A számlaösszegnek 47.944. sz. postatakarék-
pénztári csekkszámlára történő előzetes befize-

tése esetén a szállítás portómentes. 

M O S T J E L E N T M E G 
kiadásunkban a népiskolák vezetői, helyi 
hatóságai és a törzskönywezetők számára 

DR. T A K Á C S G Y U L A : 

A NÉPISKOLA IGAZGATÁSA 
című gyakorlati kézikönyvének az összes 
új r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó 
IV. átdolgozott és bővített kiadása. 
A 320 oldalas kézikönyv ára 5 aranypengő. 
Megrendelhető utánvét mellett vagy a 
vételárnak és 40 fillér kezelési költség-
nek a 49.449. számú postatakarékpénz-
tári csekkszámlánk javára való előzetes 
befizetése ellenében. 

N A G Y K Á R O L Y 
G R A F I K A I S Z A K Ü Z L E T 

DEBRECEN, FERENC JÓZSEF-ÚT 49. 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Rákóczi.út ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT. 

Rákóczi-út ötven. Zongoraterem, Erzsébet-krt sarok. 

SALKÖVESKŰT (Vas vm.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra, e lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Javadalom: természetben lakás, 20 egység és 
21% helyi, a többi a működésnek megfelelő államsegély. 
Kötelesség díjlevél szerint. Szabályszerűen fölszerelt, vá-
laszbélveges kérvénvek a Plébániahivatal címére külden-
dők. (2253.) 

SZÁSZ RÉGEN ref. iskolaszéke 2 éves katonai szolgá-
latra bevonult tanítója helyettesítésére 15 napi határidő-
vel pályázatot hirdet október 1-től. Fizetés törvényes. 
Ref. Iskolaszék, Szászrégen. (2255.) 

TISZABÁBOLNA róm. kat egyháztanácsa folyó évi 
augusztus l-jén közzétett pályázati hirdetését 21 napi ha-
táridővel megismétli. (2256.) 

TISZAVALK ref. egyházközsége a megüresedett II. 
tanítói állásra újból pályázatot hirdet. Javadalom és kö-
telesség törvény szerint Helyi jelölt nincs. Pályázhatnak 
nők és férfiak is. Határidő 21 nap. Iskolaszék Elnöke, 
Tiszavalk, Borsod m. (2257.) 

TISZADOB róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det a megüresedett kántortanítói állásra. Javadalmazás 
10%-os helyi járulék, a többi államsegély; természetben:' 
lakás kerttel, 9 legelőilletőség (6 értékegységben) pár-
bér, stóla és kántori javadalom céljára most vásárolt 8 
holdnyi ingatlan, melynek jövedelmét, a jövő évtől élvezi. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények Róm. kat. Plébániára, 
Tiszadob, Szabolcs vm. küldendők. Álláe azonnal is elfog-
lalható. (2258.) 

BAKONSZEG ref. egyháza Néptanítók Lapja 12. szá-
mában közzétett pályázati hirdetést szeptember 13-ig meg-
hosszabbítja, ugyanekkor választás. Próbaéneklés, megje-
lenés előnyös. (2263.) 

VINÁR róm. kat. egyházközsége megismétli a folyó 
évi augusztus 15-i hirdetést 8 napi határidővel, mivel a? 
állás, lemondás folytán véglegesen kez betölthető. (2259.) 

ZALASZENTBALÁZS község községi iskolaszéke az 
újonnan szervezett IV. sz. férfitanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Előnyben részesülnek a kán-
torizá'ásban segíteni tudók. Kötelessége díjlevél szerint. 
Helyi javadalom 10% és törvényes lakbér, a többi állam-
segély. A kellően felszerelt kérvények Községi Iskola-
széknek, Zalaszentbalázs küldendők. (2260.) 

DOBRÁCSAPÁTI ref. elő'könyörgő kántortanító! ál-
lás 21 nappal megho-sszabbíttatik. Pályázati hirdetmény 
az augusztusi számban. (2264.) 

ERDŐTELEK róm. kat. egyházközség képviselőtestü-
lete pályázatot hirdet III. számé tanítói állásra. Határ 
idő 21 nap. Pályázhatnak tanítónők is. A tanítónők a 
Kalász-tanfolyam elvégzését igazolják. Helyi javadalma 
30% és a törvényes lakbér, a többi államsegély. Az iskola 
11 tanerős. Válaszbélyeg mellékelendő. Plébániahivatal, 
Erdőtelek. (2265.) 

KÁCS-Sürdő róm. kat. egyházközsége újonnan szerve-
zett III. számú tanítói állápra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Javadalom: törvényes lakbér, 10% kezdő-
fizetés helyből, többi államsegély. Nők is pályázhatnak. 
Okmányolt bérvényeik, kácsi róm.. egyházközség képviselő-
testületéhez címezve, Plébániahivatal, Tibolddaróc (Bor-
sod m.) címre küldendők. (2266.) 

KISHÓDOS ref. egyházközsége pályázatot hirdet egy-
tanerős kántortanítói állásra. Javadalom: lakás természet-
ben, fö'd, búza, fa — 33 értékegységben —-és államse-
gély. Pályázati határidő: szeptember 21. Nők is pályáz 
hatnak. Református Egyházközség, Kishódos, Szatmár m. 
(2268.) 
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KISKUNFÉLEGYHÁZA róm. kat. egyházközsége a 
szervezés alatt álló Nagyszőllő-útL belső, Nagyszőllő-úti 
külső, Kecskeméti-úti külső, Kőrösi-úti külső, Szegedi-úti, 
Szentkuti, Halasi-úti belső, Csólyos pusztai I. sz. külte-
rületi iskolákhoz II . számú tanítói állásokra 3 heti ha-
táridővel pályázatot hirdet. Amennyiben ezen állásra 
helyben, más iskolánál működő tanító választatna meg, 
úgy ennek helyére is pályázatot hirdet. Javadalom tör-
vényszerű. A kérvényeket a Róm. kat. Egyházközség El-
nökéhez kell benyújtani. (2367.) 

MAGYARBERÉTE (Szolnok-Doboka vm.) I—IV. osz 
tályokkal működő református népiskola tanítói állására 
pályázatot hirdet Javadalom: Természetbeni lakás, tör-
vényes fizetés és szerény mellékjövedelem. Pályázhatnak 
női tanerők is. Színmagyar község, román nyelvtudás nem 
szükséges. (2269.) 

NAGYKÖRŰ róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalma: 3 szobás lakás előszobával, külön gaz-
dasági cselédlakás, 14 jószágra istálló, 600 D-öles szép 
gyümölcsös kerttel, 31 kat. hold 946 D-öl földbirtokkal, 
benne félholdnyi nemes fajú szőlővel, 1200 P párbér 
228 P 94 fillér deputátum, mind a kettő Illetményhivatal 
által fizetve. Állami fizetéskiegészítés 47 értékegységben. 
Megállapított stólajövedelem. Főbb kötelessége: kántori 
teendők végzése, egy osztály tanítása, állami elemi iskola 
növendékeinek egyházi énekre való tanítása, Actio 
Catholika helyi munkásságában teljes részvétel. Kolot, 
Kalász vezetés stib. a díjlevél szerint. Pályázati határidő: 
megjelenéstől 2 hét. Pályázatok benyújtandók: Plébánia-
hivatal, Nagykörű, Jásznagykunszolnok m. (2270.) 

PARAJD róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Határidő szept. 21. Javadalom: 
természetbeni lakás, díjlevél 6zerint ingatlan és párbér 
jövedelem kb. 600 P, tanítói helyi javadalom 140 P és az 
ezt kiegészítő államsegély. Kötelessége: III—VHI. osz-
tályok vezetése, kántorkodás és az A. Cat. munkakörében 
plébánossal együttműködni. (2271.) 

SZENTGYÖRGYVÖLGY róm. kat, egyházközsége e 
lap július 1-i számában közzétett pályázatot megismétli. 
(2272.) 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ref. egyházközsége pályázatot 
hirdet 2 miniszteri jóváhagyástól függően nyugdíjazás 
folytán megüresedő nőtanítói állásra és egy, ugyancsak 
miniszteri engedélyezéstől függően újjászervezendő tanítói 
állásra. Miniszteri jóváhagyás elmaradása esetén kártérí-
tés nem igényelhető. Fizetés törvényszerű. Kötelesség a 
rábízott osztály vezetésén kívül a két nőtanitói állásnál 
leányegyesületi munkában való részvétel. Pályázati határ-
idő 21 nap. Pályázati kérvény Református Iskolaszók, 
Törökszentmiklós címre küldendő. (2274.) 

TISZALADANY ref. iskolaszéke pályázatot hirdet II. 
tanítói állásTa. Pályázhatnak nők és férfiak. Javadalom 
természetbeni lakás, kert, 544 P készpénz Illetméjiyhiva-
tal útján, államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Je-
lenleg I—III. osztályokat kapja. Határidő 21 nap. Állás 
azonnal elfoglalandó. (2275.) 

KASSAMINDSZENT róm. kat. iskolaszéke nyugdíjaz-
tatástól feltételezetten egytanerős • kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet kétheti határidőre. Javadalom: termé-
szetbeni lakás kerttel, 5 kat. hold szántó, párbér, stóla 
és államsegély. Tannyelv szlovák. Kötelességei díjlevél 
szerint. Autóbuszállomás helyben, vasúti állomás negyed-
órányi távolságban Búzafalván. Kántori oklevéllel bíró 
férfitanerők előnyben. Kántorpróba céljából személyes 
jelenlét megkívántatik, útiköltség megtérítése nélkül. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények róm. kat. Plébániahiva-
talhoz, Kassamindszent, u. p. Hernádcsány, Ábaúj-Torna 
vármegye küldendők. (2276.) 

A MAGYAR KÓRUS 
NÉPDAL- ÉS KÖNNYŰ 2 SZÓLAMÚ 

KARÉNEK-GYŰJTEMÉNYEI 
Rendelési 

iel 
3100 100 NÉPI JÁTÉKDAL . . 1-50 P 
3101 101 MAGTAR NÉPDAL . . . . . . . . . 1-60 »* 

3102 102 NÉPDAL (Madárka) . . 1-50 » 

3103 103 NÉPDAL . . 1-50 n 
9200 É N E K E S ÁBÉCÉ (304 dal) 

A mai iskola énekeskönyve. 
2-50 » 

3409 KICSINYEK KÓRUSA (Bárdos). 1-— „ 
17 egész könnyű dalocska. 

3923 KÉTÁGÚ SÍP (Kerényi) 1'— „ 
30 népdal (3 szól.) és kánon. 

3981 MAGYAR HAZÁM (Kertész) —-60 „ 
13 hazafias kórus. 

3982 TAVASZI BOKRÉTA (Kertész) . . —'80 „ 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

4042 7 K Ö N N Y Ű KAR ÉS 6 KÁNON 2-— „ 
Kodály Zoltán kórusai. 

4800 ERDŐ, MEZŐ (Vásárhelyi) 2-— „ 
37 könnyű a szól. népdaL 

MAGYAR KÓRUS LAP- ÉS ZENEMŰ-
KIADÓ KFT. 

B U D A P E S T X n , FERY OSZKÁR-UTCA 65 

JÁNOSHALMA külterületéhez tartozó fclsőterézhalomi 
róm. fcat. egyházközségi gondnokság a lemondás folytán 
megüresedett kecskéspueztai I. sz. és II. sz. róm. kat. 
elemi iskolai tanítói állásokra pályázatot hirdet. Az I. sz. 
állás javadalma: törvényes, természetbeni lakás, kert. A 
II. sz. állás javadalma: törvényes, lakbérrel. Kötelesség: 
díjlevél szerint. Az I. sz. állással a kántori teendők vég-
zése is egybe van kötve. Pályázati határidő e hirdetmény 
keltétől számított 21 nap. Az állás választás után azon-
nal elfoglalandó. Tanító-házaspárok előnyben részesülnek. 
A kellőleg felszerelt kérvények Lelkészi Hivatalnak, Felső-
terézhalom, u. p. Jánoshalma, Bács m. küldendők. (2195.) 

KAZÁR község iskolaszéke pályázatot hirdet a IV. 
tanerős, államsegélyes, községi népiskolánál lemondás 
folytán szeptember 1-ével megüresedő IV. számú tanítói 
állásra. Fizetés és lakbér törvényes. Pályázhatnak meg-
jelenéstől 21 napon belül róm. k a t vallású, okleveles ta-
nítók és tanítónők. Szabályszerűen felszerelt, váiaszbé-
lveges kérvények községi iskolaszék, Kazár (Nógrád v m ) 
címre küldendők. (2202.) 

MAGYARHERTELEND (Baranya vm.) egyházközsége 
a kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napos határ-
idővel. Javadalma 3 szobás lakás, megfelelő mellékhelyi-
ségekkel, villanyvilágítással. 341 négyszögöl konyhakert, 
6 k a t hold, 438 négyszögöl szántó, 1429 négyszögöl rét. 
telkesektől 11 q búza, kisházasoktól 5 q rozs, lélekpénz és 
borváltság 300 P, zsellérektől 36 P, 24 m kemény ha-
sábfia, 10%-os hozzájárulás, földmunkaváltság 4-80 q búza 
vagy annak megfelelő pénz, ismétlősök oktatásáért 54-36 
pengő, stóla. Értékegység 37 és megfelelő államsegély. 
Tannyelv magyar, istentisztelet 2 magyar, 1 német. A né-
met nyelv tudása szükséges. Kötelességei díjlevélben. Va-
sútállomás, posta, telefon helyben. Állás kinevezés után 
azonnal elfoglalandó. Kérvények megcímzett és válaszbá-
lyeg'ee borítékkal küldendők Plébániahivatatoak, Magyar-
hertelend. (2204.) 
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Angster József 
és Fia 

orgona- és harmórjum gyár r . - t . , PÉCS 
O r g o n á k , harmóniumok. 
J a v í t á s o k , á t é p í t é s e k . 
Új h o m l o k z a t s í p o k . 
Víílamosfujtató - berendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények. 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T I I I . , 
B É C S I - Ü T 8 5. 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLÁK 
F A L R A F E S f E T T 
TÁBLÁK 

RIGIER JÓZSEF EDE 
PAPÍR NEMŰ RÉSZVÉNTTÁRSASÁG BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

VI, RÓZSAiUTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön, 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt, 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal-
zók, továbbá rajzeszközök és minden* 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

B O S E N D O R F E R 
Jókarban, garanciával 1500'— P. 

LYRA R. T. Magyarország leg-
nagyobb zongoratermében: 
Er zsébet-körút 19. 
Tanítóknak nagy 
kedvezmény. 

MEZŐLAK evangélikus egyházközség iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet lemondás folytán megüresedett kántorta-
nítói állásra 21 napi határidővel. Javadalom 29 érték-
egység és államsegély. Az állás október 1-én elfoglalandó. 
Csak férfiak pályázhatnak. Pályázatok Evangélikus Lel-
készi Hivatal, Mezőlak címre küldendők. (2205.) 

MAGYARMECSKE ref. egyházközsége pályázatot hir-
det orgonista-kán tortanítói állásra Fizetés: természetbeni 
lakás, 3 szoba, mellékhelyiségek, párbér, 14 kat. szántó-
föld, kert, rét, 62 érték egységben, államsegély. Orvosok, 
gyógyszertár, posta helyben, villanyvilágítás autóbuszjá-
rat, vasút közel. Kötelesség törvényszerű. Állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázati határidő 21 nap. Pályázat törvé-
nyes mellékletekkel Ref. lelkészi hivatal címére küldendő. 
(2206.1 

NYÍREGYHÁZA megyei vároa községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet az üresedésben levő nyíregyháza-nagy-
lapospusztai községi elemi iskolai tanítói állásra. Pályáz-
hatnak férfiak és nők vallásfelekezet különbség nélkül. 
Az iskola a várostól 14 km-nyire van, közel a köves út-
hoz. Az államtól ée a várostól törvényes fizetés és 3 szo-
bás lakás, 1 hold kerttel. Közvetlen a községi iskola mel-
lett 1 tanerős állami iskola is van, úgyhogy a községi is-
kola tanítója csak a felsőbb tagozatot (V., VI., VII., 
VIII. osztályt) tanítja. Pályázati kérvények kellően fel-
szerelve, a pályázat megjelenésétől számított 21 napon 
belül, nagyságos Török Dezső apátkanonok, községi is-
kolaszéki elnök úrhoz, Nyíregyháza küldendők. Válaszbé-
lyeg csatolandó. (2212.) 

SZÉKELYDOBÓ és vágási róm. kat. iskolánál üre-
sedésben levő tanítói és két tanítónői állásra pályázatot 
hirdet az iskolaszék a törvényiben megállapított fizetés-
sel. Határidő szept. 15. Kinevezés után állás elfoglalandó. 
Pályázatok Plébánia címére. Vágás, u. p. Bögöz, Udvar-
hely m. küldendők. (2273.) 

NYITRAKÉR (azelőtt Nyitranagykér) róm. kat. is-
kolaszéke illetékes jóváhagyástól feltételezetten 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet 7 tanerős iskolájánál nyug-
díjazás folytán megüresedett IV. számú tanítói állásra. 
Törvényes fizetés, lakbér. Csak férfiak pályázhatnak. Le-
venteoktatók, orgonálni tudók előnyben. Állomás, mozi 
helvben. Kérvények Róm. kat. Plébánia címre küldendők. 
(2211.) 

NYÍREGYHÁZA statusquo izr. iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett egyik férfi-
tanítói állásra. Javadalma törvénye© fizetés és lakbér. 
Pályázati határidő szeptember 15. (2210.) 

NYÁRÁD református iskolaszéke nem tényleges ka-
tonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyettesítésére 
•azonnalra helyettest keres. Pályázhatnak nők is. Fizetés 
törvényszerű. Református Iskolaszék, Nyárád, Veszprém 
megye. (2207.) 

NYÍREGYHÁZA róm. kat. egyházközsége a központi 
elemi iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett V. sor-
számú férfitanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi határ-
idővel. Javadalom és kötelességek díjlevél szerint. Kel-
lően felszerelt, válaszbélyoggel ellátott kérvények Török 
Dezső apátkanonok, Nyíregyháza küldendők. (2208.) 

CS6T ev. leányegyházközsége a Néptanítók Lapja 15. 
számában megjelent pályázati hirdetést szept. 15-ig meg-
hosszabbítja. (2191.) 

GEMZSE (Szabolcs vm.) református egyházközsége a 
lemondás folytán megüresedett II. tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés, kötelesség törvényszerű. Pályázati 
határidő 15 nap. Jelölt nincs, nőpályázók előnyben. Kér-
vények: Református Lelkipásztori Hivatal, Gemzse címre 
küldendők. (21920 

Györzámolyhoz tartozó TÖLÖSPUSZTA uradalmi róm. 
kat. iskolaszéke pályázatot hirdet — a főigazgatói jóvá-
hagyástól feltételezetten — a lemondás folytán megüre-
sedett tanítói állásra. Osztatlan iskola. Törvényes fizetés, 
természetbeni lakás. 400 D-öl 'kert. Pályázati határidő 
21 nap. Pályázatok Tölöspuszta róm. k a t iskolának cí-
mezve, győrzámolyi Plébániára küldendők. (2193.) 

HAJDŰHADHÁZ református egyháza e lap. augusz-
tus 1-i számában meghirdetett orgonista-kántori állást 
megismétli azzal, hogy a megválasztandó kántornak ter-
mészetbeni lakás jár. (2194.) 

JÁSZKARAJENÖ község, községi iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett Alsókaia (Vizi) iskola köz-
ségi tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. 
Lakáa természetben. Pályázati határidő 21 nap. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak férfiak és nők. Kér-
vények az Iskolaszék i elnöknek küldendők (2196.) 
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I s k o l a i és i r o d a i 
f a l i t é r k é p e k ; 

• 
Atlaszok, tankönyvek 

• 
Vármegyei és városi 

kézitérképek 

Csillagászati eszközök 
• 

Szemléltető képek 

Földgömbök 

Domborművű térképek 
MA G YA R FÖLDRAJZI INTÉZET RT. 
BUDAPEST, IV., VÁRMEGYE.UTCA 11-13. TEL.: 189-463. Kérje képes árjegyzékünketI 

NYARASD (Komárom vm., u. p. Alsó-Nyáraed) róm. 
kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 7 tanorős iskolájához 
21 napi határidővel 1. a II. számú tanítói állásra — az 
engedélyezéstől feltételezetten. Helyi javadalom éri 120 
pengő, lakbér ás államsegély. Továbbá 2. az V. számú ta-
nítói állásra. Betölthetése már engedélyezve. Helyi fize-
tés évi 170 P 42 £, lakbér éa államsegély. Kötelesség a 
Rendszabályok ós egyházi előírások szerint. Pályázhatnak: 
férfiak és nők; házaspár is (járási székhelyen gimná-
zium) ; lakás kapható. (2209.) 

KISMAKFA róm. kat. egyházközsége 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet, a lemondás folytán megürese-
dett tanítél állásra. Az állás javadalma törvényes. 2 szo-
bás lakás, nagy kerttel. Kötelességei díjlevél szerint. Az 
iskola osztatlan. A község Vasvártól 1 km-nyire van. A 
kérvényt Plébániahivatal, Vasvár kell küldeni. (2197.) 

KISVEJKE róm. kat. egyházközsége katonai szolgá-
latot teljesítő kántortanítójának helyettesítésére pályáza-
tot hirdet, szolgálatának tartamára. Német nyelv köte-
lező, nők is pályázhatnak. Kötelessége, fizetése törvényes. 
Pályázati határidő 14 nap, állás azonnal elfoglalandó. 
Kérvények Plébániahivatal, Závod, Tolna m. u. p. Kis-
vejke küldendők. (2198.) 

BESZTERCE róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det a II. számú tanítói állásra 21 napi határidővel. Fize-
tés törvényes. Pályázhatnak nők is. Róm. kai Plébánia, 
Demeeser. (2183.) 

KUTAS református egyház (Somogy m.) iskolaszéke 
pályázatot hirdet tényleges katonai szolgálatra bevonult 
kántortanítója helyettesítésére 21 napi határidővel. Vég-
leges tanítóválasztás rövid időn belül valószínű. Addig 
a megválasztott helyettesítéssel megbízott ideiglenes he-
lyettes. Esetleg későbbi helyi javadalom 9 értékegység, 
54%, államsegéllyel volt eddig is. Pályázatok Tanügyi 
Elnök, Orci, Somogy m. címre küldendők. (2200.) 

KISZTE község iskolaszéke pályázatot hirdet a II. sz. 
tanítói állásra. Fizetés törvény szerint, 2 szobás lakás 
természetben. Csak férfiak pályázhatnak. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Válaszbélyeges kérvények községi iskola-
szék, Kiszte, u. p. Bodrásújlak, Zemplén vm. (2201.) 

LÁNYCSÓK rém. kat. egyházközsége az újonnan szer-
vezett VI. sorsz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: .szép lakás, kerttel, 10%-os helyi hozzájárulás, a 
többi államsegély. Kötelessége a részben osztott német 
tagozatú iskolában 2 osztály vezetése. Nők is pályázhat-
nak. Autóbuszmegálló helyben. Vasút- és hajóállomás 6 
km-nyire Mohácsom. Válaszbélyeggel ellátott és kellően 
felszerelt kérvénvek Plébániahivatal. Lánycsók. (Baranya 
in.) küldendők. (2203.) 

MARÉFALVA (Udvarhely vm.) róm. kat. egyházköz-
ség a II. számú a.-kántortanítói állásra pályázatot hirdet 
15 napos határidővel. Helyi javadalom ,évi 140 P. Nők i« 
pályázhatnak. (2140.) 

A Kárpátaljai Zsidó Iskolaegyesület, Munkács, pályá-
zatot hirdet a MUNKÁCSI elemi iskolában egy újonnan 
szervezett tanítói állásra. Pályázhatnak olyan magyar 
oklevéllel bíró tanítófc vagy tanítónők, kik a hivatalosan 
előírt követelményeknek megfelelnek, énekkart vezetni 
képesek és a héber nyelvet is tökéletesen bírják. Java-
dalom: a törvényesen előírt tanítói fizetés. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Kérvények a szükséges okmányokkal fel-
szerelten fenti címre küldendők. (2142.) 

BIHARKERESZTES református egyháza pályázatot 
hirdet katonai szolgálat tartamára helyettes tanítói ál-
lásra. Városiközei, könnyű munkabeosztás. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Fizetés a törvényszerű. Határidő: 10 nap. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények iskolaszékhez. 
(2182.) 

ABOD (Borsod m.) g. k. iskolaszéke tanítói állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Üj lakás, 28 érték-
egyíég természetben, a többi államsegély. (2181.) 

KISVÁSÁRHELY róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 
Helyi javadalom: lakás, 15 egység, 315 P készpénz. Kö-
telesség díjlevél szerint Határidő három hét. Plébánia-
hivatal, Mihályfa, Zala m. (2199.) 

BÜKKARANYOS református egyházközség presbité-
riuma pályázato-t hirdet lemondástól feltételezetten II. 
tanítói állásra. Fizetése, kötelessége törvényszerű. Alsó 
tagozatot vezeti. Pályázati határidő 21 nap. Pályázati 
határidő 21 nap. Pályázati kérvények: Ref. lelkészhiva-
tal, Bükkaranyos, u. p. Ernőd küldondők. (2184.) 

BÁNOS egyházközsége a kántortanítói állásra már 
meghirdetett pályázatot 21 napra újból meghirdeti. Kér-
vények küldendők: Plébániahivatal, Abaliget, Baranya 
megye. (2188.) 

BANHIDA (Komárom m.) róm. kat egyházközsége 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma 30 értékegység beszámítá-
sával törvényes. Nagy lakás hozzátartozó épületekkel gaz-
dálkodásra is alkalmas. Kötelessége egyházmegyei előírás 
szerint Modern villanyerőro berendezett hangverseny or-
gona a legnagyobb művészi igényeket is kielégíti. Teme-
tés közös ravatalozóból. Külön osztályban tanít. 12 tan-
erő működik. Járdák betonból. MAV. fővonalon, főváros-
hoz közel, vasúti elágazó. 21 napi határidővel kellően fel-
szerelt kérvények: Egyházközség Elnöksége, Bánhida 
címire küldendők. (2186.) 
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CSÁK LÁSZLÓ: MtR ÉS L Á N G K O Z O T T . 
Az újkor legborzalmasabb kereszteshadjáratának története vonul 
föl az olvasó előtt. A véres élethalál spanyol küzdelemről 
szól. A r a i 2-— P. 

ZAYMUS GYULA: P I R O S F Ü T Y Ü L Ő . 
Izgalmas, jó könyv, amely a magyar fiú szép jellemével ismer-
teti meg az olvasót. A ra : 3 — P. 

Kapható: K O R D A I P A R I ÉS K E R E S K E D E L M I R - T - „ á l 
Budapest, V I I I . , M i k s z á t h Kálmán-tér 4. 

MARCZELL 
ENDRE 

orgonaépítő mester. 

MARCZELL 
ENDRE 

orgonaépítő mester. 

I? 
Készít ú j orgonákat. 
Átépítést, villanyfúvó 
berendezést, karban-
tartást legjutányosabb 

áron vállal. 

ffl^íífr üzeme: IX., Közrak-
tárautca 12/a. Lakás x 

IX., Bakáts.ntca 5. 

BUDAPESTEN a Protestáns Országos Árvaházban 
azonnal elfoglalható református bentlakó tanítónői-nevelő-
női állás. Év végéig kisegítő* január 1-tól véglegesíthető. 
Munkaköre egy osztály vezetése és az árvaházi nevelői 
munka. Fizetése azonos az állami tanítókéval és teljes 
ellátás. Pályázat határideje szeptember 15, beadandó 
Igazgatóság, Budapest, VII., Rózsák-tere 1. (2187.) 

BÁCSBOKOD róm. kat. egyházközsége a főigazgatói 
engedélyt feltételezve pályázatot hirdet a nyugdíjazással 
megüresedett férfitanítói állásra. Fizetése törvényes. A 
megválasztás feltétele a Rendszabályok követelte előírá-
sokon kívül a bunyevác nyelv tökéletes tudása. Pályázati 
határidő három hét. Kérvények róm. kat. Plébánia, Bács-
bokod, küldendők. (2185.) 

BALF róm. kat. egyházközsége, 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet, német tannyelvű iskolájához, kántor-
tanítói állásra. Javadalom: 17 értékegység, 20% helyi 
hozzájárulás és államsegély. Kántori teendőkben jártas 
nők is pályázhatnák. Cím róm. kat. Plébániahivatal, Ba.lf 
(Sopron m.). (2189.) 

CSÁSZLŐC (Ung vm.) róm. kat. iskolaszék pályáza-
tot hirdet 21 napi határidővel a lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra Helyi javadalom 2 szoba, 
konyha s előszoba, sertéséi, baromfiéi, tehénól s 1200 
négyszögöl kert, 11 kat. hold s 800 négyszögöl szántóföld, 
mely jelenleg bérben van 600 P-ért, párbér, jelenleg kész-
pénzben kb. 200 P, stóla kb. 80 P. A földek adóját a 
kántortanító fizeti, a házadót é& illetékegyenértéket az 
iskolafenntartó. Kötelességei a törvények, rendeletiek, egy-
házmegyei határozatok szerint. Második tanerő (tanítónő) 
is működik. (2190.) 

KARCAG református iskolaszéke pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett I. sz. tanítói állásra. 
Az állás betöltése miniszteri engedélytől feltételezetten 
történik. Javadalom: lakás természetben vagy törvényes 
lakbér (V. lakbérosztály), 33%-os egyházi hozzájárulás és 
államsegély. A fizetést teljes egészében az Illetményhiva-
tal fizeti. Kötelesség: kijelölt osztály tanítása, belmissziói 
munkában segédkezés. A válaszbélyeggel ellátott pályá-
zati kérvényekhez mellékelni kell a szolgálati pragma-
tika 136. §-ában, továbbá az 1939 : IV. törvénycikk ér-
telmében a V. K. M. 1172—1940. eln. sz. rendeletében 
előírt okmányokat. Lásd: Hiv. Közlöny 1940. évi 7. 6z.) 
Az ál'ás október 1-én foglalandó el. Pályázati határidő: 
a Néptanítók Lapja megjelenésétől 21 nap. Református 
Iskolaszék, Karcag. (2131.) 

VÁRADI MIKLÓS 
orgonaépítő. R á k o s p a l o t a 
Damjanich*n. 14. (Saját ház.) 

Telefonhívó: 29-44-61. 
Készítek nemeshangú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a legmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 

HUSZÁR PÁL 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. *>-HÉI_ 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK. 
MielStt minisztériumi ugélyt kérni. 
kérie ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. _______________ 
KEREKEGYHÁZA róm. kat. egyházközsége a mi-

niszter előzetes engedélyezésétől feltételezetten 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet belterületi III. és V. számú 
férfi tanítói állásra. Fizetés törvényes; III. számú állá-
son kántor helyettesítés, Kalot vezetés kötelesség, ezen 
álláshoz természwtíbeni lakás egy éven belül kész lesz. V. 
sorszámú állásra megfelelő férfi tanerő hiányában nők is 
pályázhatnak. Pályázatok Róm. kat. Plébániára külden-
dők. (2133.) 

KISTORONYA községi iskolaszéke e lap júliusi szá 
mában megjelent pályázati hirdetést megismétli. Pályáz-
hatnak niemosaik róm. kat. vallásúak. Pályázati határidő 
15 nap. (2134.) 

LENGYELFALVA róm. kat egyházközsége megüre-
sedett kántortanítói állására 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Pályázhatnak okleveles tanítók esetleg ta-
nítónők i®, akik az előírt kántori képesítéssel rendelkez-
nek. A tanítási nyelv szlovák, ezért a szlovák nyelv ok-
vetlenül szükséges. Javadalmazás a törvényes, valamint 
4 hold 'föld, párbér, helyi hozzájárulás és államsegély. 
Lakás természetben. Pályázati kérvényeik a róm. kat. 
plébániai hivatalnak. Lengyelfalván, Abaúj-Torna vm. u. p. 
Abaszéplaik küldendők. 

KESZEGFALVA (Komárom vm.) községi iskolaszéke 
— a komáromi kir. főigazgatóság engedélyétől függően '— 
pályázatot hirdet a lemondás következtében megüresedett 
IV. számú tanítói állásra 21 napi határidővel. Fizetés és 
kötelesség törvényszerű. Róm. kat. férfi- és nőtanítók pá-
lyázhatnak. Amennyiben erre az áüásra helybeli tanerő 
helyeztetnék át, akkor az V. állás nyer betöltést. Vasút-
és posta helyben. A község Komárom szomszédságában 
fekszik. Keresztény származás, igazolandó. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények válflszbélye'ggel ellátva a. községi is-
kola/széki elnök címére küldendők. (2136.) 

KUSTANY (Zala m.) rém. kat. egyházközsége a má-
sodik számú tanítói állásra pályázatét hirdet. Pályázhat-
nak férfi é6 női tanerők. Helyi javadalom 10%, törvé-
nye® lakbér, hozzá megfelelő fizetéskiegészítő államse-
gély. Vasút helyben, Héviz, Balaton közel. Állás a meg 
választás és megerősítés után elfoglalandó. (2137.) 

KOMÁROMCSEHI róm'. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet a II. számú tanítói állásra 15 napi határidő-
vel. Javadalom díjlevél szerint. Szabályszerűen felszerelt, 
válassbélyeggel ellátott kérvények: Róm. kat. Plébánia-
hivatal, Komárom szem ere. Nyitra-Pozsonv vm. címre 
küldendők. (21S8.) 
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L. & C. H A R D T M U T H 

A v i l á g h í r ű K o h - I - N o o r r a j z í r ó n ő k 
====== Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben = 

I. KISNÁNA (Verpelét, műúton 5 km) róm. kat. egy-
házközsége nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Javada-
lom: 1444 P párbérváltság a Központi Illetményhivatal-
tól, 601 P deputátum Pol. községtől. Javadalmi földek 7 
értékegységben. Kötelessége díjlevél szerint. -— II. KIS-
NÁNA róm. kat. egyházközsége 21 napos határidővel IV. 
tanítói állásra pályázatot hirdet, amelyre tanítónők is pá-
lyázhatnak. Helyi javadalom 10%-a Pol. községtől, többi 
államsegély. Kántortanítói és tanítói külön-külön 3 szo-
bás új lakás villanyvilágítással. Válaszbélveges kérvé-
nyek Róm. kat. Plébánia, Kisnána küldendők. (2135.) 

MÁRKŐ (Veszprém vm.) róm. kat. egyházközség kép-
viselőtestülete pályázatot hirdet a lemondással megürese-
dett osztálytanítói állásra 21 napi határidővel. Fizetés 
törvényes. 30% helyi hozzájárulás, többi államsegély. 
Szép, új lakáé villanyvilágítással. Tanítási nyelv: német-
magyar. Kötelességei díjlevél szerint. Kántortanító aka-
dályoztatása esetén a kántoriakat önállóan végezni tar-
tozik. Az egyháziközség munkájában résztvenni köteles-
sége. Kántori és levente oklevelesek előnyben. Korteske-
dés kizáró ok. Csak férfiak pályázhatnak. Válaszbélyeg-
gel ellátott kérvények Plébániahivatal, Márkó, posta: 
Herena címre küldendők. Vasút- és autóbuszmegálló hely-
ben. Veszprémtől 8 km. (2141.) 

FÜLPÖS (Szatmár vm.) ref. egyházközsége a Népta-
nítók Lapja aug. 1-i számában közzétett pályázatot 15 
napi határidővel megújítja. (2118.) 

GEBE gör. kat. egyházközsége újból pályázatot hirdet 
a július 1-én megjelenő számban hirdetett kántortanítói 
állásra arról, hogy gör. és rém. kat. nők is pályázhatnak. 
(2119.) 

GALVÁCS (Borsod m.) róm kat. egyháziközsége le-
mondás folytán megüresedett tanítói állásra 21 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalma: lakás, 25 érték-
egység éa államsegély. Nők is pályázhatnak. Választás az 
érvényben lévő rendelkezések szerint. Válaszbélyeges kér-
vények: Plébániahivatalhoz, Szendrő küldendők. (2120.) 

SZALONNA (Borsod m.) róm. kat. egyházközsége 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 29 
értékegység, 10% lakás és államsegély. Kötelessége díj-
levélben. Határidő 21 nap. Választás az érvényben levő 
i'ondolfcezésok szerint. Válaszbélyeges kérvények: Plé-

bánia, Szendrő küldendők. (2121.) 

GYÖNGYÖSMELLÉK község iskolaszéke hadbavonult 
tanítója helyettesítésére 21 napa határidővel pályázatot 
hiTdet. Fizetése törvényes. Cím. Gvőry Sándor ref. lel-
kész, Gyöngyösmellék, Somogy m. (2122.) 

Tanítói házaspár! HAJDÚBÖSZÖRMÉNY róm. kat 
iskolaszéke a lemondás folytán megüresedett küiitanyai 
tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fi-
zetés törvényes. Mivel a II. tanítói állomás szervezőe 
alatt van, olyan tanító, kinek felesége tanítónő, előnyben 
részesül. Az iskola a Miskolc-Hajdúböszörmény-Debreceni 
országút mentén az autóbuszmegállótól 1 km-re van. Vá-
laszbélyeges kérvények Róm. kat. Plébánia, Hajdúböször-
mény címre küldendők. (2123.) 

v , 
HÖGYÉSZ róm. kat. egyházközsége az V. sorszámú 

tanítónői állásra a törvényes fizetéssel pályázatot hirdet. 
A német tudás ezükséges. Határidő: a Néptanítók Lapja 
megjelenésétől számított 21 nap. Plébániahivatal, Hő-
gyész, Tolna m. (2124.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY gör. kat. iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a dedőhátd tanyai iskolánál lemondás folytán 
megüresedett I. számú és az újonnan szervezett 11. számú 
tanítói állás-okra huszonegy napi határidőre. Fizetés tör-
vényszerinti. Tanítópárnak igen alkalmas. Iskola köves út 
mellett. Nők és róm. kat. tanerők is pályázhatnak. Kér-
vények Gör. kat. lelkészi hivatal, Hajdúböszörmény címre 
küldendők. (2125.) 

JÁSZFALU róm. kat. egyházközsége a 2 éves katonai 
szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére háromhetes 
határidővel pályázatot hirdet. Az állás elfoglalható azon-
nal is. Fizetés törvényes. Pályázatok: Jászfalu róm. kat. 
Plébánia, u. p. Kolta címre küldendők (2126.) 

JÁSZAPÁTI róm. kat. iskolaszéke 3 heti határidővel 
pályázatot hárdet a lemondás folytán megüresedett heves-
iványi (külterületi I. számú népiskola II. számú tanítónői 
állására. Javadalom törvényszerű. Kötelességek díjlevél 
szerint. Kellőleg — orvosi, továbbá a pályázó anyagi é* 
családi viszonyait igazoló helyhatósági bizonyítványok 
is — felsaerelt kérvények Plébániahivatal, Jászapáti címr» 
küldendők. (2129.) 

IREGSZEMCSE (Tolna vm.) róm. kat. egyházközsége 
a bevonult tanító és a betegszabadságon lévő kántorta-
nító helyettesítésére két női- vagy férfi tanerőt keres. 
Kántorizálással bírók előnyben. Fizetés előírás szerint. 
Lakás, fűtés, világítás biztosítva. Jelentkezni azonnal le-
het. (2128.) 
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Z L E T R E ! 
„AZÚR" magasnyomású SZÓLÓ' 
és G Y Ü M Ö L C S F A P h R M E -
T E Z Ő ! Szerkezete s zerszám 

CWáW] i n é l k ü l szétszedhető és köny» 
L Z J M h I n Y e n kimosható! — Folyadék 

£ W i im^sHi űrtartalma : 16 1. Ára : 88'50 P. 
Első részlet: 40 P utánvéttel, 

hátralék 3 havi részletben fizetendő. Kapható 

K I R Á L Y S Á N D O R g é p g y á r á b a n 
BUDAPEST, VI., FELSŐERDŐSOR 8. SZÁM. 

LEG.1AGY0BB KERESZTÉNY C É G ! 
KONGOKÁK, PIANINOK 

harmóniumok páratlanul oloaón. 
Késilettlietéere 10 évi jót&U&a. 

Tel.: 427—598. E HALL 
Bpnt , Andrásiy-úl IS. 

4 

ZONGORÁK, HÁRMON IUMOK 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

T I P O L D N Á L Rákóczi-út 61. 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 
D i v a t c s a r n o k k a l szemben . K e r e s z t é n y cég ! 

B e r s t e n e n g s t J ó z s e f 
o r g o n a é p í t ö 

Budapest VI, Lőportar-utca 14/b. 
Üj orgonák készítését, valamint 
átépítést,javítást, hangolást, hom-
lokzatsípok készítését, vülamct 
fujtatóberendezéseket szakszerű ét 
művészi kivitelben vállal a legja-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

IKLÓDBÖRDŐCE róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett II. számú osztálytanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Helyi javadalom 294 
pengő készpénz, lakás termésaetbem. Vasútállomás hely-
ben iislkolától 2 perc. Pályázatok Róm. kat. PMbániahiva-
tal, Szécsisziget, Zala vm. címre küldendők. (2.127.) 

KÖVESKÁL róm. kat. egyházközsége II. sz. tanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Helyi ja-
vadalom 10%. A többi államsegély. Köveskál a Balaton-
tól 4 km-re. Állomása Zánka. Plébánia, Szentbókkálla, 
Zalia vm. (2130.) 

Az 1942. május 1-én megjelent kántorjánosi köze. 
óvoda állásra hirdetett pályázatot megújítom. Felügyelő-
bizottság. (2132.) 

DOROG róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet az 
újonnan szervezett V. sz. tamítói állásra. Határidő három 
hét, fizetés törvényes. Férfiak pályázhatnak német nyelv-
tudással. Teendő a tanításon felül a katolikus akcióban 
való segítés és a kántor helyettesítése.- A pályázat a kö-
vetkező címre küldendő: Róm. kat. Plébániahivatal, Do-
rog, Esztergom m., Templom-tér 7. (2108.) 

EGYHÁZASHÁRASZTI ref. egyháza lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: helyi járandóság 8 kat. hold föld, lakás kert-
tel. Négy öl keményfa házhoz szállítva, 10 q búza és 18 q 
csöves tengeri, 375-40 P az egyház pénztárából, összesen 
47 értékegység. A többi államsegély. Nők is pályázható 
na'k. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 
nap. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények 
Ref. Lelkészi Hivatal Egyházaeharaiszti, Baranya m. kül-
dendők. (2113.) 

DRÁVACSEHI ref. egyháza pályázatot hirdet a meg-
üresedett kántortanítói állásra. Javadalom: természetbeni 
laká-s, 39 értékegység, 59 pengő és államisegély. Beadási 
határidő 21 nap. Templomi harmónium van. Nők is pá-
lyázhatnak. Lelkészi hivatal, Drávacsehi, u. p. Kovács-
hida. (2110.) 

ENCSENCS református egyháza pályázatot hirdet le-
mondás folytán megüresedett III. sz. tanítói állására. Pá-
lyázhatnak nők és férfiak. Javadalom az egyháztól 10%, 
a többi államsegély. Kötelessége a III—IV. vegyes osz-
tályok tanítása és belmissziói munkában segítés. Az állás 
választás után elfoglalandó. Pályázati határidő szeptem-
ber 21. Pályázati kérvények szabályszerűen feltzerelre 
Református Lelkipásztori Hivatal, Enosenc-s, Szabolcs m. 
címre küldendők. (2112.) 

ERDŐBÉNYE róm. kat. egyházközsége jóváhagyástól 
feltételezetten pályázatot hirdet az újonnan szervezett \ . 
sorszámú tanítói állásra. Javadalom: 10% helyi és állam-
segély. Törvényes lakbér. Kötelesség díjlevél szerint. Kán-
tori teendőkben jártas, leventeoktatói képesítéssel ren-
delkező, katonaviselt tanerők előnyben. Haitáridő: szep-
tember 21. Kérvények Plébániahivatal, Erdőbénye címre 
küldendők. (2111.) 

DEÁKI református iskolaszéke lemondás folytán meg-
üresedett II. tanítói állásra, a komáromi kir. főigazgató-
ság erogedélyétől feltételezettem, pályázatot hirdet. Fize-
tés és kötelesség törvényszerű. Siép természetbeni lakás. 
Csak nők pályázhatnak. Pályázati határidő 21 nap. Kel-
lően felszerelt kérvény, bélyeges válaszborítékkal, Refor-
mátus Iskolaszék, Deáki címre küldendő. (2107.) 

ENDRÖD róm. kat. egyházközség képviselőtestülete 
két betegszabadságom levő tanerőjének helyettesítésére az. 
1942—1943. tanév tartamára helyettes tanerőket keres. 
A helyettesek az állás végleges betöltésénél előnyben' ré-
szesülnek. A kellően felszerelt kérvények ezen hirdetés 
megjelenésétől számított 21 napon belül Plébániahivatal 
Endrőd címre küldendők. Az állás javadalma a törvényes 
fizetés. (2114.) 

FŐT református egyház presbitériuma pályázatot hir-
det a megszervezés alatt álló V. sz. tanítói állásra. Java-
dalom az egyháztól törvényes lakbér, vagy lakás, a min-
denkori kezdő tanítói illetmény 20%-a készpénzben és íi-
zetéskiegészítő államsegély. Kötelesség: a reábízott osz-
tályok vezetése, kántor helyettesítése, összes belmissziói 
munkában való részvétel, vasárnapi iskola, ifjúsági mun-
kákban segédkezés. A választás csak miniszteri hozzájá-
rulással válik végleg jogerőssé. Pályázati határidő meg-
jelenéstől számított 21 nap. Pályázati kérvények Refor-
mátus Iskolaszék, Fót címére küldendők. Az állás októ-
ber Wd foglalandó eL (2115.) 

FELSŐTARKÁNY róm. kat. egyházközsége az újon-
nan szervezett VI. sorszámú tanítói állásra 21 napi ha-
táridŐTel pályázatot hirdet. Javadalma: helyi járandóság, 
kezdő tanítói illetmény 10%-a, törvényszerű lakáspénz. 
Államsegély. Kötelességei díjlevél szierint. Tanítónők is 
pályázhatnak. Származást is igazoló, válaszbélyeggel el-
látott kérvények plébániahivatalhoz FeLsőtárkány, Heves 
m. küldendők. (2116.) 

BÖHÖNYE róm. kat. egyházközsége 21 napos határ-
idővel hadbavonult kettő tanítóinak helyettesítésére pá-
lyázatot hirdet. Férfiak és nők pályázhatnak. Kérvények 
Plébániahivatal, Böhönys küldendők. (2099.) 
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Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., Fíiredi<u. 41. 

T e l e f o n s z á m t 2 9 6 . 3 4 5 . 
( R é g i é p ü l e t , í j b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
komlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 

z o n g o r a t é r ® m 
VII, Erzsébet-krt I S 

Világmárkái zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelmei 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról ktzismert 

keresztény cégünket. 

H i r s c h A. J a k a b f inombőr gyára O J P E S T 
K ö z p o n t : Budapes t , IV. , Káro ly -körú t 24. 

A tanítóság régi, kedvelt i I I k Á C ^ 
bevásárlóhelye 
S z o l i d árak. Jó minőség. B 3 I T á ^ n 
H á l ó k , e b é d l ő k D U I v K 
é s k o m b i n ál t s z o b á k ^ m ^ ^ m m v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Budapest VII. Dohány>n. 30. i i 7 I E T E 
Telefon: 225=261. U A 1 . C I E 

ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
Hegedák , h a r m ó n i u m o k , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzéket díjmentesen küld: 

M O G Y O R Ó S S Y HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R Á K Ó C Z I . Ú T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

FELSŐDOBSZA református egyházközsége pályázatot 
hirdet újonnan szervezett II. tanítói állásra. Kötelessége: 
Presbitérium által kijelölt osztályok tanítása, belmissziói 
munkákban való részvétel. Javadalom: A kezdő fizetés 
10%-a, törvényes lakbér, a többi államsegély. Pályázati 
határidő megjelenéstől számított 21 nap. Pályázatok Re-
formátus Lelkészhivatal Felsődobsza (Abaúj-Torna vmO 
küldendők. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. (2127.) 

BOTYKAPETERD (Kispeterd leányegyháza) ref. 
elemi népiskola II. tanítói állására pályázatot hirdet. Ja-
vadalma a mindenkori tanítói illetmény 10% az egyház 
pénztárából, a többi államsegély. Kötelessége a ref. egy-
ház tanítéi szolgálatában meghatározott teendők ellátása. 
Pályázatok ref. Lelkészi Hivatalhoz, Botykapeterd, Ba-
ranya vm. küldendők. (2097.) 

BÜCS református egyháza pályázatot hirdet 4 tam-
erős iskolájában megüresedett kántortanítói állásra. Fize-
tés: Lakás természetben, 8 kat. hold szántó és díjleról-
ben felsorolt egyéb természetbeliek. Kötelesség: a pres-
bitérium által kijelölt osztályok tanítása, kántori teendők 
ellátása, énekkar vezetés, ifjúsági és belmissziói munkál-
kodás. A pályázók kérvényeiket küldjék a pályázat meg-
jelenésétől számított 21 napig Református Esperes-lelké-
szi hivatal, Búcs, Esztergom vm. címre. Állás a megvá-
lasztás jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. 
Iskolaszék elnök. (2100.) 

BARANYAHIDVÉG református egyházközség presbi-
tériuma a Néptanítók Lapja, folyó évi július 1-i számá-
ban megjelent kántortanítói állásra meghirdetett pályáza-
tára a határidőt ezen hirdetés megjelenésétől számított 
21 napra meghosszabbítja. (2101.) 

BODONKŰT (Kolozsvár-i elhm.) református egyház-
községe 1 tanerős iskolájához tanítói (női) állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom: 1. Törvényesen megállapított 
lakbér. 2. 140 P, azaz száznegyven P az ehm. pénztárá-
ból 3. Varga örökösöktől 4 m. tűzifa. 4. Államsegély. 
Amennyiben tanító(nő) kántori teendőket is végez, 6 kat. 
hold szántóföld haszonélvezetét kapja, melynek adóját az 
egyházközség fizeti. Bodonkút Kolozsvártól 18 km-re fek-
•zik és autóbusz járattal közeh'thető meg. Kötelességek : 
1. Tanítói, esetleg kántori teendők végzése. 2. Igazgatói 
teendők, valamint belmisisziói teendőkben való segédke-
zés. Szabályszerűen felszerelt pályázati kéréseket a ko-
lozsvári ref. egyházmegye esperesi hivatalhoz, Kolozs 
(Kolozs vm.) kell beterjeszteni. Pályázati határidő a hir-
detés megjelenésétől 6zámított három hét. (2098.) 

BÁRÁND róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
pernyésipusztai püspökségi uradalmi népiskola tanítói ál-
lására. Javadalma törvényes. Pályázati határidő 21 nap. 
Tanítónők is pályázhatnak. Pályázatokat a róm. kaL 
Plébánia címére, Báránd (Bihar m.) kell küldeni. (2102.) 

CECE-HARDI iskolaszék© pályázatot hirdet a községi 
iskola I. számú férfitanítói állásra. Fizetés1 törvényszerű 
természetbeni lakással. Pályázati határidő e hirdetmény 
megjelenésétől számított 15 nap. Szabályszerű kérvények 
Kovács Imre főjegyzőnek küldendők, Cecére. (2105.) 

ÖRDAKMA rém. kat, iskolaszéke törvényes határidő-
vel pályázatot hirdet jogilag megüresedett kántortanítói 
álláatra. 13 katasztrális föld, párbér, stóla, lakás, kert 
484 pengőben számítva. Ungvár tőszomszédságában, 
Nagy-Alföld és Kárpátok találkozásánál, Ungparton fek-
szik egészséges levegőjű községünk. (2152.) , 
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térképek 
legújabb határokkal, 
l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KOKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet Fíbizomdnyosa 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. Tel.; 180-464 és 189 444 

FENYŐNE ZONGORATERME 
Bndapeit, V ! I „ Er isébeókorát 26. 
V i l á g m á r k á s zongorák , pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Riszletfiittis havi 30 P-tíl. Vidékre díjtalan 
a takcsomagol i s . 

D Ö R E N BÉLA Alapítva: IS91 

iskolabútor g y á r a Bpsst. VI . , Dévényi -ú t 2 0 - 2 2 . 

Iskolapadok, iskola-
bú to rok , óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok tö rhe te t -
len kovácsolt vasból 

T e l e f o n : 300-767 

Árjegyzék és költség-
vetés ingyen ét bér-
mentve. 

R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaráló, darál: 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P 37.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t * VI .* F e l s ő e r d ő s o r 8* 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
Budapes t V I I , Há r s f a -u t ca 33. (Wesselényi-utca sarok) 
Tel. : 141-103. — Egyetemi és iskolai könyv tá rak száll í tója. 

CSÁKBERÉNY református iskolaszéke e lap 1-i szá-
mában a másodtanítói állásra meghirdetett pályázatát e 
szám megjelenésétől számított 21 napi határidővel meg-
újítja. (2103.) 

CSÖKÖLY református anyaegyház presbitériuma pá-
lyázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett kán-
toirtanítói állásra. Tanítónők is pályázhatnak. Javadalom: 
Az egyháztól természetbeni liakás, kert, majdmem 15 ka-
tasztrális hold föld, készpénz és természetbeni járandósá-
gok, melyek összesen hatvannégy értétoegységnek felelnek 
meg. Államsegély a fennálló rendelkezések szerint. Köte-
lesség: Valamennyi rábízott tanköteles oktatása, orgo-
nista kántori szolgálat, általában az egyházi törvényben 
előírt teendők. A megválasztott kötelezett tagja az egy-
házmegyei tanítóegyesületnek. Válaszbélyeggel ellátott 
pályázati kérvények huszonegy napon belül az egyház-
megyei tanügyi hivatalhoz Orci, u. p. Taszár, Somogy m. 
címre küldendők, a Népiskolai szervezet és szolgálati 
pragmatika 136. §-ábam s a „Hivatalos Közlöny" 1940. 
7. számában találhaitó rendelkezés értelmében. Kántori 
próba szeptember 20-án délelőtt, önköltségen. Korteske-
dés a választásból kizáró ok. Az állás választás után 
azonnal elfoglalandó. Megváltandó szalmatermée kéthar-
mada, trágya, szőlőlugasolás, össziesen 446 P jelenlegi 
búzaértékben, továbbá vetőmagvak, a presbitérium igaz-
ságos megállapítása szerint. (2106.) 

TÁRKÁNY (Komárom vm.) róm. kat egyházközsége 
a főigazgatóság engedélyének elnyerésétől feltételezetten 
háromhetes határidővel pályázatot hirdet az elhalálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra. Javadalma: 
17 kat. hold szántóföld, 12 ürköbméter kemény tüziía, 
párpénz, mnnkaváltság, háromszobás lakás emeleten és 
stóla, beszámítva 67 értékegység és évi 63-92 P értékbe; 
a többi államsegély. Gazdálkodni nem lehet. Kötelessé-
gei: tanítás a VII—VIII. osztályban, kántorság, foglal-
kozás az iskolánkívüli ifjúsággal stb. díjtevél szerint. Az 
állás október 15-én foglalandó el. Megjelenés és költöz-
ködés saját költségen. A kellően felszerelt kérvények a 
plébániahivatal címére küldendők; választás hármas jelö-
lés 'alapján. (2173.) 

VANYOLA ev. egyházközsége pályázatot hirdet beteg 
tanítója helyettesítésére. Nők is pályázhatnak kántori 
képesítéssel. Állás azonnal elfoglalható. Ev. lelkészi hiva-
tal, Vanyola. (2175.) 

VÉSZTŐ református egyháza pályázatot hirdet egy 
43 értékegységes tanítói állásra, melynek javadalma még 
négy esztendeig készpénzben fizettetik. Pályázati határ-
idő: 21 nap. (2176.) 

VISZLó gör. kat kántortanítói állására 21 napos 
határidővel pályázatot hirdetünk. Javadalom : 35 érték-
egységben: 2 köböl búza, 8 köböl rozs, 12 ürméter tűzifa, 
12 köböl rozs párbér, 14 kat. hold 1130 D-öl föld és rét, 
mielv utóbbiak jelenleg 3 évre 24-75 q búzáért bérbeadat-
tak, stóla, 2 szóiba, konyha, mellékhelyiségek, gyümöl-
csös, zöldségeskert és államsegély. Járandóságok ponto-
san befolynak, kifizettetnek. Pályázhatnak kántortanítók 
vagy olyan férfitanítók, akiknek nincs kántori oklevelük, 
de kötelezettséget vállalnak 1—2 éven belül annak meg-
szerzésére. Ideiglenes minőségben g. k. vagy r. k. női 
tanerők is pályázhatnak. Kassa és Miökolc felé autóbusz-
járat 3 km-re fekvő Rakacáról. Kérvények gör. kat. is-
kolaszék, Viszló, u. p. Rakaca (Borsod m.) küldendők. 
(2178.) 

VACSZENTLÁSZLÓ község iskolaszéke a tényleges 
katonai szolgálatát teljesítő tanítója helyettesítésére 
háromheti határidővel pályázatot hirdet. A helyettesí-
tésre női tanerők pályázzanak. Fizetés törvényes. Cím: 
Községi Iskolaszék, Vácszentlászló. (2177.) 

ADASZTEVEL (Veszprém vármegye) református egy-
ház presbitériuma hadbavonult tanító helyettesítésére 
térfi, vagy női tanerőt keres. Kötelessége: IV—VI. osz-
tályok tanítása. Fizetése: törvényes és természetbeni lan-
kás. Okmányok a református Lelkészi Hivatalhoz külden-
dők szeptember 21-ig. (2096.) 

APÁCASZAKÁLLAS ref. presbitériuma helyettes 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Csak férfiak pá-
lyázhatnak. Ref. Lelkészi Hivatal, Apáca-szakállas. (2092.) 
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

Ügyeljen a keresztnévre ! 
Magyarország aranykoszorús barangontő mestere 

SZLEZÁK • LÁSZLÓ 
harang és ércőntodi harangláb-gyár 

A 

B U D A P E S T , VT., P E T N E H Á Z I - U T C A 78. 
V I , . (Frangepán-utca mellett .) Te lefon : 291-353. 

Saját ház ! 
K i tün t e tve : Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel , tobb állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangul rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megbíz-
ható ceghez I — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ö -
L E V É L . — Előnyös fizetési fellételek 1 - Költségvetés es k i -

szállás d í jmentes I 

ABAUJSZEMERE róni. kat, egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett tanítói á'lásra pályázatot hirdet, 
Határidő 21 nap. Fizetés törvényes. Iskola tanítólakás 
modern új épület. Kántorialkért kiilön díjazás. Kötelessé-
gek díjlevél szerint. Helyben jegyzőség, posta, grófi ura-
dalom. OrgonálásJioz értő nők is pá yázhatnak. Kérvények 
Plébániahivatal, Fáj (Abaújtorna vm ) küldendők. (2091.) 

ARKA róm. kat. egyházközsége, egytanerős iskolájá-
nál, nyugdíjazás alatt álló tanítói állásra pályázatot hir-
det 2Í napi határidővel. Javada'om: Természetbeni la-
kás kettő szoba, konyha, mellékhelyiségekkel, 10% helyi 
hozzájárulás, 4 űrméter fa és állam6egé"y. Pályázhatnak 
nők, férfiak. Pá'yázók kérvényeiket a róni, 'kat, Plébánia-
hivatalhoz küldjék, Boldogkőváralja, Abaúj m. (2093.) 

ÁRPÁSTÓ református egyházközsége (Szolnok Do-
boka megye) pályázatot hirdet 2 tanerős felekezeti isko-
lájához a II. tanítói állásra. Javadalom: á'lamsegé'yen 
kívül természetbeni lakás és évi 300 pengő egyházközségi 
pénzjáramdóság évnegyedenkénti előzetes részletekben. 
Kötelesség: tanítói tce<ndők ellátása isko'ábam, iskolán 
•kívül és belmissziés munkában való részvétel. Előírásosan 
felszerelt pályázati kérvény Kiss János espereshez kül-
dendő. (Magyardécse, Szolmok-Doboka megye.) Pályázati 
határidő megjelenéstől számított 3 hét. (2094.) 

SZENTMARTONKÁTA-ALSÓEGRESKATA róni. kat. 
egyházközsége az újonnan szervezett tanítói á'lásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak nők és férfiak. Pályázati 
határidő 21 nap. Fizetés törvényes. Kérvények Plébánia, 
Szentmártonkáta címre küdendők. (2168.) 

TISZAKARÁD kifhomoktanyai községi tanítói állás 
pályázatát újból meghirdetem. Lásd a június 15 én meg-
jelent. 12. számot. Községi iskolaszéki elnök. (2169.) 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele tőbb mim 16 millió pengi 1 Biztonsági alapok: 
37 millió pengői Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök: vitéz gróf kisiókai, nagyi űrt i és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetői páratlanul kedvezményes népbíztosltásank-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktál : 

S U D A P E S T , V . . S A S - U T C A 1 0 - 1 2 . 

FITTLER SÁNDOR 
orgona' és harmónium'készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

Orgonajavítások 
U r g O n Q R Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
A l a p í t t a t o t t : 1 9 1 0 kedvezi fizetési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Koltségvetf-s, árjegyzék díjtalan 

SZAMOSTATARFALVA ref. egyháza katonai szolgá-
latra bevonulandó tanítójának helyettesítésére a szolgá-
lat 2 évi időtartamára pályázatot hirdet, Fizetés tör-
vényszerű. Állás október 1 én elfogla'andó. Nők is pá-
lyázhatnak. Pályázatok a szamosJtatárfalvai ref. lelkészi 
hivatalhoz (u. p. Csenger) küldendők. Határidő 21 nap. 
(2164.) 

SZENTBÉKKALLA róm. kat. egyházközsége katonai 
szo'gálatot teljesítő kántortanító ideiglenes helyettesíté-
sére 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Nők is pá-
lyázhatnak. Fizetés törvényes. Állomás Zánka v. Rév-
fülöp. Mindkettő Balatontól 8 km-re. Plébánia, Szentbék-
kálla, Za'a v m (2165.) 

SZATMARÖKÖRITÓ református egyházközsége pá-
lyázatét hirdet katonai szolgálatra bevonult III. számú 
tanítójának helyettesítésére, leszereléséig. Fizetés törvé-
nyes. Nők is pályázhatnak. Pálvázati határidő 14 nap. 
(2167.) 

AISADSZALÓK róm, kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett V. számú tanítói 
ál ásra, 21 napi határidővel. Nők is pályázhatnak, llúsz 
százalék helyi javadalom, lakbér és államsegély. Köteles-
sége díjlevél szerint. Vá'aszbélveges kérvények Plébánia-
hivatal, Abádszalók küldendők. (2095.) 

SOLTVADKERT község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a bőszérC'sábori tanyai köa-égi jellegű tanítói állásra. 
Javadalom: törvényszerű lakás melékhelyiségekkel, 1000 
• öl termő ezőlő és kiE.rt, a kezdőfiaetés 90%-a, helyi 
járandóság, többi államsegély, minden az Illetményhiva-
ta' útján. Határidő 21 nap. Az állás jogerőre emelkedés 
után elfoglalandó. Nők is pályázhatnak. Községi Iskola-
szék. (1870.) 
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REMENYI M I H Á L Y 
Ö fensége Dr. J Ó Z S E F F E R E N C k i r . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola szál l i tú jának 

harmőniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T VI. K I R Á L Y - U T C A 58. 

N e vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről amit vásárolni óhajt Csere. Részlet. K e r e s z t é n y c é g . k 

TARPA község községi isko'aszéke pályázatot hirdet 
a nyugdíjazással megüresedett tanítónői állásra és egy 
újonnan szervezett tanítói állásra. Javadalom: törvény-
szerű fizetés és lakbér. Pályázhatnak ref. vallású tan-
erők. Pályázati határidő a hirdetmény megjelenésétől 
számított 21 nap. A szabályszerűen felszerelt és válasz-
bélyeggel ellátott kérvények a Községi Iskolaszék címére 
adandók be. Az ál'ás választás után azonnal elfoglalandó. 
(2170.) 

TARDONA községi iskolaszéke 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet a községi iskola II. számú tanítói állá-
sára. Javadalom 10% helyi hozzájárulás és álamsegély. 
Törvényes lakbér. Pályázhatnak református vallású taní-
tók és tanítónők. Férfitanító mellékikeresetre iis számít-
hat. Nagyon szép vidék a Bükk tövében. Víz és levegő 
igen jó. Községi Iskolaszék, Tardona, posta Dédes, Bor-
sod megye. (2172.) 

PÓCSPETRI róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet az újonnan szervezett ötödik taní-
tói állásra. Pá'yázhatnak féríitanerők. Kántori képesítés 
előny. Kötelességek díjlevél saerint. Fizetés: 10% helyi 
járulék, törvényes lakbér vagy természetbeni lakás, 90% 
ál'amsegély. Válaszbélyeges okrrányok pécepetri (Sza-
bolcs m ) róm. kat. plébánia címre küldendők. (2154.) 

ŰJKÉCSKE község belterületi községi népisko'ájánál 
újonnan szerveziett XI. számú és Űjkécske-újbögi kül-
területi községi népiskolánál újonnan szervezett III. sz. 
tanítói á'lásokra pályázatot hirdettük. Javada'om: tör-
vényes fizetés és lakbér. Ha a belterületi iskolához kül-
területen irűködő tanító választatnék meg, úgy ezen kül-
területen megüresedett állást is meghirdetjük. Pá'yázati 
határidő 21 rap. Róm. kat. vallású férfii- és nőtanítók 
szabályszerűen fe'szere'lt kérvényüket dr. Misko'czy Jenő 
iskolaszéki elnök úrhoz Űjkécskére kü'djék el. (2174.) 

TALLYA evangélikus egyháza pályázatot hirdet kato-
nai szolgálatra bevonuló kántorta^ítója helyettesítésére. 
Fizetés kezdő tanítói. Okleveles nők és nyugdíjasok is 
pályázhatnak. Pályázati kérvények szeptember huszonötig 
Ev»pgé'ifcus Lelkészi Hivatal, Tállya címre küldendők. 
(2171.) 

VESZPRÉMGÖRZSÖNY ref. egyháza lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalmazás: 'akás, 10 kat. hold föld-rét, 408 P évi 
munkaváltság, 4 öl tüzi'a és díjlevélben felsorolt egyéb 
természetbeliek. Értékegyfég 37. Köte'esség: VIII. osz-
tályú iskolában tanítás, kántori teendők e'látása, min-
dennemű egyházi munkákban segédkezés. Pályázók kór-
vényeiket e pá'vázat irpgie'en ísé4ől számított 21 
Ref. Lelkészi Hivatal Veszprémgörzsöny címre küldjék. 
Állás megerősítés után azonnal elfoglalandó. Iskolaszéki 
elnök. (1971.) 

RÉT)E ref. egyház kántortanítói állására e lap július 
15-i számában közölt pályázathirdetés határidejét szep-
tember 15-ig meghosszabbítja. Iskolaszék. (2155.) 

CSANÁDAPACA róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet az áthelyezés folytán megüresedett kisapácai ta-
nítói á'lásra. l izetése törvényes. Nők is pályázhatnak. 
Határidő 21 nap. Róm. kat. Plébánia, Osanádapáca. 
(2104.) 

ORTAHAZA róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det a megüresedett tanítói állásra. Javadalma: 14 érték-
egység, évi 20 P 12 fillér változatlan és a mindenkori 
'kezdőfizetés 10%-a készpénz, a többi ál'amsegély. Meg-
felelő fiérfitamerő híján nők is pályázhatnak. Határidő 
21 nap. Kérvények Plébánia, Páka címire küldendők. 
(2153.) 

ZAGYVASZÁNTÓ róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett IV. sorszámú 
tanítói állásra. Javadalma 10% helyi járulék és lakbér, 
többi államsegély. Köte'esség díjlevél szerint. Kántori 
tudás kívánatos. Vasútállomás, posta helyben. Pályázati 
határidő a hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Vá-
la^zbélyeges kérvények: Plébániahivatal, Lőrinci címre 
küldendők. (2179.) 

RÁDÓCKÖLKED (Vas m.) református leányegyháza 
tanító leszereléséig, bizonytalan időre — úgy lehet — az 
1942/43. tanév folyamára helyettes tanítót, vagy tanító-
nőt keres osztatlan k=kolájához. Javadalma: rendes taní-
tói kezdőfizetés havonkénti előrefizetéssel. Pá'yázati ha-
táridő két hét. Állás szeptember első napjaiban elfogla-
landó. Cím: Ref. Lelkészi Hivatal, Egj^házasdaróc. 
(2156.) 

SOMOGYBÜKKÖSD róm kat. iskolaszéke f. évi július 
1-én meghirdetett két tanítói állásra a pályázat határ-
idejét szeptember 28-ig meghosszabbítja. Cím: Somogy-
bükkösd, Plébánia. (2228.) 

BEREGSZÁSZ gör. kat. egyházközsége meghosszab-
bítja szeptember tizenharmadikáig az augusztus tizenötö-
diki 1835. számú kihirdetését. Kántorságért külön java-
dalmazás. (2227.) 

SÁRBOGÁRD ref. egyháza pályázatot hirdet helyet-
tes kántortanítói férfi állásra. Lakás, kert, 20 értékegy-
ség a helyi javadalom. Tanításon kívül kötelessége a 
kántort helyettesíteni. Ál"ami fiú- és leányiskola. Mel-
lékkereset. Pályázatokat 3 héten belül Ref. Iskolaszék-
hez kell beadni. Az állás azonnal elfoglalandó. (2158.) 

SELLYE református nép:skolájához hadbavonult kán-
tortanító helyettesítésére pályázatot hirdetünk. Fizetés 
törvényes. Nyugdíjasok, nők is pályázhatnak. Lelkészi 
Hivatal, Se'lye, Baranya vm. (2159.) 

; SZUHOGY református leányegyháza pályázatot hir-
det eltávozás folytán megüresedett előkönyörgő-orgonista-
kántorta^ítói ál'ásra. Javadalom: föld , termény- és köz-
munkából 69 érté'kegység; 4 szobás új lakás. Kötelesség: 
törvény szerint. Pályázhatnak 21 napig tanítói okleveles 
lelkészek is. Kérvények Református lelkészi Hivatalhoz, 
Rudabánya, Borsod vm., küldendők. (2162.) 
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Hivatalosan elrendelt, szabványos, magyar gyártmányú 

Ü HAJjIE®IDC@2@liI 

SCHULER JÓZSEF Rí SCHULER IÖISEF RT. StHULER IÓZSEF RI 
m m m m m m m m m m — W M W B W B 

JjüM Ás t o í ü t á K . 

A nyolcosztályos népiskola tantervének részletes 
útmutatása mindenfaita íráshoz ezeket írja elő 
(Lásd: IV « V. kötet.): 

MOSz. 439/'a=360. sz. gömbvégű toll a zsinórírás 
kékszínű-ki induló fokozatához. ,,Röv :dcsőrű', 

Díszítménvek rajzolásához is kitűnő. 

MOSz. 439'b—363. sz. gömbvégű toll a 
átmeneti fokozatához és bármiiven 
iskolai vdgv egvéb folyamatos íráshoz, 
csőrű". fehérszínű. 

zsinoriras 
rendszerű 
„Hosszú-

MOSz 439/c. Szabványos reform-tollszár. Kénve ' " 
mes, biz'ostogású, higiénikus. 
A külföldi származású tárcsás Redís-toK helyett 
a magvar Technika-toll betűvetéshez, hirdető feli-
ratok. fal i-olvasótáb'ák, könnyű megírásához és 
maradanHó szemléltető képek gyors raizolásához. 
V2 mm—5 mm vas'agsápig készül. Tussal, t intával, 
vízfestékkel egyaránt jól ír. Vonása határozott, 
erőteljes és egyenletes színezetű. 
A vágott végű szalagíró : JO és BA-toll V2—3 mm 
szélességig kapható. Az árnyékolt díszítőírás kéz-
hezálló eszköze. 

^ e & e t e ás ó&ínaó CkóplqM. 
MOSz 423. Fekete 'rón, 6-szögletű, barna színű 
foglalatban iskolai és mindennapi használatra, 
fogalmazáshoz, vázoláshoz, 2. sz. keménységi 
fokozatban, „Nem, nem, soha" felirattal. Jó minő-
ségét a nemzeti színű ie'zés biz*osítia. 
Legfinomabb fekete irónok : „ 'Túrán", 6-szögletű, 
zöldszínű foglalatban, 16 keménységi fokozatban 
6H—6B és a „Ti tán", 8 keménységi fokozatban, 
2H—4B 6-szögletű, sárga színű foglalatban, mű-
vészi vagv műszaki rajzoláshoz. 
Népszerű finomabb fekete ;rónok: „Erdély", „Arany-
kalász", „Felvidék" „Bácska' és „Ma tyó " . 
Színes „oostairón" a rajzolás és zsinórírás elő-
gyakorlataihoz, piros, kék, zöld és együtt piros-kék 
színben. 

Finomabb színes i rón: „Mur i l ló " 6 és 12 színből álló 
sorozatban. 
Legfinomabb színes "rónok a művészi rajzoláshoz: 
a „Túrán", a 6 szög'etű „Ti tán-Colored" pasztel-
irónok és a Turán-Aauacolor" festő-irón (a kész 
rajz vizbemártott ecsettel átvonva festmény hatd -
sót kelti). 
Irodai színes Jelzőirónok, vastag, 6 szögletű, lak-
kozott foglalatban, 7 színben (sárga, barna, piros, 
bibor, zöld, kék és fekete). 
A kötelező gyorsírás tanulásához legalkalmasabb a 
lágy betétes „Gyorsiro'ron". 2 keménységi foko-
zatban. 6-szögletű, fekete vagv sötétlila fafogla-

I latban. A túrán 3B—6B jelzésű f inomabb irónok 
' az érzékeny kezűek gyorsírásához ajánlhatók. 

G y á r 1 i a » 

S c h u l e v J ó z s e f r . f . , B u d a p e s t , F . , E r z s é b e t j é t 1 3 . 
K a p h a t ó : 

a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda írószerosztályában 
vaqv bármev PQDÍr- és írószerkeres'<edésben. 
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Ma nélkülözhetetlen! 
A külpolitika időszerű kérdéseiről és eseményeiről a 

KU iLüGYI SZEMLE 
tárgyilagosan és szakszerűen tájékoztat. 
Kiadja a Magyar K ü l ü g y i Társaság 

Szerkeszti dr. D r u e k e r G y ö r g y 

Évi előfizetési díj 10.— pengő. Kiadóhivatal: Budapest 

V. Országháza. __ 

K é r j e n m u t a t v á n y s z á m o t ! 
SOMOSD (marosi egyházmegye) református egyház-

községi® 4 tanerős iskolájához pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett IV. sz. tanítónői állásra. Java-
dalom: lakás vagy törvényeaerinti lakbér, 140 pengő 
helyi javadalom (készpénzben, és tűzifában), megfelelő 
államsegély. Kötelességek: az iskolaszék által kijei-ölt 
osztályok vezetése, belmissziói munkáknál segédkezés. Ha-
táridő : a hirdetéstől seámított három hét. Kellően fel-
szerelt kérések Református Esperesi Hivatal, Udvarfalva, 
u. p. Marosvásárhely küldendők. Presbitérium. (2160.) 

SATORHELY-pusztán a Néptanítók Lapja augusztus 
1. számában meghirdetett kántortanítói ál'ásra a pályá-
zatot 21 nappal meghosszabbítja a Főhercegi Uradalmi 
Jószágigazgatóság, Főherceglak (Baranya m.) (2161.) 

SZILÁGYSZOLNOIv református egyházmegyéjébe ke-
belezett szilágyszegi református egyházközség egytanerős 
iskolájánál a kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-, 
vadalom: évi 140 pengő helyi javadalom, lakás vagy a 
törvényes lakbér, az államtól megfelelő fizetésikiegészítés. 
Kántori teendők végzéséért évi 20 pengő az egyház pénz-
tárából. Kötelességek: a törvényben előírt. I—VIII. oszt. 
tanítása és a kántori és belmissziói teendők végzése. Az 
állásra nőtanerők is pályázhatnak. Az állás folyó évi 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő a hir-
detéstől megjelenő 2-1 nap. Kellően felszerelt pályázatok 
a református esperesi hivatalhoz küldendők Szilágysom-
lyóra. (2163.) 

MUC'SI róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett IV. sorszámú tanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Német nyelv tudása feltétlenül 
szükséges. Orgonálni tudó nők is pá'yázhatnak. Fizetését 
az illetményhivatal utalja ki. Ezenkívül jár természetbeni 
lajkás, Vi hold kert. Szabályszerűéin felszerelt vá'aszbélye-
ges kérvények Plébánia Hivatal Muosd (Tolna) külden-
dők. (2143.) 

MAROKPAPI róm. kat. egyházközsége tényleges ka-
tonai szolgálat folytán átmenetileg üresedésben levő 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. A választás a 
tanító katonai szolgálatának tartamára, egy évre szólhat. 
Pályázhat nő vagy fiérfi tanerő egyaránt. Pályázti határ-
idő 21 nap. Kérvény küldendő Róm kat. Plébánia, Márok-
papi, Bereg vm. (2144.) 

MEZŐPETRI Egyháztanácsa íizetéskiegészítő áram-
segély megadásától feltételezetten háromheti határidővel 
az újonnan szervezett IV. sz. nőtanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: laikás, törvényes fizetés. Cím: Róm. 
Kat. Plébánia, Mezőpetri, Szatmár megye. (2145.) 

NAGYÖLVEI) (Esztergom m.) kántortanítóig állása 
lemondás útján megüresedett. Javadalom: 24 magyar 
hold szántó, háromszobás lakás melléképületekkel és kert. 
Fajárandóság, mecka és államsegély. Pályázati határidő 
szeptember 21. Zene- és énekproba egyszerre, kitűzendő 
napon. (2146.) 

NAGYMACSÉD róm. kat. népiskola iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet két katonai szolgálatot teljesítő tanító 
helyettesítésére. Javadalma törvényszerű. Lakás van. 
(2147.) 

NYIRES ref. egyháza pályázatot hirdet az I. számú 
kántortanítói • és II. számú tanítói állásra. Javadalom 
törvényes, kántori díj évi 150 P. Nők is pályázhatnak 
Kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, Nyires, u. p. Dés küld-
hetők. (2150.) 

NYÍRTURA református iskolája pályázatot hirdet a 
20% helvi javadalmazású tanítói és külön a kántortaní-
tói állásra. Mindkét állásra nők is pályázhatnak. Mindkét 
javadalom fizetéskiegészítő államsegélyes. Szabályszerűen 
felszerelt kérelmiek a megjelenéstől számított 21 napig 
adhatók be Református iskolaszék, Nyírtura. (2151.) 
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NAGYKATA róm. kat. egyházközsége a lemondás, 
rletve nyugdíjazás folytán megüresedett X. és XV. sz. 
belterületi tanítói állásokra a miniszteri engedélytől ée 
jóváhagyástól feltételezetten e lap megjelenésiétől számí-
tott háromheti határidővel pályázatot hirdet. Abban az 
esetben, ha a fenti állásokra az 5 kmrre fekvő három-
tanerős 'külterületi fckolától választatnának meg tanerők, 
úgy az így megüresedő állásokra is pályázatot hirdetünk. 
A belterületi X. számú tanítói állás javadalma 40, a XV. 
számú állásé 60% helyi járulék, továbbá államsegély és 
törvénye® lakáspénz. Az esetleg megüresedő külterületi 
állások javadalma természetbeni lakás, az egyiken 40, a 
másikon 60%-os helyi járulék és ál'amsegély. A pályá-
zók jelezzék, hogy a külterületi állásokra is pályáznak-e. 
A XV. számú belterületi állásra csak kántori oklevéllel 
rendelkezők pályázhatnak. Az erdőszőlői egyik állásra 
megválasztott tanerő köteles az ottani kántori teendő-
ket ellátni. A megválasztott tanerők kötelesek az egyház-
községi ifjúsági egyesületek, valamint az A. C. munká-
jában résztvenni. Egyéb kötelességük díjlevél szerint. 
Korteskedés kizáró ok. Válaszbélyeggel el'átott kérvé-
nyeik a Róm. kat. Plébániahivatal, Nagykáta, Pest vm. 
címre küldendők. (2148.) 

NAGYDOBSZA református anyaegyház presbitériuma 
pályázatot hirdet az újonnan szervezett másodtanítói ál-
lásra Tanítónők is pályázha/tnak. Javada'om: megfelelő 
államsegély. Az egyház részéről: az államsegély 10%-a. 
Törvényes lakbér. Kötelesség: va'amennyi rábízott tan-
köteles oktatása, a kántor helyettesítése, ügykezelési 
teendők, belmissziói munka és általában a törvényben 
előírt teendők. A megválasztott kötelezett tagja az egy-
házmegyei tianítóegyesü'etnek. Válaszbélyeggel ellátott 
pályázati kérvények huszonegy napon belül az egyház-
megyei tanügyi hivatalhoz, Orci, u. p. Taszár, Somogy 
megye címre küldendők a Népiskolai sziervezet é s szolgá-
lati pragmatika 136. §-ában, továbbá az 1939 : IV. tc. 
értelmében a VKM. 1172/1940. eln. sz. rendeletében e'ő-
írt okmányokkal. (I ásd „Hivatalos Közlöny" 1940 : 7. 
számában.) Az Okmányok csatolhatók lelkészi hivatal ál-
tal hitelesített bélyegtelen máso'atban, de a megvá'asz-
tott nyolc nap alatt eredetiben, vagy közjegyző által hite-
lesített másolatban köteles okmányait benyújtani. Min-
den korteskedés a vá^sztásból kizáró ok. Az állás azon-
nal elfoglalandó. (2149.) 

NAGYBÖRZSÖNY róm. kat. egyháziközsége lemondás 
következtében megüresedett II. sz. tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. l akás természetben, 10%-os helyi hozzájá-
rulás. Kántor helyettesítése kötelező. Férfitanerő pályá-
zata híján nők is pályázhatnak. Pályázati határidő 3 hét. 
PT'vá7.atok Plébánia, Nagybörzsöny címre küldendők. 
(2213 ) 

ORCI róm. kat. egyházközsége 14 naipos határidővel 
pályázatot hirdet újonnan szervezett tanítói állásra. Pá-
lyázhatnak férfiak és nők. Fizetés törvényes. Kötelesség 
díjlevél szerint. Plébániahivatal, Taszár, Somogy megye. 
(2214.) 

PISKŐ ref. egyházközség presbitériuma pá'yázatothir-
det megüresedett kántortanítói állására. Fizetése 51 ér-
tékegységet kitevő helyi javadalom és államsegély. Köte-
lessége törvény szerint. Űj tanterem építésig csak 1 szoba-
konyhából álló 'akás összes mellékhelyiségekkel. Pályáza-
tok megjelenéstől 21 nap alatt: Reform. Lelkészi Hiva-
tal, Piskó (Baranya vm.) küldendők. (2215.) 

PRÜGY református egyházközsége a Néptanítók Lapja 
tizenötödik számában meghirdetett állásra a pá'yázatot 
21 nappal meghosszabbítja azzal, hogy tanítónők is pá-

lyázhatnak. (2216.) 

RÁDFALVA ref. iskolaszéke pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Javada'om: 72 értékegység és államse-
gély. Pályázati határidő 21 nap. Kellően felszerelt pályá-
zati kérvények (nőtanítók is pá'yázhatnak) Reformátua 
Iskolaszék, Rádfalva, posta Kémes küldendők. (2217.) 

SARKADKERESZTUR református egyházközsége pá-
lyázatot hirdet 21 napos határidővel kántortanítói állá-
sára. Fizetés 30 értékegység helyi hozzájárulás és állam-
segé'y (új lakás és iskola). Kötelesség díjlevél szerint. 
Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal címre küldendők. (2218.) 

SIMONTORNYA róm. kat. népiskolai XI. sorsz. új ta-
nítónői állásra háromhetes határidővel pályázatot hirde-
tünk. Fizetés 10% helyi járulékkal törvényes. Csak kel-
lően felszerelt kérvénvek plébániahivatalhoz küldendők. 
(2219.) 

SEREGÉLYES róm. kat. iskolaszéke a II. sz. tanító-
női állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Kellően 
felszerelt kérvénvek Plébánia, Seregélyes (Fejér m.) címre 
küldendők. (222Ö.) 

SOMLÓ JENŐ róm. kat. iskolaszéke-a lemondás foly-
tán megüresedett II. számú tanítói áfásra háromhetes 
határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: 10% holvi hozzá-
járulás és államsegély. Törvényes lakáspénz. Pályázatok 
az iskolaszékhez címezve a tüskevéri Plébániahivatalhoz 
küldendők. Pályázhatnak nő- és férfitanerők. Vasétállo-
más 10 perc. (2221.) 

TÓFEJ r. kat. egyházközsége kántortanítói állásra 
ideiglenes' kisegítőt keres. Határidő 21 nap. Ha e határ-
időre állás megüresedik, a választás végleges lesz, fel-
téve a felsőbb megerősítést. Nők is pályázhatnak, férfi 
előnyben Fizetés törvényes. Helyi javadalom 15 érték-
egység. Katolikus akcióiban, kat. egyesületek vezetésében 
köteles résztvenni. Szabályszerűen felszerelt kérvény Plé-
bániahivatal, Tófej, Zala megye küldendő. (2222.) 

TISZACSEGE róm. kat. iskolaszéke 8 napos határ-
idővel pályázatot hirdet a megüresedett II. számé tanítói 
állásra. Nők is pályázhatnak. Az állás azonnal elfogla-
landó. Kérvények: Róm. kat. Plébániai Hivatal, Tisza-
csege, Hajdú m. címre küldendők. (2223.) 

TÁPIÓSZELE-HALÁSZI református iskolaszéke a 
júliius 15-i számban közzétett Il-ik számé tanítói állásra 
a pályázati határidőt szept. 15-ig meghosszabbítja. (2224.) 

ŰJCSANÁLOS (Miskolc közelében) község iskolaszéke 
óesanálosi iskolájához az újonnan szervez»tt II. sz. ren-
des tanítói állásra 21 napi határidővel kizárólag r. k 
vallású íiérfi és női tanerők részére pályázatot hirdet 
Fizetés törvényes, melyből 40% helyi javadalom é6 lakás-
pénz. Kötelessége a kijelölt osztályok tanítása. Kellően 
felszerelt kérvények válaszbélyeggel ellátva: Községi 
iskolaszéki elnök, Újcsanálos címre küldendők. (2225.) 

ŰJCSANÁLOS (Miskolc közelében) evangélikus egy-
házközsége e lap 8 ik számában megjelent hirdetést meg-
ismétli 2 l napi határidővel. Részben osztott iskola, egész-
séges lakás. Evangélikus lelkészi hivatal, Űjcsanálos. 
(2226.) 

FORGOLÁNY ref. egyházközsége a lap f. é. 15 i szá-
miában az I. számú tanítói á'lásra meghirdetett pályáza-
tát szeptember hó 18-i határidővel meghosszabbítja. (2240.) 

PATVARCI (Nógrád vm.) r. k. fiókegyházközsége az 
1942. aug. 15. számban meghirdetett pályázati határidőt 
újabb 14 nappal meghosszabbítja. (2237.) 
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H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzéit. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóezi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600 tói. Részlet. 

SZAMOLÁSTAN1TÁSHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. írta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
molástanítás az elemi népiskola I. osztályában 1 P 20 f, 
II—III. osztályokban 1 P 10 f, IV., V—VI. oszályokban 
80 f, VII—VIII. oszályban 1 P 10 f. Számképek, szám-
fogalmak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és 
mérési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f. 
H. o. 90 f, III. o. 1 P 10 f, IV. o. 1 P 40 f, VII -VIII . 
o. 1 P 40 f. Számolódoboz az I. o. részére 1 P 20 f. Fali 
szemléltető tábla 4 P 80 f. Filckorong falitáblán való 
szemléltetéshez (3 színben 30 drb korong és műveleti je-
lek) 1 P 20 f. Színes lemezpapírkorong 1 készlet (20 drb) 
10 f. Játékpénz az I. o. részére (1 készlet 10 f, II. o. ré-
szére 1 késalet) 10 f. (Papírlemezkorongból és játékpénz-
ből 10 csomagnál kevesebbet nem küld). Legcé'szerűbb 
megrendelési mód: Bene Lajos, Budapest 39365. számú 
csekkszámlára csekkbiankó-lapon az összeget beküldeni, 
az értesítő szelvényen megjelölni a kívánt munkákat. A 
szerző bérmentesen megküldi. Szemiéltetőtábla rendelés 
esetén 92 fillér postaköltség is küldendő. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
híd.őtől a második utca jobbra). 

EGY JÓKARBAN levő generáljavított, 8 zengőválto-
zatos, egymanuálos, pedá'os, pneumatikus rendszerű 
orgona eladó. Alkalmi vétel. Váradi Miklós orgonaépítő, 
Rákospalota, Damjanich u. 14. (1715.) 

CSERÉLNE murakirályi áll. h. tanítónő a Budapest-
Csáktornyai fővonalról Budapest környékére 40 km kör-
zetben. Cím: Merczel Rózsi, Murakirály. (2261.) 

Székely népdalok, csürdöngölők és tánc-szók. Kriza 
János népköltési gyűjteményének felhasználásával énekre 
és zongorára sze.rzé: Tiboldi József. Hézagpótló mű. Ára 
10 pengő. Megrendelhető a pénz előzetes beküldése, vagy 
utánvétel mellett a szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas 
Gereben-utca 11. 

CSERÉLNÉK Kaposvárról, II. lakbérosztályból ha-
sonló helyre, vagy Budapest környékére. (2232.) 

HA INGYEN HCST AKAR, TARTSON HÁZI-
NYULAT! Hogy milyen fajtát válasszon és hogyan ta-
karmányozzon, erről dr. Schneider Sándor: ÍIús- és 
gereznanyúl tenyésztés kézikönyve tájékoztatja. Megren-
delhető a szerzőnél: Budakalászon. Ára 4-50 P. 

CSERÉLNÉK egyetemi város mellől többtanerős 
elemi iskolától magaslati helyen fekvő városba „Feny-
ves" jeligére a kiadóba kérem a válaszokat. (2236.) 

KOLOZSVÁRI állami tanítónő állást és 3 szoba kom-
fortos központi lakását elcserélné újpesti vagy pestvidéki 
kartárssal. Megkeresést kér dr. Driskáné, Sashalom, 
Benitzky-u. 12. (2235.) 

FELVIDÉKI, erdélyi, délvidéki tájképes levelező-
lapokért anyaországbelieket cserélek. Megyeri-kertvárosi 
iskola. Pécs." (2234.) 

KÁNTORSEGÉDNEK vagy helyettesnek ajánlkozom. 
Molnár nvugdíjas kántortanító, rk. Pestszenterzsébet, 
Mikszáth-u. 62. (2233.) 

Vezérkönyv Számolás és Mérés (4-30 P), Olvasás-Írás 
(3-90 P) tanításához az I. osztály számára. Mind'két 
könyv játék, mese, rajz és cselekedtetés útján közli az 
ismereteket, részletesen kidolgozott óratervekkel, példa-
tárral. Utóbbi a régi és új írásmódot is tárgyalja. Meg-
rendelhetők Evva Leona tanítónőnél, Ózd, Borsod megye. 
Ugyanott Útmutató a Nőikézimunka tanításához a II.— 
III. osztályban 1-60 P-ért. (2231.) 

0 R GONAHAR MÓNIUM sürgősen olcsón eladó. Buda-
pest, Vas-u. 19. kzt. 4. (2229.) 

CSERÉLNÉK Kolozsvártól 5 kilométerre fekvő két-
tanerős állami iskolától. Hegyekkel koszorúzott gyönyörű 
fekvésű helyről. Különösképen gyógyulást, pihenést, nyu-
galmat keresőknek. Kolozsvárról autóbusz-, vonatköz'eke-
dés naponként hatszor. Az Alföld, Dunántúl, Délvidék 
bármely városába, ennek híján nagyközségeiben. „Erdő-
völgyes" jeligére. (2230.) 

TANÍTÓ KARTÁRSAM! Már most szerezze meg 
„Iskolai ünnepélyek" című könyviemet, mert abban az esz-
tendő összes ünnepélyének teljes kidolgozott műsorát 
találja. Ünnepi beszédeket is. Ára: 2-50 P. Megrendel-
hető: Gremsperger Pálné főv. tanítónő, III., Bécsi-úti 
népiskola. Csekklapszám: 34.249. 

TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: DALOK. Az elemi isko-
lák I—VIII. oszttály részére. Dalgyűjtemény kiilön az 
I. osztály, külön a II. osztály részére. Dalgyűjtemény ze-
nés tornagyakorlatokhoz. Hézagpótló művek. Egy fűzet 
ára: 2 pengő. Megrendelhető a pénz előzetes beküldése, 
vagy utánvétel mellett a szerzőnél: Peetszenterzsébet, 
Vas Gereben-utca 11. 

KISEBB-NAGYOBB templomi harmóniumok olcsón 
10 éves jótállással, fizetési kedvezménnyel eladók. Ár-
jegyzéket bárkinek küldök: Farkas-cég, Budapest, VIII., 
Staffenberger-u. 16. földsz. 4. (2262.) 

PÁLYÁZATI HIRDETŐK SZÍVES FIGYELMÉBE! 
Kérünk minden pályázati és egyéb hirdetést vagy géppel, vagy teljesen tisztán, jól 
olvashatóan írva küldeni kiadóhivata'unk címére, hogy az esetleges helytelen közlést 
a hirdető érdekében elkerülhessük. Pályázati és egyéb hirdetéseke* csak az alábbi 
címre küldjünk: 

Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. Egyetemi Nyomda 
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A Magyar Könyvbarátok fo lyóirata a 

Qüíxlum 

M e g j e l e n i k m i n d e n hó 10 -ón . 

Felelős szerkesztő: MÁTÉ KAROLY. 

Szerkeszti s K E N Y E R E S I M R E 

Az ország l e g e l t e r j e d t e b b i rodalmi és könyvészeti fo lyóirata. 

Fizessen elő 

i i 

S Z E P M U V E S Z E T - R E 
Nemes magyar célkitűzéseket segít elő vele. Mór Ví évi 5 p e n g ő é r t kaphatja 
dr. Gerevich Tibor közreműködésével és dr. Mariay ödön felelős szer-
kesztő irányításával készült és minden hónap 1-én megjelenő pazar kiállítású 
művészi folyóiratot, mely hírül viszi a magyar művészet eseményeit, tájékoztat kér-
déseiről. Bő, művészi illusztrációkban ismerteti a művészet emlékeit és alkotásait. 

Kiadja a 

K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A 
B U D A P E S T , M U 2 E U M - K Ö R Ú T 6. Te le fon: 146-145. Csekkszámla 37.473. 

Kérjen mutatványszámot1 
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Évtizedet óta 
özí'i'n-r' ír H A R M Ó N I U M O K SSS..-.-

ház-, iskolák', dalárdák t k ü l ö n ö s e n templomoknak 
ó s k e r c i z t í c y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g 

H Ö R L N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8. 
A budii M argit-hídfót ól t második utca jobbra 

J a v a s l a t i n g y e n - Sör gön veim „ H A R * 0 1HÖRI" - Telefon- 151 6ÍÍ 

A Magy. Kir. Vallás= és Közoktatásügyi 
Miniszter Úr megbízásából az Országos 
Közoktatási Tanács kiadja a 

NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁRA 
című kézikönyvsorozatot. 

E kötetekről lapunk f . évi május 1-i száma közölt 
már részletes tájékoztatást. 

A tanítói és tanári kézikönyvtárak számára nélkülöz-
hetetlen művek közül már megrendelhetők az alábbi 
kötetek: 

Hazánk Ara.-p 3.50 

Magyar államélet Ára: p 2.20 
Közoktatásügyi igazgatás és 

iskolafelügyelet Ára: p 1.60 
Népiskolai ipari és kereske-

delmi ismeretek Ára. p 3.50 
Kereskedelmi üzemi gyakor-

latok Ára: P 5.— 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T , V I I I . , M Ú Z E U M . K O R Ú T 6. S Z . 

A Nemzetismeret 
tárgycsoportból: 

A Nemzetszolgálat 
tárgycsoportból: 

A Népiskola 
könyvei közül: 

A Gazdasági középiskolák 
könyvei közül: 

f j l l p i í J I M l / I M l l i 

flllIM iMll'res^ítp? I 

w m m h i á i i M L 1 

HARMONIUMOK 
DEMÉNY IMRE m-™""' 
BUDAPEST VI, Lázár-u. 13 (Operánál) Telt fon : 111— 490 

PEDALOS HARMÖNTItMOK PONTOS ORGONÁM ÉRETEK KEL. — TASKAHAB-
MÓNIUMOK. VTLLAM08 FüJTAT0BERENDEZÉ8EK. SZAKSZERŰ JAVITA80K 

V P R O S P E K T U S ÉS ÁRJEGYZÉK D Í J T A L A N 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M f t N i r M K É S Z I T O 8 Z A K O S O 

41.401. — Királyi Magyar kgyetemi Nyomda Budapest, Vili., Múzeum»körut 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : Budapest, V., Klebelsberg-u. 17. (Magyar királyi I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetem: Nyomda, Budapest, 
" »allás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel . : 133-371 — 136-818. | VI I I . , Múzeum-körút 6. szám. (Gólyavár.) Telefon: 146-145. 

t ^ É Z I R A T O K megőrzésére 
és visszaadására a szerkesz-

tőség nem vállalkozik. — Hirde-
tések szövege a k i a d ó h i v a -
t a l n a k , minden egyéb kézirat 
pedig a s z e r k e s z t ő s é g n e k 

küldendő. 

M M K A T Í B S A I M H O Z 
írta: Dr. SZINYEI MERSE JENŐ m. kir. vallás* és közoktatásügyi miniszter 

Odakinn, messze keleten, az őshaza táján vitéz honvédeink teljesítik szent köteles-
ségüket. Védik a családot, hazánkat, kultúránkat. Ugyanakkor idehaza a templomok 
harangjai Veni Sanctera hívnak s magam előtt látom a magyar tanítót, amint a tanév-
nyitás küszöbén ott áll a tanteremben a gyermekek előtt. Tekintetéből szeretet, elhatá-
rozás, munkavágy sugárzik. Kezét imára kulcsolja, s tanítványaival együtt teszi le 
a Hitvallást: Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában!... Ez az imádság ad majd 
tartalmat, erőt és színt egész évi nevelői és tanítói munkájának. 

Gondolatban én is ott vagyok minden egyes tanteremben, minden tanító mellett. 
Velük mondom, velük együtt érzem át a Magyar Hitvallást s kérem a Mindenhatót, 
adjon nekik erőt, kitartást ahhoz a nagy munkához, amely keresztény magyar lelke-
ket formál, nemzetet épít s szebb, boldogabb jövőt biztosít. 

S most, mikor mint az ország kultúrájának legfőbb őre. először szólok a magyar 
tanítósághoz, munkatársaimhoz, minden egyes tanítónak szeretném a kezét megszorí-
tani s elbeszélgetni vele arról a magasztos s nemzetünk sorsára döntő hivatásról, 
amellyel a keresztény magyar tanító lelkének telítve kell lennie. Ugyanakkor szeret-
nék gondolatokat váltani velük anyagi, társadalmi helyzetükről, bajaikról, fájdal-
maikról is. De minthogy ezt szóval nem tehetem, ezért nagy Eötvösünk lapjának 
hasábjain fordulok munkatársaimhoz. 

Ha a magyar tanító nemzetépítő munkáját nagy vonásokban át akarjuk tekin-
teni, gróf Széchenyi Istvánhoz kell visszatérnünk, mert valójában az ő lángesze, 
államférfiúi bölcsesége, kitartó munkássága indította út jára az igazi népnevelést. 
Előtte inkább csak az ormokat világította be a kultúra fénye. Széchenyi kívánta elő-
ször, hogy a műveltség fényét a völgyekbe is be kell vinnünk, a nép legszélesebb réte-
geit is műveltté kell tennünk, mert csak így biztosíthatjuk helyünket Európa népei 
között. 

Széchenyi után jött Eötvös, korának legnagyobb kultúrpolitikusa, pedagógusa 
és filozófusa, ő a nép művelődésének fontosságát, már nemcsak hangoztatta, hanem 
tervét is elkészítette s Európa valamennyi országát megelőzve, a kötelező népokta-
tást törvénybe iktatta. Ezzel népoktatásunknak olyan szilárd alapját rakta le, amelyre 
utódai tovább építhettek s építettek is. Az építés azonban befejezve nincs, de nem is 
lehet, inert a kultúra fejlődésében megtorpanás, megállás nincs. 

De mit értek volna nagy elődeimnek elgondolásai, tervei, ha azok keresztülvitelé-
hez nem állnak munkába a magyar tanítók1? Nélkülük népoktatásunk s ezzel kapcso-
latban a magyar nép műveltsége nem emelkedhetett volna a mostani magas fokra. 

A magyar tanítóság ma is megbecsülhetetlen értékű nemzeti munkát végez. 
A nemzetépítésnek olyan alapvető, lélekformáló munkáját, amelynek hatósugarai 
minden értéket átvetítenek a nemzet életébe s messze kihatnak a jövendőbe. A hiva-
tása magaslatán álló magyar tanítóság tudja, érzi, hogy az ú j nemzedékrajok lelké-

U L Ö F I Z E T É S egész évre 9 6 0 pengő, negyedévre 3-50 pengő. 
Egyes szám ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium 820—4—106/1930. V I I I . d. szám alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami-, községi-, társulati-, magán- és érde-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Az elő-
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 
vagy a Kir . Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámláiára. 

U I R D E T É S hivatalos pályázat 
l o f i l l . , magánhirdetés 14 fill. 

szavankint, melyhez hozzászámi-
tódik a V. K. M. engedélye alapján 
35"/, felár. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' I , oldal 85 P. V. oldal 50 P. 
1I, oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhiv. címére előre fizetendők. 
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ben neki kell azt a keresztény világnézetet kialakítania, amely a nemzetet tovább 
vezeti azon a történeti, sajátosan magyar úton, amelyen haladva, magyarságát tán-
toríthatatlanul megtartva, méltóan illeszkedik be a világ keresztény népei közé. 

Sokszor láttam, figyeltem a tanítót munkája közben, a gyermekek között. Bele-
éltem magam helyzetébe, összehasonlítottam más foglalkozással s mondhatom, a 
tanító munkakörét a lehető legszebbnek, de egyben legnehezebbnek is találtam. 
Ártatlan gyermekszemekbe nézni s érezni azt, hogy azokból a legtisztább és legőszin-
tébb szeretet sugárzik felém, már magában is boldogító, felemelő érzés. S mindezt 
még fokozza az a tudat, hogy ezekbe a zsenge lelkekbe én, a tanító, helyezem el, 
vésem be az Isten és Haza képét, szeretetét. Láttam, éreztem, hogy a nevelés és 
tanítás nehéz, fáradságos munkája közben a tanító mélységesen átérzi, hogy az ő 
munkája nem egyszerű foglalkozás, hanem magasztos hivatás. Ennek hálás szem-
lélője voltam, mint apa, négy gyermekem nevelése közben is, amikor sokszor cso-
dáltam azt a türelmet, kitartást s azokat a mélységes nevelői hatásokat, amelyek-
kel a tanítók gyermekeim lelkébe a tudást, a minden jóra, szépre, nemesre való 
fogékonyságot belevésték. 

Mindezt látva, többször megkérdeztem önmagamtól: vájjon megkapja-e a tanító 
ezért a felbecsülhetetlen értéket jelentő nemzetnevelő munkájáért azokat az anyagia-
kat, amelyek számára nyugodt megélhetést biztosítanának1? Nem hiszem, hogy lenne 
gondolkozó magyar ember, aki ne látná be, hogy tanítóink, különösen a kezdő fokon, 
a7- anyagiakból nem kapják meg azt a létminimumot, ami számukra nem gondtalan, 
hanem csak nyugodtabb életet biztosíthatna. Kétségtelen, hogy ebben az irányban az 
utóbbi évtizedekben történtek a helyzeten javító intézkedések. S valahányszor ezek 
a kérdések a "törvényhozás elé kerültek, valamennyi törvényhozó, pártkülönbség nél-
kül, örömmel járult hozzá a tanítók anyagi helyzetének javításához. A gyökeres rende-
zést a mostani rendkívüli háborús idők lehetetlenné teszik, ami azonban nem jelenti 
azt, hogy ott, ahol csak lehet, s ahol sürgősen tennünk kell, ne segítsünk. Jól ismerem 
ezeket az anyagi vonatkozású kérdéseket, amelyek közül a legfontosabbaknak a követ-
kezőket tartom: 

1. A tanítói és kántori javadalom kettéválasztása. Keresztény egyházaink kántor-
tanítói már évtizedek óta kérik, hogy a kántori és a tanítói fizetés választassák ketté, 
mert hiszen a kántor-tanítónak annyi a fizetése, mint annak a tanítónak, aki nem 
végez egyházi teendőket. Tagadhatatlan, hogy ez a kérdés jogos, mert hiszen a kán-
torság külön fáradságos munka, amiért külön díjazásnak kellene járnia. Minthogy a 
kántorságért nem jár külön fizetés, ma már tanítóink közül mindig kevesebben pályáz-
nak kántortanítói állásra s ezzel az egyházközségek is nehéz helyzetbe kerülnek, ami 
a hitélet szempontjából veszedelmet jelent. 

2. A tanyai tanítók pótléka. Hivatali elődöm, belátván a tanyai tanítók különle-
gesen nehéz helyzetét, költségvetésileg nagyobb összeget biztosított, úgynevezett 
„tanyai pótlékra". Ezzel egyrészt enyhíteni akarta a tanyai tanítók nehéz helyzetét, 
másrészt kívánatosabbá akarta tenni a tanyai tanítói állást. Ezzel a bölcs intézkedé-
sével igen sok tanyai tanítón segített. Magam is méltányosnak tartom, hogy azok a 
tanítók, akik messze a falutól, várostól, vasúttól, kinn a tanyákon végzik kultúr-
missziójukat, tanyai pótlékot minél szélesebb körben kapjanak. 

3. A próEaszolgálatos és a helyettesi évek. Ha a tanítók jelenlegi helyzetét az első 
világháború előtti helyzettel összehasonlítom, visszaesést látok. Ugyanis már a nyolc-
vanas évek elején, megszűntek az ú. n. „segédtanítói" állások. Ettől kezdve minden 
tanító, mihelyt a képzőből kikerült s akár hitfelekezeti, akár községi, akár állami 
iskola rendszeresített állásába került, rendes tanító lett. Szolgálati ideje fizetésemel-
kedés és nyugdíj szempontjából szolgálatának első napjától számított. S ez rendjén is 
volt, mert így minden tanító 60 éves korában betöltötte a 40 évi szolgálatot és az 
elérhető legmagasabb fizetéssel ment nyugdíjba. Ez erősítette a tanítói állás bizton-
ságát, mert minden tanító pontosan előre látta jövőjét. 

A trianonokozta nehéz helyzetünk azonban ezt a biztonságot romba döntötte. 
Életbelépett a próbaszolgálatos, a helyettes, a kisegítő, a segédtanítói intézmény, 
amelyben sokszor maga a tanító sem látta tisztán a maga helyzetét. A próbaszolgála-
tos, helyettes tanító sokszor csak hosszú évek után véglegesíthetett, előző szolgálati 
évei fizetésemelkedés szempontjából elestek és így sokan abba a különös helyzetbe 
kerültek, hogy a legmagasabb fizetési fokot csak 65—70 éves korukban érnék el, holott 
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tulajdonképeni szolgálati idejük ekkor már jóval több a negyvennél. Ismerem az ebből 
származó többi hátrányt is, ami sok tanító lelkében fájdalmas tövis. 

4. A VII. fizetési osztály. Mikor halhatatlan emlékű elődöm, gróf Klebelsberg 
Kunó a tanítóság előtt a VII . fizetési osztályt megnyitotta, azzal azt akarta kifejezni, 
hogy a nemzet igenis értékeli a tanító nemzetnevelő munkáját. Nagy vívmány volt ez 
ebben az időben. A fejlődés törvénye azonban az, hogy a VII. fizetési osztályba való 
bejutás szélesebb körben terjesztessék ki, mihelyt az ország pénzügyi helyzete meg-
engedi. 

5. A tanítók lakásügye. A szociálpolitika egyik legfontosabb feladata, hogy a tár-
sadalomnak minél szélesebb rétegeit egészségi és esztétikai szempontból kifogástalan 
lakáshoz juttassa, mert. hiszen a békés, nyugodt családi életnek egyik elengedhetetlen 
követelménye a barátságos, meghitt otthon. Ennek a gondolatnak jegyében épült már 
az utóbbi időben az ipari és mezőgazdasági munkásoknak, egyes közületek tisztviselői-
nek, legutóbb a körorvosoknak többezer egészséges és ízléses lakóház. Mihelyt a gaz-
dasági viszonyok megengedik, ugyanilyen módon kell gondoskodnunk tanítói lakások 
építéséről is. 

Ezek azok a legfőbb anyagi vonatkozású kérdések, amelyek megoldásra várnak, 
annál is inkább, mert jól tudom, hogy nemcsak a magyar tanítóknak, hanem az egész 
közoktatásügynek és ezzel Hazámnak is szolgálatot teszek akkor, ha csökkentem azo-
kat a gátlásokat, amelyek a nemzet nevelőinek hivatásérzetét, munkakedvét nem kívá-
natos módon befolyásolják. Tudom azonban azt is, hogy a magyar tanítói kar mindig 
össze tudta egyeztetni saját anyagi érdekeit a nagy közösségnek, a nemzetnek teher-
bíró képességével. Különösen fontos ez most, mikor hazánk létéért, hitünkért, keresz-
tény kultúránkért, az ú j Európáért vívjuk élet-halál harcunkat, amely anyagi erő-
forrásaink túlnyomó részét leköti, s áldozatos lemondást kíván a társadalomnak vala-
mennyi rétegétől, minden magyar embertől. Ezekben a nehéz időkben tehát nem ígér-
hetem az anyagi kérdéseknek maradéktalan megoldását. Annyit azonban mondhatok, 
hogy tanítóinknak, munkatársaimnak anyagi helyzete szívügyem s azon, ahol és 
amennyire csak lehet, iparkodni fogok javítani. 

A magyar tanítóságban mindig megvolt a törekvés arra, hogy önmagát tovább-
képezze, nevelői és tanítói munkáját tökéletesítse. Magam is élénk figyelemmel kísér-
tem az 1925-ös Tanterv nyomában megindult módszerjavító mozgalmat, amely nép-
iskoláink belső életét olyan kedvezően befolyásolta, sőt átalakította. Az elszakított 
területek örvendetes részbeni visszatérése következtében azonban a visszacsatolt terü-
letek iskoláiban sok olyan tanító működik, akiknek különféle csehszlovák, román, 
szerb képesítése van, sőt több olyan tanító is van, akinek tanítói képesítése még nincs. 
Ezek tehát nem ismerhetik azokat az újabb módszeres eljárásokat, amelyek hazánk-
ban az 1925-Ös Tanterv életbeléptetése óta meghonosodtak s amelyek a tanító mun-
káját javítják, tökéletesítik. Gondoskodom tehát majd arról, hogy azok a bevált esz-
közök, amelyek tanítóinkkal az újabb módszeres irányzatokat megismertetik, amelyek 
a tanítónak mindennapi munkáját még részletekben is és gyakorlatilag irányítják, 
segítik, ismét rendelkezésre álljanak. 

A visszacsatolt területek nem magyar anyanyelvű tanítóinak munkáját is meg 
akarom könnyíteni. Ezért rendeltem el, hogy folyó évi szeptember hó 15-től kezdve a 
Néptanítók Lapjához német, szlovák, ruszin, román, szerb, muraközi, vend, bunyevác 
és sokác nyelven megjelenő rész is csatoltassék. Ezekben a részekben nem magyar 
anyanyelvű tanítóink saját anyanyelvükön kapnak tájékoztatást, útmutatást a neve-
lésnek és tanításnak gyakorlati vonatkozású kérdéseiről. 

Visszakerült nem magyar anyanyelvű tanítóink már ebből a tényből is láthatják, 
hogy hazánkban az anyanyelv nem elválasztófal. Mi minden magyar állampolgárnak 
anyanyelvét tiszteletben tar t juk, de megkívánjuk, hogy rendületlenül hűséges polgára 
legyen a hazának. Azzal, hogy a Néptanítók Lapja több nyelven jelenik meg, azt is 
elő akarom segíteni, hogy Hazánk valamennyi tanítója a Haza szeretetében és az azt 
szolgáló munkában is egységbe olvadjon. Hazánk minden tanítója igaz, őszinte szív-
vel, szeretettel közeledjék egymáshoz, összetartva, összefogva dolgozzék Hazánk szebb, 
boldogabb jövendőjéért. 

Amíg honvédeink odakinn a harctereken fáradságot nem kímélve, vérüket, életü-
ket áldozva küzdenek a Hazáért, a magyar tanítóságnak idehaza egy percig sem sza-
bad lankadnia keresztény nemzeti kultúránk építésében, ök is katonák, a kultúra 
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katonái, akik gyermekeink .szívébe oltják apáink hősiességét, bátorságát, minden 
nemes hagyományát s egy ú j nemzedéket állítanak a hazát építő békés, nyngodt mun-
kára, de ha kell, hazátvédő harcra, áldozatos küzdelemre. 

Kérem a magyar tanítóságot, munkatársaimat, hogy a Gondviseléshez fohász-
kodva tiszta szándékkal, erős elhatározással álljanak munkába s ápolgassák, érleljék 
a. magyar élet virágait jóra, szépre, nemesre, hogy a nemzetek társadalmában 
továbbra is megállhassuk és megtarthassuk helyünket, amely a mult jogán és az ú j 
Európáért most folyó küzdelemben való áldozatos részvételünk folytán minket 
megillet. 

TdBBHÍYBLVIJ l É P T A I Í T Ö K LAPJA 
Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter elrendelte, hogy a Néptanítók 
lapjához, 1942. évi szept. hó 15-től kezdve, né-
niét-, szlovák-, ruszin-, román-, szerb-, horvát-, 
muraközi-, bunyevác-, sokác-és vend nyelven ír t 
pedagógiai vonatkozású cikkeket tartalmazó mel-
léklet csatoltassék. Ezzel a melléklettel bővült 
Néptanítók Lapja csak a nem magyar tanítási 

Kedves Munkatársaim / 

nyelvű iskoláknak jár. A magyar tanítási 
nyelvű iskolák továbbra is a tisztán magyar-
nyelvű Néptanítók Lapját kapják, mely sem 
terjedelmében, sem beosztásában, tartalmában 
nem változik. 

Kultuszminiszterünk a nem magyarnyelvű 
iskolák tanítóihoz, a felsorolt nyelveken a kö-
vetkező szózatot intézte: 

Halhatat lan e'mlókű elődöm, báró Eötvös József, 1867-ben a Néptanítók Lapját a hazában 
használatos valamennyi nyelven indította ú t já ra . Ha Eötvös korának népoktatási viszonyait 
az idők távlatából nézem, ebben az intézkedésében is az Ö magyarságát , ál lamférfiúi bölcse-
ségét látom. Eötvös a Néptanítók Lapját a hazában működő valamennyi néptanító művelésére 
szánta. Jól tudta, hogy ennek Cbak úgy lesz sikere, ha anyanyelvükön is szól hozzájuk. 

S most, a lap megjelenésének hetvenötödik évfordulóján vissza kívánok térni Eötvös 
elgondolásához, azért a Néptanítók Lapjához német-, szlovák-, ruszin-, román-, muraközi-, 
bunyevác-, sokáé-, vend- és szerb nyelven írt részt is csatolok. Ebből nem magyar anya-
nyelvű tanítóink láthatják, érezhetik, hogy ebben a Hazában tiszteletben tar t juk, meg-
becsüljük egymás anyanyelvét, ha a lélek, a szív, mely a szót az ajakra adja, hűséges az 
ezeréves Magyar Hazához, mely sohasem nézte azt, hogy ki hogyan beszél, hanem csak azt, 
hogyan érez, hogyan cselekszik. 

Azzal, hogy a Néptanítók Lapjához több nyelven í r t részt csatolok, azt akarom elérni, 
hogy azok a tanítók, akik nem magyar tanítási nyelvű iskolában tanítanak s nem olvasnak 
tökéletesen magyarul, nevelői és tanítói munkájukhoz anyanyelvükön is kapjanak a Nép 
tanítók Lapja ú t j án útmutatást, tanácsot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a lapnak magyar-
nyelvű részét ne olvassák- Kérem őket, olvassák azt is szeretettel. Ezzel nemcsak magyar nyel-
ven való olvasási készségüket fejlesztik, hanem pedagógiai látókörüket is bővítik. 

Kérem Hazánk valamennyi tanítóját, bármely nyelven beszélnek, olvadjanak össze igaz, 
testvéri szeretetbe. Neveljék a jövő nemzedéket úgy, hogy tiszta lélekkel, biztos tudattal, erős 
akarattal , testvériesen összeforrva, együttmunkálkodva haladhassunk Hazánk szebb, boldo-
gabb jövője felé. 

Erre segítsen bennünket a jó Isten! 
Dr. Szinyei Merse Jenő 

m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

A JÖVŐ TANÍTÓIHOZ* 
írta: PADÁNYNFRANK ANTAL 

I. Olyan időben élünk, amely nemzetünk 
sorsát talán évszázadokra döntheti el. Így ter-
mészetes, hogy mindnyájunknak nagy áldoza-
tot kell hoznia. Hazaszeretetüket fiaink közül 
sokan vérükkel pecsételték meg. Intézetünknek 
is van már hősi halottja. Júl ius hónapban 
kaptam a nagyon fájdalmas hírt, hogy inté-
zetünk egyik büszkesége: Sebrek Imre, 1940-beu 
végzett okleveles tanító, a kurszki áttörés al-

kalmával hősi halált balt. Sebrek Imre öt éven 
át osztályának vezére, az V. évfolyamban a 
tanulóotthon főfelügyelője volt. A gyakorló-
iskola tanulói rajongó szeretettel vették körül, 
a közös munkákban mindig az oroszlánrész 
volt az övé. Az udvarias, a kedves magatartás 
mintaképe volt. 

* A budapesti Fery Oszkár-utcai állami tanítóképző-
intézetben elhangzott évnyitó beszéd 
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Még fel sem ébredtünk intézeti fájdalmunk-
ból, amikor az egész országot megrendítő 
gyászeset hírét hozta a rádió. Nagy nemzeti 
ünnepünkön, Szent István napján kaptuk a 
megdöbbentő értesítést, hogy vitéz nagybányai 
Horthy István, a kormányzóhelyettes úr életét 
áldozta hazánkért. Mi eddig lovas nemzet vol-
tunk, Horthy István szerint a jövőben repülő 
nemzetnek kell lennünk. Ezt a maga részéről 
nemcsak hirdette, hanem meg is valósította. 
Példát adott nekünk arra, hogyan kell eszmé-
kért küzdenünk, hogyan kell dolgoznunk azon 
a helyen, ahová a nemzet állított. Azóta hősi 
halált halt gyakorlóiskolánk egykori növen-
déke: Lenz József is. Mindhárom hősi halott 
iránt való kegyeletünk jeléül álljunk fel és 
tartsunk rövid lelkiismeretvizsgálatot! 

II . 1. A nemzeti életnek van niultja, jelene és 
jövője. Intézetünk életének is van múltja, je-
iene és jövője- A jövő a múlton épül fel. Azért 
vessünk egy pillantást intézetünk multévi éle-
tére. Az elmúlt iskolai évet Széchenyi István 
szellemében nyitottuk meg. Üj mozzanat volt 
intézetünk életében az, hogy az évnyitó beszéd 
alapján a növendékek hetenként más-más — 
többnyire Széchenyi mondásaiból — vezérgon-
dolatot kaptak arra, hogy minél jobban alakít-
hassák ki magukban a hivatásos tanítót. Most 
nézzük meg, hogy a multévi szellem, a heti 
erénygyakorlat mennyiben szebbítette egy-két 
növendékünk lelkületét, mennyiben adott ké-
pességet és készséget arra, hogy nemzeti fel-
adatainkat megoldhassák. 

S. A. szerint: „Beszámolóm elején megálla-
pítom azt a tényt, hogy ez az év, amelyet a 
tanítóképző-intézetben eltöltöttem, annyit vál-
toztatott a lelkivilágomon, hogy magam sem 
ismerek magamra. Bárhová megyek, mindenütt 
azt mondják: hogy megkomolyodtál! — Igen! 
Mióta itt vagyok, nem ju t idő komolytalansá-
gokra, s a gyerekes dolgokat nem tartom 
méltónak egy tanítónövendékhez. Most már 
csak egy cél lebeg előttem: magyarabb magyar 
akarok lenni Ezt sok téren gyakorolom. Csak 
magyar zenét hallgatok, főleg magyar íróktól 
olvasok, minden cselekedetemet abból a szem-
pontból vizsgálom, vájjon hasznára vagyok-e 
ezzel a magyar életközösségnek. Szeretném el-
érni azt, hogyha rólam véleményt mondanak, 
akkor1 azt mondják: ez egy ízig-vérig magyar 
ember." — Szeretném, ha minden növendékünk 
úgy gondolkoznék és cselekednék, mint ahogyan 
ezt e lelki fejlődés írója mondja. Azaz min-
dent abból a szempontból kell vizsgálnunk, 
vájjon a magyar nemzetnek hasznára van-e. 
Vájjon van-e még közülünk olyan gyarló, aki 
jazzt hallgat, vagy más területen nem méltó 
ahhoz, hogy magyarnak tekintse magát? Re-
méljük, mindenki megtalálja a helyes u t a t 

M. Cs. szerint: „Az idei év valahogy többet 
nyújtott, többre nevelt bennünket, mint az 
előző- Az évet Széchenyi szellemében kezdtük. 
Vezérgondolataink nagy részét Széchenyi gon-
dolatai közül vettük. Jelmondat! Igen, ez az a 
többlet, amely az előző évben nem vol t Ez az, 
ami bennem is oly nagy alakítást végzett". — 

Fiúk! Erre az átalakulásra, erre a lelki meg-
újhodásra mindenkinek szüksége van. 

R- N. í r ja : „Nagy hatással voltak rám a 
hallgatási gyakorlatok Nagyon sokat szeret-
tem beszélni, különösen csengetés után. Én 
szinte azt hittem, hogy sok beszéd nélkül nem 
is lehet megélni. Azért csodálkozva láttam a 
hallgatási gyakorlat harmadik napján, hogy 
még élek, pedig nem is beszéltem. Szüleim is 
csodálkozva vették észre azt a nagy változást, 
amelyet bennem a hallgatási gyakorlatok vég-
hezvittek. Odahaza nagyon sokat beszéltem, 
leginkább akkor, amikor nem is volt szükség 
rá. Ezért nagyon sokszor ki is kaptam. Ez 
azonban nem nagyon használt, mert u tána csak 
azért is beszéltem. I t t az iskolában könnyű volt 
megszokni a hallgatást, mert mindenki hallga-
tott, tehát nem volt kivel beszélni". — Á. H. 
szerint: „Arra törekedtem, hogy a heti jelmon-
datokat megtartsam. Ez eleinte nehezen ment-
Különösen a hallgatási gyakorlat volt nehéz. 
Ezelőtt meg voltam győződve arról, hogy én, 
ha kell, tudok hallgatni. Azért feleslegesnek 
találtam a hallgatási gyakorlatokat, Azonban 
éppen az ellenkezője sült ki. Még a kötelező 
hallgatási gyakorlatokon sem tudtam hall-
gatni. Ez a tudat nagyon kellemetlen volt szá-
momra. Sokszor elszóltam magam és ebből leg-
többször baj származott. Végső elkeseredésem-
ben elhatároztam, hogy tettleges eszközökkel 
fogom magamat a hallgatásra kényszeríteni. 
Ezt úgy hajtot tam végre, hogy ahányszor meg-
szólaltam, utána rögtön a számra ütöttem. 
Bántotta az önérzetemet, hogy a hallgatás ér-
dekében ütnöm kell magamat. Annyi akarat-
erőm sincs, hogy ezt a kis nehézséget: a hall-
gatást, amely a legtöbb esetben hasznos is, 
meg tudjam tartani! De ez a fenyítés használt-
A további hallgatási gyakorlatok simán men-
tek, úgyhogy még véletlenül se szóltam el ma-
gamat". — I. A. szerint: „Az akara t szempont-
jából való fejlődésem a hallgatási gyakorlat 
terén nyilvánult meg. Azt hittem, képtelen 
vagyok arra, hogy csak egy napig is tudjak 
hallgatni. Végül is — sok kísérletezés után — 
sikerült egy hétig hallgatnom. Ennek igen 
nagy a gyakorlati jelentősége. Amíg az ember 
feleslegesen beszél, az alat t cselekszik". — A 
növendékek nagyrésze azt állítja, hogy az el-
múlt évben a hallgatási gyakorlat volt a leg-
nagyobb hatással rájuk. Ezeket a gyakorlato-
kat rendkívüli hatásuk miatt ebben az évben 
is folytatjuk. 

A. F. szerint: „Kétízben voltam az igazgató 
úrnál, amióta ide járok. Az első tárgya bizal-
mas családi ügy volt. A másik alkalommal fő-
leg az iskolai munkámra és magatartásomra 
kaptam biztatást és útbaigazítást Igaz. hogy 
én „akaratot" akartam az igazgató úrtól. Saj-
nos, ezt nem lehet úgy adni, mint teszem egy 
pofont. Pedig nem bántam volna, ha egy jól 
méretezett pofon alakjában kaptam volna kész, 
feldolgozott akaraterőt". — Meghiszem azt! D.; 
az akaraterő nem ilyen olcsó, ezért mindenki-
nek keményen kell harcolnia. 
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0. S. szerint: „Ezelőtt sokszor felébredt ben-
nem valami, hogy a kérgeskezü embereket le-
nézzem. Ekkor jött egy jelmondat a munkáskéz 
megcsókolásáról és én azon a riadón — kívül 
is, de belül is — mélyen elpirultam. Azóta már 
egészen más szemmel nézem a munkást, akinek 
a magam jólétét is köszönhetem". — S. T. sze-
rint. „Sokat gondolkoztam azon, amit Szé-
chenyi mondott, hogy a munkáskezet megcsó-
kolni nem szégyen, hanem imádság. Mindig 
hajlandó voltam lebecsülni azokat, akik „csak" 
testi munkát végeznek. Gondolkodás közben 
rájöt tem ar ra a régen hangoztatott tényre, 
hogy minden ember munkája egyformán fon-
tos a nemzet életében, csak az a lényeges, hogy 
azt a munkát becsülettel végezzük el. Ha nem 
is cselekedtem e mondásnak szószerinti értel-
mében, de tisztelettel viselkedem azokkal a 
fáradt munkásokkal szemben, akik bejönnek 
hozzánk az üzletbe. Nem azért cselekszem így, 
mert ez a kereskedésnek fontos kelléke, hanem 
azért, mert a nemzet éltető erejét: a becsületes 
dolgos embert látom benne, aki sok tekintetben 
különb, mint én: a diák." — Ezt a gondolkozás-
módot ajánlom mindén növendékünk figyel-
mébe. 

1. K. szerint: „Ebben az évben tetteimet a 
hős magyar honvédekre gondolva végeztem. 
Ha valami nehezen ment, a r ra gondoltam, 
hogy ők mennyit szenvednek ér tünk kint a 
harctéren, és erre szinte csodás módon legtöbb-
ször sikerült is elkezdett munkámat jól elvé-
gezni". r—. Fiúk! Törekedjünk erőt- meríteni 
abból, hogy sokszor gondolunk harcoló kato-
náinkra és hősi halottainkra! 

I. F. szerint: „Előző iskolám gyengesége 
folytán nagyobb célokra nem törekedtem-
Ebben az iskolában azonban olyanná lettem, 
hogy méltán mondhatom: gyermekéveim mel-
lett magamat lelkileg már férf inak érzem-
Annak érzem magamat, mert tudok akaratom 
felett uralkodni, tudok önálló lenni, és ami a 
fő, megtanultam három fogalmat, amelyet az 
intézet állandóan a lelkünkre köt. Ez a hároni 
fogalom: Krisztus, Haza, Szülő". — Fiúk! 
Olyan időket élünk, hogy korábban kell férfiak-
nak lennünk, mint más időkben. — I. T. szerint: 
„A lustasági álmomból még a négyesek soro-
zata sem zökkentett k i . . . Csak ez a mostani 
írásom, ez az önvallomásom késztetett a dolgok 
felett való gondolkodásra, s ezzel a semmit-
tevésemből felébredtem. Elkeseredésemben sírni 
tudnék, hogy ily későn eszméltem. De talán 
van még remény arra, hogy én is felkerüljek 
az igazak ösvényére". Fiúk! Ébredjenek koráb-
ban! Most mind já r t az évnyitó alkalmával. — 
Á. N. szerint: „Eddig csak szerettem volna 
tanító lenni, de most úgy érzem, nem lehetnék 
más". — Fiúk! A nemzetnek egyik legégetőbb 
szükséglete ez a tanítói hivatástudat. — N. K. 
fizerint: „Ha igazat mondasz, nem törik be a 
fejedet. Ez az az egyik nagy eredmény, ame-
lyet az intézet nevelőereje bennem megvalósí-
to t t - . - A másik a következő: Ha jövendőbeli 
tanítóságomra gondoltam, mindig egy nagy 
városban láttam magamat, vidám, gondtalan 
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élettel. Ekkor történt, hogy az intézet elvitt 
bennünket a ráckevei tanyai iskolába. Terveim 
gyökeresen megváltoztak. Ha sikerül képesí-
tőznöm, egy eldugott kis faluba kérem a kine-
vezésemet". — Fiúk! A legigazibb tanítói kül-
detés falun és tanyán kínálkozik. — S. H. sze-
rint: „Amikor idejöttem, azt hittem, semmi 
hibám nincs és így nem is kell megváltoznom-
Az igazgató úr azonban ráébresztett arra, hogy 
ez nem így van. Annyira sem voltam őszinte, 
hogy magamnak bevallottam volna hibáimat-
Hogy is vallottam volna be másoknak- Azon-
ban az intézet segítségével megláttam hibái-
mat, és tartós munkával sikerült addig eljut-
nom, hogyha kérdezik: beismerem minden hibá-
mat". Fiúk! Minden tökéletesedés ott kezdődik, 
hogy elismerjük hibáinkat. 

S. K. szerint: „Amikor ősszel ebbe az isko-
lába jöttem, ú j szó ütötte meg a fülemet: „lelki-
ismeret". Hallottam már én ezt a szót többször, 
sejtettem valamit az értelméről, de igazán még 
sem értettem. Csak amikor az Igazgató úr 
lelkiismeretvizsgálatról beszélt, akkor kezdett 
világosodni az agyamban. Azután a lelkiisme-
retvizsgálat naponkénti alkalmazására is rá-
vezettek. Ennek hatásaként most egészen más 
szemmel nézem a világot. Egészen másként 
cselekszem, mint azelőtt. De nemcsak a napon-
ként végzett lelkiismeretvizsgálattal fejlődött 
a lelkem, hanem a hetenként megújuló vezér-
gondolatokkal is. Soha nem gondoltam volna 
arra, hogy ilyen nagy ereje van ezeknek a ve-
zérgondolatoknak, ha magamon nem tapasztal-
tam volna. A félévi jelmondat ez volt: ,,Tiszta 
szándék, tiszta lélek: akár siker, akár nem". 
Félévkor megbuktam. Nagyon el voltam kese-
redve, de mikor felnéztem a jelmondatra, egy-
szerre ú j erőt éreztem, s elhatároztam, hogy 
évvégére jó tanuló leszek. S azt, hogy most 
nem fogok megbukni, csak ennek a jelmondat-
nak köszönhetem". — Fiúk! Nézzünk befelé és 
takarí tsunk! 

K. S. szerint: „Megtanultam gyermekfejjel 
komolyan venni az életet, mert tudom (itt ér-
tettem meg), hogy a jövő reménységei mi va-
gyunk. Jólesett, hogy ebben az intézetben nem 
nagy gyerekeknek tekintettek bennünket, ha-
nem if jaknak, akiknek a tetteit megértéssel, 
igazságosan bírálták el. Ez a nevelés erősítette 
az akaratomat s egyúttal gyengítette zsarnok-
ságomat és dacosságomat. Nagy hibám volt 
mindkettő. — Féltem idejönni. Most bátor szó-
val mondom, ha tovább nem is juthatnék, ez 
az egy év is sokat jelentett a részemre. Ha 
pedig tovább juthatok, bízom abban, hogy a 
hátralévő esztendők sem tűnnek el mögöttem 
nyomtalanul". — Gy. T. szerint: „Az iskola ú j 
volt, a szokások is ú jak voltak. Egyik-másik 
szokás nem tetszett nekem. Többek között a 
riadók sem tetszettek. Most már tudom, hogy 
milyen fontosak azok a vezérgondolatok, ame-
lyeket riadón hallunk. Próbáltam ezek szerint 
élni. Mondhatom, igen nagy eredménye lett. 
A vallásosság, a szerénység, az őszinteség, a 
hallgatnitudás i t t érlelődött meg bennem. 
A hallgatási gyakorlatok gyökeresen megvál-
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toztattak. Ezelőtt szájaskodó, fecsegő valaki 
voltam. Az év elején úgy gondoltam, hogy ide-
ges vagyok. Amikor meghallottam, hogy ide-
ges diák nincs, csak neveletlen diák van, akkor 
gondolkozni kezdtem ezen. Rájöttem arra, hogy 
ez nagy igazság. Önneveléssel próbáltam maga-
mat fejleszteni. Jelenthetem, hogy már nem 
vagyok ideges". — P. B. szerint: „Érdekes dol-
got tapasztaltam ebben az évben; t. i. azt, 
mennyire megváltoztathatja egy fiú lelkét az 
iskola szelleme, rendje! Ügy érzem, hogy a pol-
gáriiskola és tanítóképző-intézet között óriási 
szakadék van mind a tanulás, mind a fiúk lelki 
világa kérdésében. Ezt a szakadékot sa já t aka-
ratommal, szorgalmammal és kitartásommal 
tudom csak betemetni Ez a munka nagyon 
nehéz volt. Sokszor elcsüggedtem, de többször 
hallottam az intő szót: „Fiúk! Aki elesett, kel-
jen fel és dolgozzék tovább!" Bizonyára meg is 
látszik ra j tam. Hiszen többen mondták már, 
meglátszik, hogy tanítóképzőbe jár. Sokkal ren-
desebb, udvariasabb és előzékenyebb vagyok, 
mint eddig voltam". 

A. R. szerint: „A gimnáziumban rossz tanuló 
voltam. Az V. év végén elhatároztam, hogy más 
iskolában folytatom tanulmányaimat. De nem 
tudtam még, melyik legyen az a más iskola. 
Akkor olvastam egy könyvet a pusztai tanítók-
ról és ez megérlelte bennem az elhatározást, 
hogy a puszta kis csizmás magyar ja inak taní-
tója leszek. Beiratkoztam az állami líceumba. 
Nyáron á t azonban nem változtam. Maradtam, 
aki voltam. Az eddigi iskolák által belém ne-
velt nyegle modort nem tudtam levetni. Ilyen 
lélekkel jöttem ősszel az évnyitó ünnepélyre-
Az igazgató úr beszédét üres szavaknak gon-
doltam, hiszen beszédet már hallottam eleget. 
Azt hittem, ez is csak olyan lesz, mint a többi. 
Nagy feladatokat ró elém szavakban, azután a 
tettek maradnak a régiben. Keserűen csalód-
tam. Ebben az intézetben tetteket is kívántak. 
Én pedig nem akartam cselekedni. B a j volt a 
tanulással, de még nagyobb a magaviselettel-
Egyik erkölcsi pofont a másik után kaptam-
S ezek révén végül csodálatos változáson men-
tem át. Éreztem, mint tisztulok multam szeny-
nyétől. Napról-napra tűn t el régi énem egy-egy 
része, hogy helyet adjon a hivatását átérző 
tanítónövendék lelkének. Tanáraim kezdtem 
megszeretni, én meg még erősebben igyekeztem 
tanulni. Meg is lett az eredmény. Az áprilisi 
ellenőrző értekezleten már nem volt hármasom. 
Ezt a nagy eredményt hálás szívvel köszönöm 
az intézetnek. Köszönöm, hogy a pesti ficsúr-
ból egy év alatt ilyen tanítónövendéket fara-
gott". — Fiúk! Nézzenek magukba, állapítsák 
meg, van-e valami hasonlóságuk A. R. eredeti 
lényével?! Aztán vegyék tudomásul, ebben az 
intézetben cselekedni kell! 

I. U. szerint: „Az idei tanév nevezetes for-
dulópont volt az én életemben. Nemcsak azért, 
mert ekkor dölt el pályám sorsa, hanem azért 
is, mert ekkor lelkileg teljesen újjászülettem-
Az évnyitó beszédben sok olyan dolgot hallot-
tam, ami előttem teljesen ismeretlen volt-
Ennek a beszédnek köszönhetem, hogy feléb-

resztett lelki alvajárásomból. Lelki füleimbe 
dörgött: ébredj!! I t t a cselekvés ideje! Most 
dolgozni kell! — Most szinte röstellem, hogy ez 
a hang milyen nehezen akar t a fülembe jutni. 
De hát hogyne ment volna nehezen, amikor 
még polgárista álmomat aludtam, és sehogyse 
akar tam ezt az édes, de keserű következmények-
kel járó álmot megszakítani. Féltem, hogyha 
megszakítom, szemtől-szembe kerülök magam-
mal. Féltem a lelkiismeretvizsgálattól is, mert 
addig én nagyon elnéző voltam magammal 
szemben. Megalázónak tartot tam azt, hogy idő-
sebb testvéreimnek engedelmeskedjem. Most 
már bátran merem állítani, hogy bennem már 
nincs semmi abból, mint amilyen az év elején 
voltam. A mindennapos lelkiismeretvizsgálat 
megtanított arra, hogy megismerjem sa já t ma-
gamat és kötelességemet elvégezzem minden 
irányban. A lelkiismeretvizsgálat hatására 
testvéreimmel való viszonyom is meghittebbé, 
bensőségesebbé vált". —1 Fiúk! Valamennyien 
tar tsunk lelkiismeretvizsgálatot, de most mind-
járt . És ne legyünk elnézők magunk irá-
nyában! 

2. Eddig a múltról volt szó. Most tér jünk át 
a jövőre. A Széchenyi-szellemben való dolgozás 
mellett ebben az évben egyrészt Nagy Lajos 
királyunk (trónralépésének 600. évfordulója 
alkalmával) és másrészt Arany János (születé-
sének 125. évfordulója alkalmából) szellemében 
szándékozom az iskolai évet megnyitni. 

Átmenetül idézem Arany Jánosnak ,,Szé-
chenyi emlékezeté"-ből a következőket: 

„Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja mult: 
Hanem lerázván, ami benne földi, 
Egy éltető eszmévé finomul; 
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye, 
Amint időben, térben távozik; « 
Melyhez tekint fel az utód erénye: 
Óhajt, remél, hisz és imádkozik ••." 

Szeretném, ha növendékeink éreznék Szé-
chenyi szellemében az éltető eszmét, szeretném, 
ha az itt idézett utolsó sort követve, Széchenyi 
szellemében hinnének, remélnének és imádkoz-, 
nának. 

Arany János az „Itthon" című költeményé-
ben a következőket mondja: 

„Gyermekszívvel, öntudatlan 
Nyugszom meg e gondolatban: 
Hogy övéit el nem hagyja, 
Ki mindnyájunk édesatyja". 

Napjainkban, amikor fokozottabban érezzük 
az élet nehézségeit, még nagyobb erővel hin-
nünk kell, hogy a Mindenek Alkotója nem hagy 
el bennünket, csak azt teszem hozzá, hogy nem 
ölbetett kézzel, hanem munkás élet mellett vár-
juk a sikert. 

„Domokos napra" a következőket í r j a : 
„Áldjad Istent, hanem óvakodf, amivel 

Ö álda meg, saját érdemül róni fel". 
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Ó, hányszor vét a gyarló ember Arany Já-
nos intelme ellen. Kérkedik az eszével, a ké-
pességével, holott ezekért — szerényen — Is-
tennek hálát kellene adnia- De amit ízléssel 
felszínre lehetne hozni: a szorgalmat, annak a 
tantermek életében való említését sok diák 
— sajnos — nem szereti. Pedig a szorgalmára 
mindenki büszke lehet 

„Kozmopolita költészet" című költeményé-
ben mondja: 

„Légy, ha birsz, te „világköltő!" 
Rázd fel a rest nyugatot: 
Nekem áldott az a bölcső, 
Mely magyarrá ringatott". 

A magyar nemzetnevelésnek egyik legfőbb 
feltétele az, hogy mi: tanítók! Büszkék le-
gyünk arra, hogy magyarok vagyunk és min-
den tanítványunkban törekedjünk ezt a tuda-
tot fölébreszteni és fejleszteni. Tekintsük ma-
gyarságunkat az élet nagyon értékes ajándé-
kának. 

A hazára vonatkozólag írja Arany János: 
„Domokos napra" című költeményében még a 
következőket: 

„Szeressed hazádat... ó, a honszerelem 
Most lehet őszinte, igaz, önzéstelen 
Ne is tőle kívánd, amit ő nem adhat: 
Magadban keressed az édes jutalmat •. • 
Bárhol állj, csak tőle előmentéd lássa". 

Arany János önzetlen hazaszeretetet kíván. 
Felvetem a kérdést: miben nyilatkozik meg egy 
tanítónövendék önzetlen hazaszeretete. Diák-
társainak önzetlen segítésében. Az intézeti kö-
EÖS munkák önkéntes vállalásában. A nemzet 
érdekét szolgáló intézeten-kívüli munkák elvég-
zésében, a szülőkhöz való ragaszkodásban, a 
tanártestület elveinek készséges befogadásában, 
a kemény tanulásban, stb. Arany János szerint 
ne támasszunk a hazával szemben követelést, 
hanem mi adjunk a hazának és ebben az adási 
lehetőségben lássuk a magunk jutalmát. És 
mindenki, akár diák, akár felnőtt, azon a he-
lyen szolgálja nemzetét, ahová állította. 

A „Fiamnak" című költeményében ezeket 
mondja: 

„Mert szegénynek drága kincs a hit, 
Tűrni és remélni megtanít;... 

• •. Ó, remél, remélj egy jobb hazát! 
S benne az erény diadalát:..." 

Napjainkban fokozott értéke van a remény-
nek. Remélnünk kell a háború győzedelmes be-
fejezését! Remélnünk kell a jobb jövőt, az 
igazságon nyugvó Magyarországot, de — jobb 
hazában — Arany János szellemében az erény 
diadalát csak akkor remélhetjük, ha tanítvá-
nyaink keményen tanulnak, és tanítói lelküle-
tük szebbítésén állandóan dolgoznak. 

Az Itthon" című költeményében mondja: 
„Szívem ifjul, gyermekké lesz: 

Kis örömet nagynak érez;..." 

Mennyi életbölcseség rejlik ebben?! Mind a 
felnőttek, mind az ifjúság részére a legfonto-
sabb erőforrások egyike, hogy a kis örömet 
nagynak érezzék. Robbanó örömök ritkán 
akadnak. Kis öröm általában sok van, de meg-
felelő szemüveg kell annak meglátására, érzék 
annak felismerésére, fül annak meghallására. 

„Domokos napra" írja: 

„Nemes önbizalom, de ne az önhittség 
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék: 
Legnagyobb cél pedig itt e földi létben: 
Ember lenni mindég, minden körülményben". 

Mind a kishitűség, mind az elbizakodottság 
nyomában kudarc jár. Bármely élethivatásban 
és bármely iskolában csak nemes önbizalom-
mal tudjuk a célt elérni. Vessék fel magukban 
a kérdést: Bízom-e eléggé a magam erejében? 
Törekszem-e önbizalmat fejleszteni1? Hány-
szor látjuk az életben, hogy az emberek néha 
mennyire nem emberségesek?! A jobb jövő 
Magyarországnak egyik alapfeltétele az, hogy 
Arany János szellemében mindig emberségesek 
legyünk. 

„Egresy Gábornak" című költeményéből 
mondja: 

„Félre kishitűek, félre! Nem veszett el, 
Élni fog nyelvében, élni művészettel 
Még soká a nemzet!" 

A „Magányban" című költeményében pedig 
ezeket írja: 

„Légy hű, s bízzál jövődbe; nemzetem." 
Az előbb az egyes ember önbizalmáról be-

széltem, ebben most a nemzet önbizalmáról van 
szó. A nemzeti önbizalom alapja az egyéni ön-
bizalom. Minél többen bízunk a magunk erejé-
ben, annál erősebb lesz a nemzeti önbizalom. 

Amit a „Domokos napra"1 írt gondolatokból 
most felolvasok, azt bizonyára mindenki tudja, 
de — sajnos — aránylag kevesen követik. így 
szól: 

,JZlőtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 
Es tudod, az erő micsoda? — akarat, 
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat". 

„önéletrajzából" való a következő idézet: 
,JTöbb eréllyel, szilárdsággal, kitartással tán 
lett volna belőlem valami". 

Minden leendő tanítónak szeretném — kü-
lönösen a csüggedőknek — a fülébe harsogni 
Arany Jánosnak azt az örökértékű megállapí -
tását, hogy az akarat — előbb vagy utóbb — 
de feltétlenül borostyánt arat. Hány és hány 
emberből a nemzetnek derekabb tagja, értéke-
sebb munkása lett volna, ha diákkorában több 
kitartással dolgozott volna! 

1 Bizonyos elvek szerint csoportosítottam az idézete-
Iret. azért, fordul elő egy költemény többször. 
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A „Vágy"-ban ezeket mondja: 

„Földi ember kevéssel beéri 
Vágyait ha kevesebbre méri". 

Mindig fontos az igénytelenség, de talán 
sohasem volt olyan életbevágó, mint napjaink-
ban, amikor az igénytelenségünkkel lényege-
sen hozzájárulhatunk ahhoz, hogy biztosabban 
következzék — a jobb jövőt biztosító győze-
lem. 

Az „Enyhülés"-ben ezeket í r j a : 
,fájdalom a boldogságnak 
egyik alkatrésze;..." 

Minden nevelő tudja, hogy a hibákat csakis 
fájdalom árán lehet megszüntetni. Nagyon kí-
vánatos volna, hogy ezt az igazságot minden 
tanítónövendék is tanul ja meg, s amikor ne-
velői fá jdalmat okoznak neki, érezze meg, hogy 
ez a fájdalom a leendő boldogság egyik alkat-
része. 

Az „Epilógus"-ban mondja: 

,Láttam sok kevély fogatot, 
Fényes tengelyt, cifra bakot: 
S egy a lelkem! 
Soha meg se' irigyeltem." 

Sajnos, az irigység csúnya fekélyével is 
foglalkoznunk kell. Akadt ugyanis olyan diák 
is, aki — bár mindent megkapott — ami őt il-
lette, mégis — irigykedett- Ügy gondolta, más 
többet kapott. Ez nemcsak egyéni, hanem tár-
sadalmi, nemzeti szempontból is megvetendő 
jellemvonás. Fiúk! Ne azt nézzék, hogy maguk 
mit kapnak, és mások mit kapnak, hanem azt, 
hogy maguk mit adnak! 

A „Gondolatok a békekongresszus felől" 
című eszmefuttatásában olvassuk: „Hagyjátok 
a meddő vitát!" 

Szeretem, ha a növendékek nevelői kérdé-
sekről komoly eszmecserét folytatnak, nem 
szeretem azonban, ha haszontalan kérdésekről 
meddő vitát rendeznek, vagy ha valaki, bár 
minden kötél már elszakadt, minden érv csü-
törtököt mondott, még mindig beszél. 

Petőfi Sándor — Arany Jánoshoz — többek 
között a következő sorokat intézte: 

„Ki és mi vagyl Hogy ily tűzokádó gyanánt 
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki-
Más csak levelenként szedi a borostyánt, 
S neked rögtön egész koszorút kell adni"... 
Vájjon növendékeink tudnak-e úgy csend-

ben dolgozni, mint Arany János? És tudnak-e 
olyan önzetlenek és nemeslelkűek lenni, mint 
Petőfi, aki rögtön egész koszorút akar Arany 
Jánosnak adni. Tudunk-e olyan igazságosak 
lenni, hogy mások teljesítményeit ilyen nagyra 
értékeljük?! 

A Petőfinek szóló válaszában ezeket ol-
vassuk: 

„S mi vagyok én, kérded? 
Egy népi sarjadék, 
Ki törzsömmel élek, érette, általa! 
Sorsa az én sorsom,..." 

Vájjon a mi növendékeink olyan büszkék-e 
arra, hogy népi sarjadékok, mint Arany Já-
nos? S vájjon mondhatjuk-e, hogy törzsömmel 
élek? Vájjon mondjuk-e, hogy nemcsak az 
igaz, hogy most a szüleim sorsa az én sorsom, 
hanem az is igaz, hogyha majd végeztem, ak-
kor pedig az én sorsom lesz a szüleim sorsa is. 

A „Vásárban" mondja: 

„De hogy a mező, az anyatermészet 
Kebelét elhagytam, sajog egy érzet,..." 
Vájjon azok a növendékeink, akik vidékről, 

az ekeszarva mellől jöttek ide az intézetbe, 
vágyódnak-e úgy a mezőre, az anyatermé-
szetre, mint Arany János? 

A nemzet szempontjából az kívánatos, hogy 
növendékeink — majdan mint tanítók — oda 
menjenek vissza, ahonnan elindultak. A nép 
baját, bánatát, értékét, ők ismerik legjobban, 
és ennek következtében ők segíthetnek leg-
többet raj tuk. 

Az „Itthon"-ban ezeket mondja: 

„Csillogó szem, mosolygó ajk: 
Ez az, amit szívem óhajt,..." 

Ez a tanító nyelvén azt jelenti, hogy a mi 
szívünk a gyermeket óhaj t ja látni. A mi ré-
szünkre a gyakorlós gyermek a csillogó, a mo-
solygó ajak. 

3. Ebben az évben 600 esztendeje annak, 
hogy Nagy Lajos királyunk a trónra lépett. 
Próbáljunk valamit Nagy Lajos életéből a 
magunk életében is megvalósítani! 

Pór Antal : Nagy Lajos (1326—1382) című 
művében (az összes idézetek ebből valók) ol-
vassuk: „A legnagyobb dicséret, amelyben a 
középkori irók fejedelmeket részesítettek: igaz-
ságos voltok magasztalása . . . Nagy Lajos az 
igazság őre, nem tért ki e terhes kötelesség 
elől; . . ." (560. lap.) Az igazságban az értékek 
összességét látjuk. Nagy Lajos példája is fi-
gyelmezteti a tanítót arra, hogy munkájában 
mind közelebb és közelebb törekedjék az érté-
kekhez, az értékekben foglalt eszményekhez. 
Az igazság követésében a tanító lényeges té-
nyezője annak a munkának, amely a társa-
dalmi válaszfalak ledöntésével egységes társa-
dalmi, nemzeti életre törekszik. 

Forrásunk szerint: „Tudjuk, hogy Nagy La-
jos . . . megyénként gyűléseket tartott, hogy a 
nép bajá t meghallgassa orvosolja, és tette ezt 
élte végéig". (560. 1-) A tanító ugyan nem tart-
hat megyénként gyűléseket, azt azonban tanul-
ha t ja ebből, hogy a nép ba já t községében csa-
ládonként meghal lgathat ja és törekszik a bajok 
orvoslása érdekében mindent megtenni. 

Nagy Lajos idejében voltak földbirtokosok, 
akik utasokat csak azért kényszerítettek kerülő 
út i rány követésére, hogy tőlük vámot szedhes-
senek. Nagy Lajos intézkedésére ezentiíl min-
denki azon az úton járhatott , amelyen akart . 
Váj jon ma megcsinálunk-e mindent a r ra nézve, 
hogy mindenki a legrövidebb úton jusson cél-
jához? Váj jon törekszünk-e eléggé embertár-
saink útjából a nehézségeket elgördíteni? Vaj-
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jon törődünk-e eléggé másokkal, hogy azok út-
jában álló akadályokat meglássuk? Állunk-e 
olyan közel más magyarhoz, hogy azok ügyét 
a mi feladatunknak is érezzük? E, kérdésekből 
könnyén érthető megoldandó feladatok fakad-
nak. 

Szerzőnk szerint: „Nagy Lajos •.. megtil-
totta, hogy bárki régi vétségekért jobbágyát 
költözködési szabad jogában gátolni meré-
szelje". (565. 1.) Ez nekünk tanítóknak azt 
mordja , ha taní tványunk javul, akkor a régi 
h ibá já t felejtsük el. A kiengesztelhetetlen em-
ber nem való tanítónak. A legnagyobb nevelői 
élvezet azt látni, hogy valamely rossz úton 
haladt tanítványunk különb lett. 

Fonásunk szerint: „. . . Bonfini értesít felőle, 
mint öltözködött Lajos király nemritkán ál-
ruhába, jár ta be a fa lvakat és lépett a szegé-
nyek kunyhóiba, hogy kivált az adószedők el-
járásáról hitelesen értesüljön. Olykor megesett, 
hogy a király tettét is megszólották, amikor 
alkalma nyílt Lajosnak önmagát is, hol és 
mikor kellett, megjobbítania". Mi tanítók ezt 
az álruhában való járás ú t j á t nem követhetjük, 
hiszen községünkben mindenki ismer. Valamit 
azonban mi is csinálhatunk. Ez a valami pedig 
az, hogy naponta kérdezzük meg lelkiismere-
tünket, váj jon igazságosak voltunk-e tanítvá-
nyaink irányában, vájjon mindent megtettiink-e 
községünk érdekében?! A lelkiismeret — mint 
igazságos bíró — feleletet fog adni kérdé-
sünkre. És ha valahol hiba van. javítsuk ma-
gunkat éppen úgy, mint ahogyan. Bonfini sze-
r in t Nagy Lajos megjobbította magát. A nagy 
király az önnevelés út já t jár ta . Kövessük! 

Nagy Lajos biztosokat küldött ki a rendbon-
tók, a rablólovagok mcgfenyítésére. Ma, ami-
kor az ellenség előtt való arcvonalon kívül 
belső arcvonalról is beszélünk, életbevágóan 
szükség van arra, hogy mind a nagy társada-
lomban, mind az iskolában a rendbontókat 
megfékezzük. 

Nagy Lajos tudományszeretete világhírű 
volt. Becsülte a tudós papot. „ . . • a könyveket 
is szerette és jeles könyvtára volt." (596. lap.) 
Váj jon mi szeretjük-e eléggé a tudományokat? 
A magyar nép, a magyar gyermek i ránt való 
szeretetünk lelkesít-e arra, hogy szolgálatuk 
érdekében minél többet tanul junk? Vájjon ta-
nítványaink könyvtáruk alapját megvetették-e 
már? 

Forrásunk szerint: „A kortársak Nagy Lajos 
királyt a vitézek (milites, lovagok) példájának, 
mintá jának tartották". (606. lap.) Szerzőnk a 
vitéz, a lovag jellemvonásairól a következőket 
mondja: „A nemes vitéz a fejedelmek minden 
aranyáér t se kívánna olyasmit, ami a becsület-
tel és tisztességgel meg nem fér. A laza szere-
lem, erkölcstelen élet távol van tőle; csak a hű 
szerelmen csüng. De ez egy asszony iránti sze-
retete miat t tiszteli a vi lág minden hölgyét, 
nem szalajt ki a jkán egy szeméremsértő szót, 
illedelmes t réfái fűszerezik a társalgást. Amit 
megígért, azt megtart ja . Kora reggel Istené-
nek, aztán a világnak szolgál". (609. lap.) Fiúk! 

Kövessük ezt a lovagi gondolkozást, ezt az 
életstílust! 

Bizonyos büszkeséggel szoktuk mondani, 
hogy Nagy Lajos idején három tenger mosta 
országunkat. Mi most országgyarapító hangu-
latban vagyunk, igényeink azonban szerényeb-
bek, mint Nagy Lajos idejében voltak. Megelég-
szünk a régi nagy Magyarországgal. Ezt azon-
ban kívánjuk. 

Amíg Nagy Lajossal kapcsolatban még ezt 
a gondolatot akar tam érinteni, addig Arany 
János szellemi fénye mellett még ar ra szeret-
nék rávilágítani, hogy nekünk mindenben a 
népi gondolat diadalrajutásán kell dolgoznunk. 

III . Megnyitó beszédem befejezéséül egy 
levelet közlök, amelyet a nyár folyamán három 
V. éves növendék (Budai Gábor, Rupnik Ká-
roly és Sebrek József) intézett hozzám. A levél 
így szól: „Mélyen tisztelt Igazgató Úr! Bocsá-
natot kérünk, hogy levelünkkel alkalmatlan-
kodunk. Azonban úgy érezzük, hogy olyan mun-
kát végzünk, amelyről feltétlenül be kell szá-
molnunk. Munkácson nevelünk, gyermekeket 

.nyaral ta tunk. Ezek mindnyájan külföldön: Bel-
giumban, Németországban, Franciaországban 
és Hollandiában élő szegény magyar szülők 
gyermekei. A szülők többnyire bányászok és 
ipari munkások, akik 1928-tól vándoroltak ki 
azért, hogy a mindennapi kenyeret ott keressék 
meg. A kivándorolt szülők a létminimumhoz 
szükséges pénzen kívül most is alig keresnek 
valamit. A Magyar Gyermekvédő Liga a követ-
ségek ú t ján összegyűjtötte a legjobban rászo-
ruló kis magyarokat, hogy nyaralás címén 
hazánkba hozza őket. I t t a testi fejlesztés (fel-
javítás) mellett a magyar öntudatot, a haza-
térés gondolatát akar ja lelkükben meggyöke-
reztetni. Ennek a célnak az elérése érdekében 
a táborparancsnok vezetésével egy foglalkozási 
tervezetet készítettünk. Ebben az eredeti népi 
énekek és dalok megkedveltetése és megtaní-
tása mellett a magyar történelem vázlatos 
ismertetése, a magyar hősök, mint eszmények, 
eléjük rajzolása, és ezzel a magyar gondolat 
megerősítése a cél. Ennek a szolgálatába állí-
tottuk Magyarország földrajzának középeuró-
pai irányító szerepének (anyagi és szellemi 
téren) megismertetését. Természetesen mindent 
a gyermekek szellemi színvonalához alkalma-
zunk. A gyermekek ugyanis 4V2 évestől 17 éves 
korúak. A zöme 9—15 éves. A kisebbeknek a 
kiválasztott anyagot mesékkel, történelmi játé-
kokkal, kirándulásokkal (Munkács vára, Rá-
kóczi élete) igyekszünk átadni. A nagyok pedig 
rendszeres tanításokat hallgatnak. Ebbe a taní-
tói munkába kapcsolódnak tanáraikkal a mun-
kácsi tanító- és tanítónőjelöltek, valamint a 
helyi tanítói kar, akik minden erejükkel és 
csodálatos szorgalmukkal támogatnak bennün-
ket nevelői munkánkban. — Munkánkat az is 
nehezíti, hogy a gyermekek egyrésze (körül-
belül 20—25) nem tud semmit sem magyarul . 
Ezeket direkt módszerrel taní t juk. Most már 
elég tűrhető eredmények mutatkoznak, amelye-
ket még a napi parancsban kiadott jelszavak-
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kai is igyekszünk erősíteni. Ebből a sokoldalú 
feladatból elég sok esik reánk. Az első napok-
ban nagyon kifáradtunk, de örömmel, élvezet-
tel vezetjük a kis magyarokat az igazi magyar-
ság felé. Levelünket azzal fejezzük be, hogy 
köszönjük az intézetben kapott sok-sok útmu-
tatást, amiket most nagyon jól hasznosíthatunk 
a magyarság érdekében". 

E három növendék közül az egyiknek: Seb-
rek Józsefriek, másik tanítóképző-intézetben na-
gyobb segélyt akartak biztosítani, mint ameny-
nyit nálunk kaphat. Eszményi felfogásra vall, 
hogy ezt a kedvezőbb anyagi helyzetét — inté-
zetünk szellemi légköre miatt — nem fogadta el. 

Ez a levél és Sebrek József állásfoglalása 
egyrészt azt bizonyítja, hogy ezek a növendé-
kek már elsajátították intézetünk szellemét, 
másrészt pedig azt is igazolja, hogy ez a három 
fiatalember a sa já t lábára állva, azaz teljesen 
önállóan tud ja alkalmazni azokat az elveket, 
amelyeket intézetünk hirdet. Fiúk! Kövessük 
ezeket! Kövessük Arany Jánost! Kövessük 
Nagy Lajos királyunkat! Gordoljunk vissza 
állandóan arra is, amit Széchenyi kötelessé-
günkké tett! És mindezek követésével alakítsuk 
ki magunkban azt a nemes lelkületet, amelyre 
a tanítói hivatás, a tanítói küldetés érdekében 
szükség van. 

A MEMORIZÁLÁS SZEREPE 
A MAI NÉPISKOLÁBAN* 

Irta: DROZDY GYULA 

AZÁNKBAN az 1925-ös Népisko-
lai' Tanterv nyomában megin-
dult módszerjavító törekvéseknek 
egyik eredménye, hogy háttérbe 

szorította a „leckéző" iskolát, s ezzel a túltengő 
szótanítást. Már akkor sem volt ú j a leckéz-
tetés elleni küzdelem, de ez csak az elméletben 
folyt. A gyakorlatban az iskolák leckéket ta-
nultattak nemcsak nálunk, hanem szerte Euró-
pában. Ezt még az úgynevezett „munkaiskola" 
gondolata sem tudta teljesen megszüntetni. Ez 
a leckéztető eljárás abból állt, hogy a tanító 
a tankönyv szövegét megmagyarázta, a gyer-
mekek könyvükben megjelölték, hogy „innen" 
„eddig", a feladott részt otthon szórói-szóra 
megtanulták, s az iskolában felmondták. És 
végén az eredmény attól függött, hogy mennyi 
ilyen könyvből betanult lecke maradt meg a 
gyermekek emlékezetében. 

Boncolgassuk kissé ennek az eljárásnak 
lélektani folyamatát! 

Mikor a gyermek leckét tanul, lelkét benyo-
mások érik a szavak nyomtatott képéről, tehát 
látás ú t j án szerez szóképeket. Ezeknek kiejté-
sét, egymásutánjá t addig gyakorolja, míg a 
szöveg emlékezetében meg nem marad. Mikor 
már megmarad: tud ja a leckét. Tudjuk, hogy 
a szövegnek emlékezetbe vésését nagyban elő-
segíti a hangos tanulás, mert ekkor a látási és 
hallási képek összekapcsolódnak a beszélőszer-
vek mozgásérzetével s az a többféle összekap-
csolt benyomás mélyebben rögzít az emlékezet-
ben. Még könnyebb a memorizálás akkor, ha 
a szöveg tar ta lmát a gyermek minden vonat-
kozásban érti is, mert akkor az értelem is elő-
segíti a szavak emlékezetbe vésését. S mikor a 
gyermek a szórói-szóra megtanult leckét fel-
mondja, rendszerint nem is az értelemre, ha-

* Ezt a cikket a Néptanítók Lapja nem magyar 
nyelvű miellékletében német-, szlovák-, ruszin-, román- ós 

i szerb nyelven is közöljük. 

nem a szövegre, a nyomtatott szavak képére 
gondol, azt lá t ja maga előtt. 

Most értékeljük a lecketanulást pedagógiai 
szempontból, elfogultság nélkül, tárgyilagosan. 

Vájjon mi hasznát veszi az értelem müve-
lése annak, ha a gyermek azt, amit már meg-
értettünk vele, hosszú, fáradságos munkával 
még szórói-szóra be is tanulja? Ha pedig nem 
értettük meg előzően minden vonatkozásban a 
szöveget, váj jon a gyermek csak akkor érti azt 
meg, ha tíz-tizenötször elolvassa, szórói-szóra 
megtanulja? Akkor a tankönyv szövegének 
megírása körül van baj, azért pedig nem fárad-
hat, nem szenvedhet a gyermek. 

Ha az elmondottakat mélyebben átgondol-
juk, megállapíthatjuk, hogy az értelem fejlesz-
tése semmit sem nyer a szövegnek szórói-szóra 
való betanulásával. Legfeljebb azt az érvet 
hozhatjuk fel mellette, hogy a gyermek a szó-
rói-szóra való tanulásban készséget szerez. Ez 
azonban gyenge érv, mert erre az életben csak 
akkor lesz szüksége, ha valamely alkalomra 
verset, beszédet kell megtanulnia. Ez pedig 
nem éri meg azt a fáradságot, erőt, amit a 
gyermek a leckéző iskolában a memorizálásba 
fektet, azt az időt, amit erre fordít. Gyakori az 
az érv is, hogy a gyermek a lecketanulás köz-
ben helyes nyelvi formákat szerez, szókincse 
gyarapodik, kifejező készsége fejlődik. Ez már 
alaposabb érv, s mert a memorizálásnak ezt az 
értékét kellő helyen ki is kell aknáznunk, erre 
majd később visszatérünk. 

A memorizálásnak az érzelmek nevelésének 
területén nincs nagy jelentősége. Hogy ez így 
van, azt tapasztalhat juk olyan költeményeknek 
felmondása közben, amelyeknek gondolatait, s 
a bennük kifejezett érzelmeket nem vittük át 
teljesen a gyermek lelkébe. Ha az így betanult 
verset szavalja a gyermek, a hangján, a hang-
hordozásán érezzük, hogy a lelke semmi Kap-
csolatban nincs azzal a gondolattal, érzéssel, 
amit a költő a költeménnyel ki akar fejezni. 
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ö a költeményt egyszerűen, mint leckét mondja 
fel. Ö csak a szavakat lát ja, mondja, miközben 
közömbösen halad el a gondolat, az érzelem 
mellett. Ugyanígy vagyunk a történelem vagy 
más tantárgy leckéinek szórói-szóra való be-
tanításával is. Ha a leekéző iskolában pl. a 
ta tár járásró l mondja el a könyv szövegét a 
gyermek, a szaván, hangján érezzük, hogy a 
lecke semmi közösségben nincs azzal, amit 
mond. ö csak f ú j j a a ta tár járásról szóló leckét 
éppen olyan közömbös hangon, mint pl. a nán-
dorfehérvári diadalról szóló részt mondaná. Ez 
még akkor is úgy van, ha előzőleg a tanító 
kellő módon feldolgozta az anyagot, mert a 
gyermek lecketanulás és felmondás közben nem 
az értelemre gondol s nem veszi figyelembe 
az érzelmeket, hanem minden erejét a szöveg 
szószerinti tanulására fordít ja. Az. érzelmi ne-
velést tehát nem a szövegnek szórói-szóra való 
megtanultatásával, hanem az anyagnak mód-
szeres feldolgozásával szolgáljuk. 

Az akara t nevelésének a leekéző iskolában 
az a szerep jut, hogy a gyermeket sokszor állít-
juk olyan elhatározáshoz, amely őt a leckének 
megtanulásához vezeti. De ennek az értéke is 
eltörpül, ha meggondoljuk, hogy a didaktikai 
és methodikai elveket figyelembe vevő nevelve 
tanítás közben sokkal több alkalom nyílik az 
akaratnak munkába való állítására, amelynek 
eredménye az erőkifejtés, cselekvés. 

Az elmondottakból láthat juk, hogy a leckéző 
iskola csak szóiskola, nem pedig nevelői érté-
kekkel dolgozó iskola. De ennek ellenére is fel 
kell vetnünk a kérdést: váj jon egyáltalán ne 
taníttassunk meg semmit szórói-szóra? Er re a 
kérdésre csak azt felelhetjük, hogy: igen, de 
nagyon meg kell fontolnunk, hogy mit, miért 
és mennyit emléztessünk. 

Először is könyv nélkül meg kell taníttat-
nunk költeményeket, de csak akkor, ha az ezek-
ben rejlő gondolatokat és érzelmeket annak 
rendje, módja szerint átültettük a gyermekek 
lelkébe. 

Olvasmánytárgyalás közben sokszor akadunk 
olyan részletekre, amelyekben egy-egy meg 
kapó gondolat vagy érzés művésziesen van 
megírva. Ilyen irodalmi értékű kisebb részlet 
nek megtanulása és kellő hanghordozással való 
elmondása nemcsak gyönyörködteti a gyerme-
ket, hanem a szép nyelvi formák is megrögződ-
nek lelkében, szókincse gyarapodik, kifejező 
készsége fejlődik. 

Amit eddig elmondottunk, az tisztán az 
anyanyelven való tanításra vonatkozik. A to-
vábbi kérdés az, hogy a nem magyar tannyelvű 
iskolában, ahol a más anyanyelvű gyermeket 
magyar nyelvre is kell tanítanunk, tanultas-
sunk-e be könyv nélkül magyarnyelvű szöve-
get? 

Er re a kérdésre egyenes a válaszunk. Még-
pedig az, hogy: igen. Ez azért szükséges, mert 

miközben a más anyanyelvű gyermek a magyar 
szavak kiejtését, mondatokba való fűzését is 
gyakorolja, s ezzel szavak, nyelvi formák rög-
ződnek meg lelkében, melyeket alkalomadtán 
beszédében alkalmaz. I t t azonban még határo-
zottabban meg kell követelnünk azt, hogy a 
magyarnyelvű szöveget a más anyanyelvű 
gyermekkel előzőleg minden vor.atkozásban 
magyarázzuk meg, mégpedig nemcsak a gon-
dolatokat, hanem a szavak, a mondatok jelen-
tését is. Ne legyen a magyar szövegnek egyet-
len szava, mondata sem, amelynek jelentését 
ne értené a nem magyar anyanyelvű gyermek. 
Sőt még ez sem elég. A magyar nyelven írt 
költeményben vagy prózai szövegben rejlő ér-
zelmeket is át kell a gyermekekkel éreztetnünk. 
Természetes, hogy mindezt nem végezhetjük 
csak magyar nyelven, hanem a költemény tar-
talmi és alaki magyarázata, a szavak, monda-
tok jelentésének megértetése közben a más nyel-
vet, mint anyanyelvet kell használnunk. Na-
gyon fontos az is, hogy a tanító a könyv nélkül 
való betanulás előtt minél többször tiszta kiej-
téssel és kellő hanghordozással olvassa el a köl-
teményt. s a költeményt tanulása közben ezt a 
gyermekektől is k ívánja meg. 

Nagy hiba volna, ha a tanító egyszerűen azt 
kívánná a gyermekektől, hogy a tárgyal t költe-
ményt tanulják meg könyv nélkül. Ezt egyik 
esetben sem tehetjük. Sem akkor, ha a más 
anyanyelvű gyermek anyanyelvén költeményt 
tanul, méginkább akkor nem, mikor a más 
anyanyelvű gyermeknek magyar költeményt 
kell könyv nélkül megtanulnia. Mind a két eset-
ben meg kell taní tanunk a gyermekeket a 
könyv nélkül való tanulás módjára rigy, hogy 
a tanév elején két-három költeményt a tanító 
tanít meg, a következő menet szerint: 

A költemény rendszeres tárgyalása után az 
egészet felolvassa a tanító, miközben a gyerme-
kek a könyvükbe néznek. Azután a gyermekek 
fejlettségi fokához mért terjedelmű gondolati 
egységet olvas fel, amit a gyermekek többször 
elolvasnak, majd könyv nélkül mondanak el. 
Ugyanígy taní t ja meg a következő gondolat-
egységet, de most már az előzővel összekap-
csolva is elmondatja. Mikor már így végig-
haladt a költeményen, akkor az egészet elol-
vastatja, majd könyv nélkül többször elmon-
datja. Ezután megmondja a gyermekeknek, 
hogy ők is így tanulják a költeményt. 

Ez a feldaraboló (frakcionáló) tanulási mód-
A nagyobb gyermekeknél már rámutathatunk 
az egybefoglaló (globális) tanulási módra is, 
mikor a költeményt a maga egészében olvassuk 
mindaddig, míg könyv nélkül nem tudjuk. Ezt 
a módot azonban csak anyanyelvén írt szöveg 
tanulása közben alkalmaztassuk. Nem magyar 
anyanyelvű gyermekek magyar szöveget min-
dig földaraboló módon tanuljanak. , 
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AZ ÉRZELMEK KELETKEZTETÉ§E S AZOK 
M I T V E R É S E 

Irta : G Y A R M A T H Y AURÉL 

amelyek 

|Z ISKOLAI életnek kellemes vagy 
kellemetlen volta, de egyben ne-
velőértéke, eredménye is, min-
dig azoktól az érzelmektől függ, 

ott meghonosodnak. Van iskola, 
melyben állandó a mosoly, a derű, a vidámság, 
a munkakedv, amely azonban sohasem válik 
szertelenné, s így nem is veszélyezteti a munka 
komolyságát. Az ilyen iskolába csak nagy-
ritkán köszönt be a félelem, a harag, a szomo-
rúság, nyomott hangulat, mely bénítja a lelke-
ket, elveszi a munkakedvet. S lehet iskola, 
ahol a mosoly, a jókedv csak r i tka vendég. 
Ebben az iskolában is folyik a munka, de an-
nak mindig sötét, komor a hangulata. I t t min-
den parancsszóra megy, s a gyermekes hibák, 
botlások, ügyetlenségek már engedetlenségnek 
számítanak. S ennek az iskolának tanítója ab-
ban a tudatban r ingat ja magát, hogy mindezt 
a fegyelem kívánja, holott ennek semmi köze 
a pedagógiai értelemben vett fegyelemhez. 

Bátran mondhatjuk, hogy tisztán a tanítótól 
fiigg, hogy az iskolájában milyen érzelmek, han-
gulatok jutnak vezetőszerephez, mert hiszen ő 
ébreszt ott érzelmeket, ő ad a munkának színt, 
hangulatot. 

Tudjuk, hegy a lélekben különböző hatások 
önkénytelenül is érzelmeket ébresztenek. A ta-
nítónak már a puszta megjelenése is érzelme-
ket kelt a gyermek lelkében. Ez lehet rokon-
szenvet, ellenszenvet, félelmet, tiszteletet, örö-
met keltő aszerint, hogy a tanító és a gyerme-
kek között milyen a viszony, avagy a tanító 
magatar tása a belépéskor kellemes vagy kelle-
metlen hangulatot, jó- vagy rosszkedvet fejez 
ki. De a tanítónak tettei, szavai is befolyásol-
ják az érzelmeket. Pl. ha a tanító kemény, ha-
ragos tekintettel, rosszaló figyelmeztetéssel lép 
be az iskolába, ez a gyermekek lelkében az ijed-
ség, a félelem érzelmét kelti. De lehet egyetlen 
szó is, amellyel kellemes vagy kellemetlen ér-
zelmet kelthetünk. Sőt a tekintet, a nézés is 
olyan érzelmeket vált ki a lélekből, amilyen 
szándékkal azt tesszük. 

Az érzelmek keletkezésének nagyon fontos té-
nyezője a beállítás is. Pl. ha azt a tanítót, akihez 
a gyermek majd iskolába jár, jó hír előzi meg, a 
gyermek azt a tanítót máris kellemes érzéssel 
fogadja. Ezzel szemben fél attól a tanítótól, akit 
rossz hír előz meg. Ehhez pedig elég ha egyet-
len fölnőtt vagy gyermek valamely vélt sérel-
met mond el róla. Ha ezt a gyermek meghallja, 
s a tanítóval találkozik, máris kellemetlen ér-
zelmek jelennek meg lelkében. S ahhoz, hogy 
ez az ellenszenv, rossz érzés elmúljon, nagyon 
tok idő s a kellemetlen rágalmakkal e.lentétes 
sok cselekedet kell-

A tanítónak feltétlenül ügyelnie kell arra, 
hogy milyen érzelmeket kelt tanítványai lelké-
ben. Nagy hiba lenne azonban, ha megjelené-
sébe, szavaiba, modorába ezért erőltetettséget 
vinne. A kellemes érzelmeket keltő megjelenés-
nek, magatartásnak természetesnek, keresetlen-
nek kell lennie, mert a gyermek azonnal meg-
érzi, ha mást mutat a külső, mást mond a szó, 
mint ami a belsőben van. Nincs veszedelme-
sebb, mint ha a tanító a gyermek előtt színész-
kedik, mert ha ezt a gyermek megérzi, joggal 
alakoskodásnak, félrevezetésnek veszi. 

Amint az elmondottakból látjuk, a tanító 
érzelmeit, s az ezt kifejező hangulatot szinte 
átsugározza tanítványai lelkébe. Ennek az át-
adásnak, átsugárzásnak eszközei: a cselekedet, 
a szó, az érzelmet kifejező mozdulat a szemmel, 
az arcjátékkal. Igaz, hogy ezek csak külső je-
lek, de az érzelemkeltés szempontjából nagyon 
fontosak. Mindezek azonban csak kísérői, vele-
járói lehetnek a tanító őszinte érzelmeinek, 
hangulatának. Az igazi nevelőértékű érzelem-
átvitelnek abból a szellemi közösségből kell fa-
kadnia, amely a tanító és a tanítvány között 
létrejön. Ez az első és elengedhetetlen feltétele 
minden nevelőhatásnak, s így az érzelemkeltés-
nek is-

Ch. M. Maason ezt mondja az érzelem átvi-
teléről: „Az érzelem csak rokonszenv ú t ján vi-
hető át, s talán semmi más úton." Ezt ma már 
minden pedagógus annyira természetesnek 
tart ja, hogy a gyermeknek és a tanítónak egy-
más iránti rokonszenve nélkül nem is képzel-
hetünk el igazi iskolai nevelést. Az a tanító, 
aki ellenszenves a gyermek előtt, talán szólhat 
az értelemhez, de nem szólhat az érzelemhez. 
Sőt az értelem nevelésére is kihat az ellen-
szenv, mert hiszen, mint tudjuk, az értelmi és 
érzelmi nevelés egymástól mereven el sem vá-
lasztható. A rokonszenves tanító tehát nemcsak 
az érzelmi, hanem az értelmi nevelés terén is 
sokkal nagyobb eredményt ér el, mint az ellen-
szenves. 

De a tanítónak nemcsak a rokonszenvet, 
hanem minden más érzelmet is át kell vinnie 
a gyermek lelkébe. Így átvihető a szomorúság, 
a vidámság, a kétség, az aggodalom, a félelem, 
a lelkesedés, a tisztelet, a szánalom és minden 
más érzelem, de ez igaz és mély csak akkor 
lehet, ha a tanító maga is átérzi azt, amit át 
akar sugározni. Ha pL a tanító valamely szo-
morú eseményt akar megismertetni a gyerme-
kekkel, s ezzel a szomorúság érzelmét akai"ja 
átvinni a gyermekek lelkébe, magatartásán, 
hangján is kifejezésre kell jutnia annak, hogy 
maga is mélyen átérzi az eseményt az azzal 
kapcsolatos érzelmet. Az így elmondott ese-
mény a gyermek számára is olyan élmény 
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lesz, amely a szomorúság érzelmét kelti, mé-
lyíti- De a tanító szomorúsága átsugárzik a 
gyermek lelkébe akkor is, ha nem beszél, ha-
nem csak magatar tásán ju t kifejezésre a szo-
morúság. S így van ez a többi érzelemmel is. 
A történelem, de a többi tantárgy tanítása 
közben sokszor tapasztaljuk, hogy a tanító lel-
kesedése átszáll a gyermekek lelkébe is. De 
átszáll a tanító munkakedve, munkába vitt 
lendülete is. Ezért van az, hogy a vontatott, 
lagymatag tanítás közben a gyermekek fi-
gyelme úgyszólván semmi, míg az élénk, len-
dületes tanítás közben mindenki figyel, gon-
dolkozik s ő maga is részt akar venni a mun-
kában. A lényeg az, hogy azok az érzelmek, 
amelyeket a tanító át akar vinni a gyermek 
lelkébe, valóban meglegyenek az ő lelkében is, 
s így azok igazi érzelmek legyenek. Neki 
valóban át kell éreznie azt, amit mond s külső-
leg mutat. Magának a gyermeknek nem is sza-
bad éreznie, hogy a tanító elmondás, elbeszélés 
közben azért muta t ja érzelmeit, liogy azokat ő 
is érezze. Neki azt kell éreznie, hogy a tanító 
érzelme magából a tárgyból fakad. 

Nem szabad azonban hinnünk azt, hogy a 
gyermekek minden feléjük sugárzó érzelmet 
egyszerűen csak befogadnak. Nem. A nevelés 
feladata, hogy a gyermek lelkét fogékonnyá 
tegyük az érzelmek befogadására. Ezt pedig 
csak ugyanazon érzelmeknek minél többszöri 
átéltetósével érhetjük el. Hogy azt elérhessük, 
előbb a gyermek lelkét abba az állapotba kell 
hoznunk, amely az érzelem befogadására alkal-
mas. Ezzel magyarázható az a metodikai han-
gulatkeltés, amit az érzelmi vonatkozású anyag 
feldolgozása közben alkalmazunk. 

Több nemes érzelem befogadására rend-
szerint már a család is előkészíti, fogékonnyá 
teszi a gyermeket. Pl- a vallásos érzelem iránti 
fogékonyságra való nevelés akkor kezdődik, 
mikor az édesanya imádkozni taní t ja gyerme-
két. Valaminek megköszönése a hála érzelmére 
való fogékonyságnak első alapköve. Stb. A ta-
nítónak, hogy a család munkáját folytathassa, 
az esetleges hiányokat pótolhassa, ismernie 
kell taní tványai érzelmi életének fejlettségét, 
s az érzelmekre való fogékonyságának fokát. 
Mikor ezt kutatgatja , lépten-nyomon tapasz-
talja, hogy nem minden gyermekben van meg 
egyformán valamennyi nemes érzelem befoga-
dására a fogékonyság. Neki a r ra kell töreked-
nie, hogy valamennyi gyermek lelkébe vala-
mennyi nemes érzelemre való fogékonyságot 
minél előbb belevigye, mert a nevelői munká-
nak egy-egy mozzanata csak így válhat az 
egész osztály érzelemnevelésének eszközévé. 

Vannak érzelmek, amelyek ragadósak. Ilyen 
pl- a félelem, a lelkesedés, a vidámság, a jó-
kedv, a szomorúság, lehangoltság stb. Ezek az 
érzelmek az egyik lélekből átszállnak a má-
sikba, s ott lépnek munkába, tehát a tömegek 
lelkét mozgatják. Olyan ez, mint mikor a I 
csendes vizén megindul egy hullám, amely az-
tán az egész tó vizét megmozgatja- A tanító-
nak ezzel is számolnia kell, s az érzelmeknek 

ezt a tulajdonságát is fel kell használnia neve-
lés közben. 

A nevelésnek egyik legfontosabb feladata a 
magasabbrendű érzelmek felébresztése és ki-
művelése. Ilyen magasabbrendű érzelem első-
sorban a vallásos és a hazafias érzelmek ha-
talmas köre. Ezek eszmékkel vannak kapcso-
latban. Nevelés közben ezeket az eszméket szi-
lárdan kell a lélekbe helyeznürk, s ezek tar-
talmát adó érzelmeket ott el kell mélyítenünk. 
Erre a nevelésnek egész vonalán bőséges alka-
lom kínálkozik. A magasabbrendű érzelmek-
kel mindig a legszeretetreméltóbban kell fog-
lalkoznunk. Kiművelésük közben munkába kell 
állítanunk a képzeletet is, amelyen át meg-
kapó képeket kell festenünk a lélek legmé-
lyébe. Olyanokat, amelyek állandóan jelen van-
nak a gondolkozásban, s annak színt, erőt, ér-
téket adnak. 

Amint láttuk, a kedélyéletnek nemes érzel-
mekkel kell telítve lennie. Ennek gazdagítá-
sára szolgál a költészet, a zene, az ének, a rajz, 
a képzőművészet alkotásainak, valamint a ter-
mészetnek szemlélete. Azokat az érzelmeket, 
amelyeket ezek a lélekben keltenek, a lehető 
legmagasabb fokig ki kell művelnünk, mert 
ezek díszítik, tartalmasabbá, szebbé, gazda-
gabbá teszik az életet. 

Amint tudjuk, a költészet főleg az érzelem 
nevelését szolgálja, s ebben rejlik nevelői je-
lentősége, lelketművelő igazi hatása. A költé-
szetnek nevelői szempontból nemcsak az az 
értéke, hogy az esztétikai érzelmeket nyújt , ha-
nem az is, hogy azok a gondolatok és érzel-
mek, amelyek a költői alkotásban benne van-
nak, a lelket gazdagítják, az érzelmeket ne-
mesítik. A népiskolai nevelésben pedig alig 
van olyan terület, mely többször keletkeztetne 
érzelmeket, mint a költészet. De ne feledjük 
azt sem, hogy a költészetnek, de a művészet 
többi ágának is, művészeti szempontból lehet-
nek kiváló alkotásai, de nem bizonyos, hogy 
azok nevelési szempontból is értéket jelente-
nek- így a világnak legszebb műalkotását sem 
tar that juk pedagógiai szempontból értékesnek, 
ha az a növendék lelkére káros hatást gyako-
rolhat. Éppen azért a tanító a költészetnek, de 
a művészet bármely ágából is csak azokat az 
alkotásokat használhatja fel a nevelés céljaira, 
amelyek a művészi érzék felkeltése és fejlesz-
tése mellett a nemes érzelmeket is ápolják, fej-
lesztik, mélyítik. Annyi bizonyos, hogy a nagy 
költők és más művészek nem az erkölcsi tanul-
ságok levonásáért alkotnak, de az erkölcsi fel-
fogás kisugárzik belőlük akkor is, ha egy szó 
sincs bennük az erkölcsről, mert az igazi mű-
vészi alkotás visszatükrözi alkotójának erkölcsi 
felfogását, egész világszemléletét, világnézetét, 

A nagy művészi alkotások átérzése azon-
ban csak bizonyos ismerettartalom segítségé-
vel és magasabb szellemi fejlettség mellett 
lehetséges. Ezért áll a tanító nehéz helyzet 
előtt akkor, mikor az irodalomnak és a művé-
szet többi ágának azokat a termékeit kell ki-
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válogatnia, amelyeket a különböző korú és ér-
telmi fejlettségű gyermekek átérezhotnek s 
amely lelküket nemes érzelmekkel telítheti. 

Azokat a nevelői értékeket, amelyeket a 
műalkotások nyújtanak, a költészetet kivéve, 
még nem aknázza ki kellően az iskola. Ezen a 
területen még nagy a hiány. Ennek pótlását 
az ízlésesnek, a szépnek észrevétetésén kell 
kezdenünk úgy, hogy azok nemes érzelmeket 
keltsenek a gyermek lelkében. Ugyanis a gyer-
mek sokszor hiába nézi a képet vagy más mű-
alkotást, nem látja meg benne a szépet. E r re 
sokszor rá kell i rányítanunk figyelmét, míg 
lassanként felébred lelkében a szépnek kere-
sése s meglátása. És itt, amint már érintettük, 

nemcsak az esztétikai elemekre gondolunk, ha-
nem mindig azokra az érzelmekre és gondo-
latokra is, amelyek a műalkotás szemlélete 
közben nemes érzelmeket kelthetnek a gyer-
mek lelkében. 

Az érzelmek keletkeztetése és nevelése köz-
ben a cél csak az lehet, hogy tanítványaink 
lelkében az ideális érzelmek legyenek az ural-
kodók, ezek töltsék el lelkét, irányítsák érzelmi 
s befolyásolják értelmi életét. Ne feledjük, 
hogy minél gazdagabb az egyes emberek ér-
zelmi élete, annál jobb, nemesebb lesz az a 
társadalom, amelyben élünk, s amelynek gon-
dolkozása, érzelme szabja meg nemzetünk bol-
dogulásának útját is. 

A CÜEIDESFO^LALKOZTATÁÜ CÉLJA 
É§ FORMÁI 

írta : V Á G Ó ELEMÉR 

CSE N DE S FOGLALKOZTATÁS 
kérdése mindaddig megoldatlan 
problémája marad a tanítóság-
nak, míg osztatlan és részben 

osztott iskola van. Tekintve nagy jelentőségét, 
foglalkoznunk kell vele, mert céltudatos hasz-
nálata iskolánk életét megiíjít ja, eredménye-
sebbé teszi. 

Mint minden iskolai munkának, a csendes-
foglalkoztatásnak is kettős célja van: nevelői 
és tárgyi cél. Tantervünk mindkettőt .szépen 
körvonalozza. Midőn azt mondja: „a csendes-
foglalkoztatás jelenti az önálló gondolkodásra 
való nevelés és az önálló munkára, az öntevé-
kenységre való szoktatás alkalmát", a nevelői 
célt tűzte ki. Másrészt: „A tanulók a tárgyal t 
anyagot a megkezdett alapon, a közvetlen fog-
lalkozás alatt szükségszerűen elmaradó fel jegy-, 
zésekkel, csoportosításokkal, összefoglalásokkal, 
következtetésekkel, a gyakorlati életben való 
alkalmazás megállapításával, értékével, hasz-
nával, kárával stb. kiegészítik. Másrészt a köz-
vetlen foglalkozások előtt a már elvégzett 
anyagot ilymódon ismét feldolgozva és egyide-
jűleg átismételve, további alapot kapnak a tár-
gyalásra kerülő ú j anyag számára". Ezek az 
utóbbi gondolatok a csendesfoglalkoztatás tár-
gyi célját jelölik meg. 

Általában minden csendesfoglalkoztatási fel-
adatnak, tekintet nélkül anyagára, nagy nevelő 
értéke van. Az a munka, amelyet a gyermek 
önmagára utalva, önállóan gondolkodva, ön-
állóan következtetve végez, hű tükörképe a 
gyermek egész gondolatvilágának, maradandó 
foglalata lelki értékének. 

A csendesfoglalkoztatás a legjobb alkalom 
arra , hogy a gyermeket siker-érzésekhez juttas-
suk, amelyre pedig igen nagy szükségünk van-

A csendesfoglalkoztatás alat t s annak ered-
ményéből ismerheti meg a tanító legjobban 
gyermekeinek lelkét. A rendszeres és követ-
kezetes munkáltatás sok-sok alkalma kifejleszt 

a gyermekben annyi önállóságot és munka-
készséget, hogy ennyit az osztott iskola állandó 
közvetlen foglalkozásával megadni nem képes. 

Az egyéni becsület, a kötelességteljesítés s a 
munka szeretete azok a vezető szempontok, 
amelyek az évek hosszú során át végzett csen-
desfoglalkozások alatt a lélekben kifejlődve, az 
erkölcsös ál lampolgárrá való nevelés legbizto-
sabb alappillérei lesznek. 

A csendesfoglalkoztatás tárgyi céljának el-
érése érdekében a szinte beláthatatlan foglal-
koztatási anyagot fel kell osztanunk: 

a) előkészítő, 
b) tanítást befejező, 
c) elmélyítő, 
d) begyakorló és 
e) kiegészítő feladatokra. 
Hozzáfűzhetjük ezekhez a csendesfoglalkoz-

tatásnak azokat az eseteit, amelyek látszólag 
nincsenek kapcsolatban a közvetlenül feldolgo-
zott anyaggal, csupán azért végeztetjük, hogy 
megtanítsuk és rászoktassuk a gyermeket sza-
bad idejének helyes eltöltésére, a nemes szóra-
kozásra s ezen keresztül az iskola megkedvel-
tetésére. Ezek a: 

f) szórakoztató csendesfoglalkozások. 
a) Az előkészítő csendesfoglalkoztatás egy-

egy később feldolgozásra kerülő tanítási egy-
ség i ránt kelt érdeklődést s alkalmat ad a 
gyermeknek arra, hogy a későbbi közvetlen 
foglalkozáshoz megfelelő munkaanyagot gyűj t -
sön egybe. A csendesfoglalkozásnak ez a for-
mája különösen a felsőtagozatban eredményes 
és kedvelt, hol az önálló kutatásban már jár-
tasak a gyermekek, de egyes feladatokat az 
alsó tagozat tanulói is örömmel végeznek. 

Ilyenek az általános i rányú megfigyelések, 
az ismétlések, s azok egy-két mondatban való 
rögzítése, oly számolási és mérési feladatok 
gyakorlása, ameiyek alapját képezik a követ-
kező módszeres egységnek, méregetések a tér-
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képen, találgató játék (a térképen), nevek írása, 
idevágó olvasmányok keresése, könyvtári köny-
vek olvasgatása, a gyermekek által gyűj tö t t 
vagy rendelkezésükre bocsátott képek elrende-
zése bizonyos szempontok szerint, szemléltető 
eszközök készítése stb. 

Az előkészítő csendesfoglalkoztatások leg-
főbb területe a beszéd- és értelemgyakorlatok, 
nyelvi ismeretek, számolás és mérés, földrajz, 
természeti ismeretek. 

b) A tanítást befejező csendesfoglalkozások. 
Ezek egy-egy feldolgozott tanítási egységet 
zárnak le a módszeres el járásnak megfelelően. 
A legtöbb tanítás után megtalálhatók. A „min-
denes füzet" muta t j a meg, mennyire él a tanító 
vele, de ugyanolyan mértékben eszköze az 
olvasókönyv, fogalmazási- és ra jzfüzet is. Az 
óra folyamán táblára került rajzok, vázlatok, 
kijelölt feladatok másolása, illetve megoldása, 
valamint megkezdett fogalmazás, rajz, kézi-
munka önálló befejezése, fogalmazási és helyes-
írási feladatok, tollbamondott, másolt szöveg 
javítása képezik leggyakrabban tárgyát . 

c) Elmélyítő csendesfoglalkoztatás. Az osz-
tat lan és részben osztott iskola tanítójának egy-
egy tanítási egység feldolgozásakor nincs ideje 
minden vonatkozásban megtárgyalni az anya-
got, különösen akkor, ha a körülmények kény-
szerítő hatására több rokontételt von össze. 
A nagy anyagtömegnek egyetlen szempont 
szerint való feldolgozása is nehéz munkát je-
lent, a több oldalról történő megvilágítás, a 
többi tantárggyal és a gyakorlat i élettel való 
szoros kapcsolatba hozás a csendesfoglalkoz-
tatási órákra hárulnak. 

A feldolgozott tárgyról szóló részletesebb 
olvasmány, a könyvtári könyvek idevonatkozó, 
jól kiválogatott részletei, a tárgykörre vonat-
kozó számolási és mérési feladatok, a gyerme-
kek által gyűj töt t ujságképek, képeslapok, raj-
zok világosságot vetnek egy-egy rejtettebb 
mozzanatra s rámutatnak az életben tapasz-
talható fontosságára. Jól teszi a tanító, ha az 
i f júság i könyvtár kölcsönző óráin (ha maga a 
könyv minden részletére nem emlékszik) meg-
tudakolja a gyermektől, hogy van-e a könyv-
ben olyan részlet, amelyről már az iskolában 
is beszélgettünk. A megjelölt helyeket ellen 
őrzi, átolvassa, s vázlatába szóval és számmal 
bejegyzi a könyv címét, oldalszámát, hogy a 
következő évben már ő ajánlhassa a gyermekek 
figyelmébe ezt a részt. A könyvtárnak ily 
értelmű feldolgozása nevelői szempontból is 
igen értékes, mert a tanulók látják, hogy a 
könyv ismeretet nyúj t , hiányos, hézagos tudá-
sukat bővíti, a tanulást, ismeretszerzést köny-
nyebbé élvezetesebbé teszi. 

A csendesfoglalkoztatásnak ez a módja fő-
ként a beszéd- és értelemgyakorlatok, földrajz, 
történelem és gazdasági ismeretek tanítási 
óráit követi szívesen. 

d) Begyakorló csendesfoglalkozások. Az órán 
feldolgozott anyag minél erősebb bevésésére, 
egyes készségek elsaját í tására s az életben való 
alkalmazására irányulnak. 

A csendesfoglalkozásnak ez a formája van 
legáltalánosabban elterjedve. Ez a legismer-
tebb, ide lehet a legtöbb feladatot besorolni-
Végzésük is a legkönnyebb, mert rendszerint 
fr iss szemléleteken alapulnak, fr iss ismerete-
ken épülnek, így könnyen érthetők, eredmé-
nyesek. 

Ha az iskolák órarendjeit vizsgáljuk, a 
csendesfoglalkoztatási feladatok rovatban ezek 
a szavak fogadnak: ír, rajzol, olvas, számol, 
tanul, figyel, másol. Általában mindenütt túl-
teng az írásbeli feladat. Ez némileg érthető, 
mert a tanítónak érdeke, hogy a következő órán 
a legnagyobb csendet biztosítsa a közvetlen 
foglalkozáshoz. Bőven méretezett írásbeli fel-
adattal ezt el is éri. A gyermekek azonban 
hamar megunják a sok e f fa j t a munkát s az 
eredményben nincs köszönet. Nem is szólva az 
egészségre káros hatásról. 

A begyakorló csendesfoglalkozások minden 
tantárgyban egyformán használhatók. Eszközei 
az olvasókönyv, a füzetek, alkalmi anyagok, de 
sokszor minden eszköz nélkül is végezhetők. 

e) Kiegészítő csendesfoglalkozások. Az osz-
tatlan és részben osztott népiskola egy-egy osz-
tályában nagyon kevés a közvetlen foglalko-
zásra fordítható idő. Csak nagy kihagyásokkal, 
egybefoglalásokkal lehet az előírt tananyagot 
elvégezni. Az egyes tanítási egységek között 
nagy hasadékok, ugrások mutatkoznak. A ki-
egészítő csendesfoglalkozások célja, hogy az 
egy tárgykörben feldolgozott tanítási egységek 
közötti hasadékokat áthidalja, s a hiányosaa, 
csak főbb vonásaiban ismertetett eseménytöre-
dékeket teljes egészében állítsa a gyerme-
kek elé. 

Ez a csendesfoglalkozások legértékesebbje. 
Ez használja ki és foglalkoztatja legjobban a 
gyermek öntevékenységét, munkavágyát . Saj-
nos, eredményes végzését, igazi kutató munkát 
az iskola és a gyermekek hiányos felszerelése, 
az osztályok túlzsúfoltsága megakadályozza. 

Az alsóbb osztályokban a beszéd- és értelem-
gyakorlatok, valamint a földrajzi egységek át-
hidalására, bővítésére; a felsőbb tagozatban a 
földrajzi, történeti, gazdasági ismereti anyag 
rendszeres összefoglalására, kiegészítésére, pót-
lására, önálló megfigyelések végzésére nyú j t 
alkalmat. Ezek elérésére megfelelő könyvtár, 
bőséges szemléltető anyag, műhely és kísérleti 
eszközök volnának szükségesek. 

f) A szórakoztató csendesfoglalkoztatásokkal 
azt akar juk elérni, hogy a gyermek még jobban 
megkedvelje az iskolát, közelebb hozza az ott-
hont az iskolához s megtanítsa a gyermeket a 
szórakozás helyes formájára . Ennek társas-
játékok és ügyességek, hasznos és t réfás fogá-
sok elsajátítása az anyaga. Noha kimondottan 
a kellemes időtöltés a céljuk, mégis sokat meg-
valósítanak a népiskola gyakorlat iasságra tö-
rekvő elgondolásaiból is. A gyermekek általá-
ban örömmel végzik s legtöbbször odahaza is 
élnek vele s ezzel a családnak is sok derűs 
percet szereznek. Csupán a r ra ügyeljen a 
tanító, hogy pl. páros játékok esetén egyenlő 
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erők kerüljenek össze s a kiszemelt feladat a 
hangulatnak megfelelő legyen. 

A Tanterv III . kötete fontosságának meg-
felelően bőven és részletesen tárgyal ja a csen-
desfoglalkoztatás felmerülhető kérdéseit. Gon-
dolatai minden tanítói lélekben hasonlókat 

támaszthatnak. Ebben az esetben —i az Útmuta-
tás szavaival élve —: „A csendesfoglalkoztatás 
felhasználása nem gondot, hanem értékes segít-
séget és még értékesebb eredményeket jelent, 
ha megfelelő pedagógiai elgondolással ál l í t juk 
be azokat tanmenetünkbe és órarendünkbe". 

A TÖBTÉHfETTAHíÍTÁS MÓDiZEBÉHEZ 
írta : A M B R U S BÉLA 

| i tán feliil áll a történelem ne-
velőértéke és ereje és ez a való-
ság gyakorlati szempontból is 
legalább olyan régi, mint „His-

tória est magistra vitae" klasszikus mondása. 
A sorsdöntő események bekövetkezései áll í t ják 
fel az értékelés mérlegét. A történelem bizo-
nyít a történelem mellett. A mult tükrözi a jö-
vőt s a jövő bennerejlik a múltban és leméri a 
jelennek azon eseményeit, amelyek történelmi 
színvonalra emelkednek. Amennyiben pedig a 
történelmi események, fejlődések és cselekede-
tek hőse, alakítója, cselekvő vagy szenvedő 
résztvevője az ember — mint Isten tervének 
végrehaj tója — a nemzeti és társadalmi közös-
ségben, értelmével, eszével, tehetségével, jelle-
mével, akaratával és tekintélyével számolni kell. 
Ez a történelmi felelősség. Egy nevelőnek mér-
legelnie kell, vájjon kihasználta-e, alkalmazta-e 
magán a történelem nagy nevelő értékeit! Meg 
kell állapítani, hogy a lélek és az igazság ereje, 
az ember igazi értékeiért folyó élet-halálharc 
fennsége avat ja a történelmet a korok és nem-
zetek nevelőjévé. A kérlelhetetlen tudat és ta-
nulság, hogy csak azért érdemes élni ezen a 
földön, amiért meghalni érdemes, az ellenáll-
hatat lanul bekövetkező küzdelem, amelyek 
té t je a nemzet élete: ebben rejl ik a történelem 
lélek- és nemzetnevelő hatása. Ezen a nagy lelki 
megalapozottságon, amelyben a magyar tanító 
hitének és meggyőződésének gyökere él, kell 
elindulnia a történelem tanításának és ezen 
kell haladnia- Ez a magyar történelem és tör-
ténelemtanítás etikai alapja. 

Téved, aki azt hiszi, hogy a magyar törté-
úelem lelkületét jellemző nagy nevelői értékek 
és gondolatok nem valók a népiskola pedagó-
giai munkájába, mert meghaladják a gyermek 
értelmi és érzelmi élete színvonalát. Ami szép, 
fenséges és sorsdöntő történelmi tett, az rend-
szerint egyszerű, világos, megkapó, megrendítő 
emberi és gyermek által érthető és átérezhető. 
Nem kell neki a kalandozások korának idő-
rendje, hosszú kritizálás, de igenis kell neki 
Lehel vezér, aki halála előtt kür t jé t kélte, hogy 
utol jára elzenghesse harcidalát. Nem kell a 
gyermeknek a szentistváni államszervezet, de 
szükséges a Szent Jobbja, amely csodálatosan 
őrködik felettünk. A gyermek nem érti a ha-
talmi versengéseket, a politikai harcokat, de 
él-hal a törökverő Hunyadiért, a hős Kapisztrán 
Jánosért és megérti miért harangoznak delet 

így nő a magyar katona ideálja, a kereszt és 
a hit erejének tudata a magyar önbizalom öt-
vöződésével a gyermek lelkében. Mátyás nagy-
vonalú külpolitikai terveinek leírása nem ér-
dekli a gyermeket, de érdekli az igazságos Má-
tyás, a nép, a gyengék védelmezője, a félelme-
tes feketesereg vezére, a gyönyörűséges budai 
palota. Nem kíváncsi a veszekedő főurakra, a 
pártharcok okaira, de megszereti a hazáért 
hősi módon elesett II. Lajos királyt és megérti 
a fenséges mohácsi tragédiában a nagyszerű 
halált, amelyből mégis volt feltámadás. 

Meddő a koreszmék vázolása is. Rákóczit, 
aki millió holdját feláldozza a hazáért, meg-
ért i és tiszteli. Damjanich vörössipkásaival és 
a 48-as kis dobosokkal szívesen masírozik a 
gyermek képzelete. Átéli a fenséges pillana-
tokat, amikor Petőfi kileheli lelkét a muszka 
pikadöfés közben, amikor vérével pecsételi meg 
táltosi jóslatait. De felesleges a szabadságharc 
kronológiája és oknyomozó taglalása. Gyula 
diák „Magyar baka" költeménye egyszerű el-
mondása többet segít és nyú j t a hazaszeretet, 
a magyar katona glóriás értékének érzékelte-
tésére, mintha az összes frontális stratégiai pro-
blémákat halmozzuk fel mit sem érő hely és 
névcsoportosításokkal. Egy-egy kiragadott hősi 
cselekedet esztendőkre szóló érzéshullámzást 
okozhatunk a gyermeknek, amikor már a nehe-
zen megtanult, talán egyesre felelt történelmi 
lecke témájára sem emlékezik. Nem hiszem, 
hogy megértették a gyeimekek a Felvidék, Er-
dély visszacsatolásának nemzetiségi ós nemzet-
gazdasági jelentőségét, de feltétlenül megértet-
ték azt a magyar főhadnagyot, aki elsőnek 
átérve a hidon megcsókolta a párkányi magyar 
földet. 

Ami a legszebb, legfönségesebb, legérdeke-
sebb a történelemben, az igenis a magyar gyer-
meknek nevelésére való. Amikor ezt megéiti, 
átérzi, lehetetlen, hogy be ne lássa milyen 
drága ez a véráztatta föld, ahol született és 
hogy neki is követni kell az ősök példáját, 
— i t t vállalnia kell a sorsközösséget, a küzdel-
meket, a munkát — rendületlenül. 

Módszeres nevelési eljárásaink összegezése-
ként a következők megállapítása szükséges: 

A történelmi érdeklődésnek helyszíni szem-
lélődés, történelmi tá igy vagy aktuális ese-
mény révén való felkeltésével, az idő távlatai-
nak fokozatos megnyitásával a gyermeklélek 
előtt, a jó vagy káros, a helyes vagy helytelen, 
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igazságos vagy igazságtalan tettek és viszo-
nyok megítéltetésével, a tanulónak a kor szel-
lemébe való beleéltetésével, a tanulókkal való 
együttműködéssel, a nemes érzelmeknek színes, 
megkapó előadás ú t ján való felkeltésével, a kor 
éh jellemrajzok nyújtásával a hazaszeretet ru-
gójának megéreztetésével, a korok tudományá-
nak, művészetének, kereskedelmének, ipará-
nak, földművelésének terén is, különösen a nép 
munkájának, életének becsültetésével, kellő he-
lyen jellemző történelmi események dramatizá-
lásával jutunk előre tervszerűen a gyermek 
történelmi művelésében.. . 

A történelem a belső élmények szerint for-
mál. Történelmi nevelésünk módszertani lé-
nyege tehát, hogy eljárásainkban minél több 
ilyen belső élményt igyekezzünk előidézni a 
gyermek lelkében. Az 1925-ös tantervből még 
hiányzott, de az ú j tanterv már helyesen vilá-
gí t ja az élményszerüség kérdését, amit az V. 
kötet 18- oldalán f e j t ege t . . . 

A kődarab, a régi kép, az öreg tulipános 
láda, a kiásott pénz, régi kard, puska, vitéz-
ségi érem, várrom, épületmaradvány, emlék-
oszlop, tábla, sírkőfelirat, egy-egy néma tör-
ténelem, amely tanít, nevel, figyelmeztet, ké-
pek, könyvek, történelmi gyűjtemények mind 
jó eszközei a történelemtanításnak, de az isko-
lában a történelem a tanító által válik az élet 
mesterévé, nevelőjévé. 

Nemcsak jó módszerre és felkészültségre 
gondolhatunk, hanem arra, hogy a tanító nem 
lehet a történelmi materializmus híve. A ma-
gyar gyermek történelemtanítója történelmi 
műveltségének a hős szellemű történelmi idea-
lizmuson kell alapulnia és a Hóman—Szekfű-
féle történelmi megítélés tisztult elvei szerint 
kell felépülnie. 

A módszer problémája: 
A történettanítás tárgyi célja, hogy a tanít-

ványaink a magyar nemzet múl t jának legki-
emelkedőbb eseményeit megismerjék s hogy 
lelkükben a magyarság évezredes küzdelmei-
nek szemléletéből a mult i ránt érdeklődés és 
bizonyosfokú érzék fejlődjék. 

Nevelői célja, hogy megalapozza a magyar 
nép múl t jának megismeréséből fakadó nemzeti 
öntudatot és megértesse, hogy mindaz, amit a 
haza földje hord, ami a nemzet lelkében él: az 
ősöktől nyert örökségünk. Fejlessze ki ezzel a 
tanulókban a mult i ránti kegyeletet. Igyekez-
zék tudatossá tenni a hazaszeretetnek és nem-
zeti összetartozásnak mélyebb érzelmét. Keltse 
fel bennük a nemzeti javak i ránt azt a felelős-
ségérzetet, amely a nemzeti erények, a közösség-
nek tartozó kötelességek felismerésére és a 
nemzet életét továbbépítő munka lelkes elvég-
zése sarkal. 

Eme távlatok és célkitűzések ismerete mel-
lett körvonalazhatjuk a tanítás módszeres foko-
zatait. Nem alkalmazható minden egyes taní-
tási egységnél pontról-pontra. Sok függ a tanító 
egyéniségétől, a megelevenítő, érzékeltető ké-
pességétől, a közlendő anyagtól. 

Számonkérjük az előző órán tanultakat, de 
ez sokszor kibővülhet a régi, sőt az előző tanév-
anyagának ismeretével. A beszámolót más-más 
gyermek folytat ja . Gondolkodásra serkentő kér-
dések alapján már beleszőhetjük az ú j anyag 
horizontját egy nyílt kérdés alakjában. Ea 
logikus folytatása az előkészítésben, a hangú-
lat- és érdeklődéskeltés mankója segítségével a 
célkitűzésben tételesen kimondott ú j anyagköz-
lés címének. 

Az anyagközlés (tárgyalás) összefüggő, a 
gyermekek számára könnyen érthető (Gárdo-
nyi-stílus)) részekre tagolva, de lehetőleg a tan-
könyv menetét követő, frázisoktól mentes, szí-
nes szavakkal, szemléletes, megjelenítő nyel-
ven és hazafias érzelmeket keltő, lelkes, hangos, 
logikus okfejtéssel beszéljük el. Ahol lehet, 
alkalmat adunk önálló ítélésre, következtetési-e 
az eseményekkel kapcsolatos olvasmányokról 
való beszámolókra. Beleszőhetők az érzelmek el-
mélyítésére szolgáló dalok, mondák, költemé-
nyek. Ha a tárgyalásra szánt idő megengedi 
(ami ri tka alkalom), történeti regényből fel-
olvastatunk, vagy felolvasunk egy-egy aktuális 
részt, nagy emberekre jellemző epizódot, ado-
mát mondunk el. 

A tárgyalás közben a kívánalmakhoz mérve 
szemléltetünk arcképeket, művészi illusztráció-
kat, csatarendeket, kiegészíthetjük a térkép-
megjelöléssel és a táblai rajzzal. Továbbá mind-
azon eszközökkel, emlékekkel, amik valamilyen 
közvetlen, vagy közvetett vonatkozásban áll-
nak a történelemmel. Sajnos, erre is kevés az 
idő. De utólagosan más tan tárgy anyagába 
illesztve sok koncentrációs anyagot találhatunk. 

A részletösszefoglalások csak egy-egy logi-
kailag összetartozó részt tartalmazzanak, ami-
nek az elmondatását segítőkérdésekkel a gyer-
mekekkel kísérlünk meg. I t t még nyuj tha tunk 
más oldalról való megvilágítást és esetleg ú j 
anyagközlést is. A kérdezés közben a táblai 
rajzok mellé fel í r juk az anyag vezérszavait, 
amelyet egy időben másolnak le a füzetbe-
A részletösszefoglalások a tárgyalás közben 
alkalmazandók és egy újabb kérdés feladásá-
val vezethetjük a tárgyalás fonalát. 

Befejezéskor a közölt anyagot részenként 
egy-egy gyermekkel összefüggően mondat-
juk el. 

Az elmélyítésben hangot adunk a tanulságok 
felismerésére (pl. széthúzás, bátorság, meg-
becsülés, jutalmazás stb.). Ezeket közösen, gyak-
ran más tantárgyak tanítási egységeiben be-
széljük meg. 

A gyermekeket végül meg kell tanítani a 
tankönyv használatára, a kérdéses anyag ki-
keresésére. Az ú j anyag felolvastatása után fel 
kell tenni a kérdést, váj jon mit nem értenek? 
(Szómagyarázat, összefüggéskeresés.) 

A történettanítás didaktikai vázolása után 
önként vetődik fel a kérdés: betartható mindez? 
Így is van. Vannak tanítási egységek, ahol 
szükségtelen minden fokozat alkalmazása. 
Gyakran az alkalomszerűség meg felment a 
formális fokozatok betartása alól. A legtöbb-
kivételt azonban az időhiány okozza. A régi 
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anyag kérdezése, vagyis az ú. n. feleltetés, majd 
a tárgyalás, végül az elmélyítés gyakorta csak 
ideális keret marad. Őszintén mondhatjuk, 
hogy nagyon kevés az olyan tanításunk, ame-
lyikre ráillik a „sikerült nagy tanítás" jelzője. 
Okozója lehet nemcsak az időhiány, a tanító-
ban rejlő negatívumok, hanem a népiskola 
VI—VIII. osztályú gyermekanyag selejtes 
minősége. Ugyanakkor az ú j tanterv anyag-
elrendezése, elosztása még a tanító redukált 
anyagösszeválogatása után is maximális fel-
adatok elé állít ják a növendékeket és a tanítót. 
Tetézik ezt az akadémikus tankönyveink, majd 
az a gátlás is, hogy nem engedjük a tankönyv 
szerint beszéltetni növendékeinket. Szerintem a 
történettanulás egy ú j szókinccsel ajándékozza 
meg a gyermeket. Szükséges tehát a megvetett 
verbalisztikus módszer nagyon gyenge alkal-
maztatása, ami ötvöződjön az egész tanítási 
egység anyagának megértésével, az összefüggé-
sek felismerésével. Ehhez azonban jó tanköny-
vek kellenének. Az ú j tanterv ú j anyagelrende-
zése az idén csaknem meggátolja a tankönyv 
használatát. A kizárólagos jegyzetalkalmazás 
hiányait jól ismerjük. Bár ez is helytelenített 
segédeszköz sokak szemében. Marad tehát egy 
rossz tankönyv, amelyben sok tárgyi tévedés 
található. Egyöntetűség hí ján a korszerűbben 
felkészülő tanítók munkája között nagy eltéré-
sek keletkeznek, ami megzavarja a gyermek 
ismeretanyagát, de veszélyezteti a tanítói te-
kintélyt is. A tévedések kiigazítása elé még 
akadályok gördülne]*. Leküzdésének előmozdí-
tása érdekében tanácsos ezeket a tárgyi téve-
déseket közösen megtárgyalná a tantestülettel s 
egyöntetű alkalmaztatását ezúton biztosítani. 

A tanterv anyagelrendezése, anyagkiválasz-
tása eltér a tankönyvek anyagától. De eltér 
minden rendelkezésre álló segédkönyvétől is. 
Az egyes tanításokra való elkészülés az eddig 
soha nem alkalmazott időt, erőt von el a tanító 
magánéletéből. Az egyetemi tanár kutató mun-
kájához lehet hasonlítani a lelkiismeretes ta-
nító napi előkészülését, vázlatírását. Nem eny-
hítő körülmény, hogy az á taene t i évben az 
egyes osztályok a tavalyi anyagot tanulják. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy merőben ú j fel-
adatok elé állítódunk minden egyes tanításnál. 

A népiskolai történettanítás idealizált és 
realizált magasságai és mélységei vázolásánál 

mindenki érzi, hogy a kiragadott okfejtések és 
okozati tények sok más tantárgyra is érvé-
nyesek. 

A történettanítás didaktikai problémái és a 
tanítás technikai bonyodalmai nagy feladatok 
megoldása elé áll í t ják mindazon tanítókat, akik 
felismerik a történelem nagy nemzetnevelő, 
formáló erejét és érzik nevelői felelősségüket-
Minden tanító egyéniségén sugározzék ki a 
lelkesedés, az izzó magyarság, hazafiság, ön-
tudat, a benső meggyőződés és a komoly érdek-
lődés. Alapos felkészültség nélkül nem tudunk 
szuggesztív hatást kifejteni. 

Igaz, hogy a földből élünk és az élet a táj-
ban gyökerezik, számolnunk kell a reális élet-
körülményekkel. A nemzet mindennapi élete 
gazdasági törvényszerűségeknek van alávetve. 
A magyar mégsem ezen az alapon maradt fenn 
ezer éven keresztül, hanem a lélek erejével. 

-Megrendítően hat Gulácsy Nagy Lajos királya, 
aki hadakozásai közben leprát kapott és teste 
szörnyű pusztulásával nem törődve, a nyeregbe 
szállt, dolgozott, szeretteit távol tar tot ta magá-
tól, nem szűnt meg országa nagyságáért kül-
deni. A teste alig élt már, de mindenki előtt 
nagy volt a magyarok Jób-királya. A magyar 
történelem Dugonics Tituszai jutnak eszünkbe, 
amikor a mai idők hős repülőkatonájára gon-
dolunk, aki ha másként nem bír ellenfelével, 
rázuhanva feláldozza életét. Jó gép és finom 
műszerek kellenek, de micsoda lélek az, aki a 
gépben küzd? 

A magyar történelem azt mondja, hogy aa 
embernek lélekké kell magasztosulni, amikor 
a nemzet sorsáról van szó és ezt a hősi szelle-
met ülteti a magyar gyermek szívébe a tanító, 
aki a történelemmel nevelni akar. Aki nem 
ismeri az észszerűségen és okozati összefüggé-
seken túl a történelmi hatóerőknek ezt a for-
rását és akinek lelke nem nevelődött ezen aa 
alapon, az nem érti meg a magyar nemzet tör-
ténetét, az csak oknyomozást és kronológiát 
taníthat. 

Mikor az iskolásgyermek észreveszi és lá t ja 
a magyar történelemben ezt az örökösen ismét-
lődő hős csodát és meggyőződéssel lelkesedik 
érte, akkor ér jük el taní tványainkban a legfőbb 
nevelési célt és legmagasabb nevelési színvona-
lat, amelyet" a történettanítás a népiskolában 
elérhet. 

A G Y E R 1 E K ÉS A MESE 
í r ta : GERGELY ILONA 

| N nagyon szeretek mesélni. Olyan 
igazi meséket, amikben nincs el-
rejtve a tanulság, hogy a gyer-
mek a végén illedelmesen, de ki-

ábrándulva m o n d j a : . . . „ebből azt tanulhat juk 
meg . . . " 

Az igazi gyermek a meséből semmit sem 
akar tanulni. Csak gyönyörködik. Gyönyörkö-
dik olyan nagyon, mint az én Lilikém. 

Az I- osztályba já r s vagy 4 hétig beteg 
volt. Egy napon feljött az édesanyja: 

— Lilikém ar ra kéri Ilus nénit, hogy addig 
ne tessék mesélni, amíg ő is i t t nem lesz. 

— Addig meséljen neki! — mondtam az édes-
anyjának. 

— Én?! —ámult rám. Én, kérem, nem tudok 
mesélni. Meg aztán nem is érek rá, Üzletasz-
szony vagyok! 
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Alig vártam, hogy elmenjen. 
— Gyermekek, — kezdtem azonnal — kinek 

szoktak otthon mesélni? 
A 10 kicsi közül 2—3 ha felállt. Azt hittem, 

nem értettek jól. 
— Azt kérdeztem — kezdtem ú j r a —, hogy 

ki hallotta Hófehérke meséjét? Vagy Piroska 
és a farkast? — A vasorrú bábát csak ismeri-
tek?! 

De a felelet mindig csak az volt: nem, nem, 
nem. 

És én nem akar tam hinni, hogy mikor hull 
a hó és olyan szép fehér a világ, a kályhákban 
pattog a tűz és vasárnap van, hogy akkor ne 
szólna a mese ott, a kályha k ö r ü l . . . 

Nem, nem szól, sok helyen. Mert: 
— Édesapa újságot olvas, anyának dolga 

van. 
— Nálunk akkor szól a rádió. 
•— Édesapám azt mondta, hogy inkább ta-

nuljak. 
— Én kértem édesanyámat, hogy meséljen, 

de nem akart. 
— Hogy miért nem? Azt a kicsike nem 

tud ja megmondani, de én látom magam előtt 
a hajszolt édesanyát, amint fáradtan legyint: 

— Óh, haggy nekem békét, fiam, a meséd-
del! 

És nem tudja, hogy a gyermeke lelkében 
nyitva volt egy aranykapu és nem ment be 
senki rajta-

Se Hófehérke, se Piroska a farkassal és 
künnmaradt Csipkerózsika is. 

Azért majd megismeri őket a gyermek. 
Hogyne, hiszen van iskola és van sok mesés-
könyv, de mégis más, egészen más, ha az édes-
anya mondja először: „Egyszer volt, hol nem 
vo l t " . . . 

Ne vegyük el a gyermektől a mesét! Az nem 
igaz, hogy ők már úgysem szeretik! Az nem 
igaz, hogy a mai gyermek egészen más, mint 
a régi. 

Csak egy kicsit más. Csak annyira, hogy 
tud ja szegényke, mi az a kenyérjegy, meg cu-
korjegy, meg utalvány s talán még ezt a fur -
csa szót is érti, hogy „igénylés". 

De azért •. • 
Egyszer meséltem nekik. Önfeledten, ki-

nyílt szemmel és kinyílt szájjal hallgatták. 
És akkor megszólalt a légiriadó. Lementünk 

a pincébe, hogy tört cserepek és krumplik kö-
zött, egy kicsit vacogva, próbáljunk csendben 
lenni. S mikor aztán ú j r a az osztályban vol-
tunk, dehogy is beszéltek a riadóról, repülőről, 
még a szirénát sem emlegették, hanem nagyon-
nagyon frissen helyezkedtek el s az egyikük 
gyorsan közölte: 

— Ott tetszett elhagyni, hogy a sas kinyi-
tot ta a nagy könyvet. 

Amikor háromig tanultunk számolni és a 3 
pengőt szemléltetve, megkérdeztem tőlük: 
„ugyan mit lehet r a j t a venni, a kis Piroska bá-
tor szóval hirdette: 

— Édesanyám egy kiló zsirnakvalót vett 
érte. És Zita megjegyezte rá csendesen: 

— Most rossz világ van. 

Ezeket mind tudják, de a mesét szeretik 
nagyon s mi örüljünk nagyon, hogy ők sze-
retik. 

Mert még ridegebb volna ez a rideg világ, 
ha a gyermekeink is csak a tankot, a repülő-
gépeket és bombákat látnák és nem ragyogná 
be lelküket a Hófehérkék, hercegek és béka-
királykisasszonyok színes serege. 

Olyan gyern.ekkel — igazi gyermekről be-
szélek, nem valami csodárol vagy koravénség-
ről —, aki a színes mesevilágot ne szerette 
volna, még nem találkoztam. 

De találkoztam, olyan édesapával, aki el 
akar ta vezetni a mesevilág bűvös kapujától a 
gyermekét. 

Pattogott a hangja az apának, amint kérdé-
semre büszkén felelte: 

— Hogy az én kisfiam szereti-e a mesét? 
Kell is neki! Kardról, puskáról és gépfegyver-
ről szól a mi mesénk, ugy-e Andrisüa?! Nem 
kellenek törpék és óriások! Andriska? még csak 
5 éves, de az edesapja niár így próbálja józanul 
nevelni a józan világban. 

Nincs igaza. 
Azért lehet valaki józan, reális gondolko-

zású és életrevaló, mert gyermekkorában gyer-
meknek néztük és adtunk a meseváró leikenek 
mesét-

Minden gyermeki életnek nagy szüksége 
van rá. 

Hiszen igaz, gyermek lehet ő mese nélkül is, 
mint ahogyan van olyan vadvirágos rét, ame-
lyik felett sohasem száll á t szitakötő és színes 
pillangó, de mégis, milyen más az a gyermek-
lélek, amelyik fel-felüdül a mesékben. Kell 
neki a mese pillangója, hogy ne csak a durva 
valóságot lássa, hanem meg tudja látni a kol-
dusasszony kopott kendője alatt a szívet is és 
el b i r ja képzelni, hogy a szegény pásztorleány-
kához is eljöhet a királyfi. 

S amikor harcol a királyfi, gondolatban vele 
küzd a gyermek is. Sír az árva leányka, mert 
orsója a kútba esett s a mi kicsikénk vele sír, 
vele érez, vele tördeli a kezét s együtt uj jong 
a mesealakokkal, amikor a vén boszorkány 
végre megpukkad. 

Együt t érez a jókkal és ítélkezik a gonoszok 
felett, — bizony, nagy nevelőértéke van. a me-
sének. 

Már csak azért is szomorú, hogy a szülők 
kezdik elfeledni a mesemondást. 

De igazságtalan dolog is elvenni a gyermek-
től azt, amit magunk is szeretünk. 

Hiszen mi is mesélünk magunknak és má-
soknak, és szeretjük, ha mesemondó szóval el-
hitetik velünk, hogy jók, szépek és kedvesek 
vagyunk. 

Bókay János: „Hazudj nekem" című víg-
játékában azt mondja a férfi az asszonynak: 
„Hazudj nekem, hogy boldog lehessek!" 

S mi meseszóval ámít juk egymást. 
Nem játszunk-e sokszor királyfit és király-

kisasszonyosdit?! És ugyan ki az közülünk, 
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aki még nem képzelte el az életét meseköntös-
ben?! 

A gyermek meséje mindezeknél szebb, tisz-
tább és önzetlenebb. 

Ne vegyük el tőlük! 
Ne feledjünk el mesélni! Keressünk rá időt. 

Tudom, hogy nehéz, hogy mesélés közben is 
ott borong bennünk a nagy kérdés: Mi lesz hol-
nap?! Mit is főzzek? De akármilyen nehéz, 
gond és baj között is szóljon a mese •.. 

Valahogyan úgy érzem, idekívánkozik ez az 
örökszép vers: 
„Lobogó csillagfény ragyogott az égen... 
Egy költő s egy utas ballagott az éjbe'... 
— Mondd csak, szólt az utas, 
Közted, kit a Végzet 
Álmokkal borít el s édes dalra késztet, 
Kit örömben, búban újjongva 

köszöntünk, 
Mond, mi a különbség közted és 

közöttünk? 

— Megmondom azonnal: Nézz csak fel 
az égre! 

Látod azt a fényes csillagot a éjbe'? 
— Látom, 
— Most húnyd be a szemed, barátom. 
Most is látod azt a csillagot1! 
— Nem látom. 
A költő mosolygott, s szólt büszkén, 

boldogan: 
— Lásd, én úgy is látom, ha szemem zárva van. 

# 

Nem költőket akarunk mi nevelni. Őket nem 
lehet nevelni, ők vannak. 

Csak azt akarjuk, azt szeretnénk, hogy a mi 
kis kedveseink is csillaglátók lehessenek, hogy 
sokszor nézzenek fel a magasságba és tudják 
hinni, hogy ágyútüzön, szirénabúgáson és füst-
felhőn túl is ragyog a csillag. 

Szóljon hát, és amíg gyermek lesz, sohase 
némuljon el a mese: „Egyszer volt, hol nem 
volt".. . 

A BÁBSZÍNHÁZ p e d a g ó g i á j a 
írta : GALAMB IMRE. 

RDEKLI a bábszínház a jó peda-
gógusokat. Annyi sok levél, kér-
dés érkezik hozzám nap-nap után, 
liogy nem győzök válaszolni a 

bábszínház-kérdésekre. Ezért úgy gondolom, 
hogy az iigy jó érdekében még egy-két közér-
dekű dolgot leírok az én pedagógiai bábszín-
házamról. 

a) A gyerekek bekapcsolása a bábszínház-
előadásba. 

Élmények, kedves meseélmények kellenek a 
gyerekeknek. Álmuk és minden vágyuk látni 
és hallani a szép tündéreket, utánozni az erős 
Jánost, nevetni édes gyermekkacajjal Paprika 
Jancsi szellemes tréfáin. Mind e sok kedves 
élményszerzésre nagyszerűen alkalmas a peda-
gógus bábszínháza. 

Az én kis bábszínházamban minden gyer-
mek kis színész lesz. A bábukkal együtt szere-
pet kap, beszél, énekel és a kis gyermeksereg 
oldja meg a nehéz helyzetbe jutott bábuk pro-
blémáit. 

Pl. Egyik jelenetben a főszereplő lusta 
Misi nem tanulja meg a verset, ezért nem 
mer iskolába menni. Anyukája már sietteti, 
hogy el ne késsen, de neki azt mondja, hogy 
fáj a foga. Nincs nyugta a lusta Misinek 
most már két bűne miatt (lustaság, hazug-
ság), ezért a gyermekeket is megkérdi, hogy 
mit tegyen. „Gyerekek! Segítsetek, bajban 
vagyok. Tudjátok, tegnap egész délután ját-
szottam, mert olyan jó volt játszani, és mara 
nem tanultam meg a leckémet. Most nem 
merek „iskolába menni. Mert ha elmegyek, 
akkor kikapok a tanítóbácsitól, ha nem fo-
gom tudni a verset. Ha nem megyek el, 

akkor meg kell üzennem, hogy beteg vagyok, 
így pedig hazudni fogok.. ." A főszereplő 
kínos helyzetét a gyerekek oldják meg: „Ne 
menj iskolába, Misi, maradj itthon". — Kis 
idő múlva jön a tanítóbácsi meglátogatni a 
beteg Misikét. Persze mindjárt belátja, hogy 
leckebetegségről van itt szó. Hazugságáért 
és lustaságáért megkapja méltó büntetését. 
Utána még a fogorvos is megjelenik anyuka 
meghívására és egy-két foghúzással is meg 
kell bűnhődni gyermekes rosszasága miatt. 
Minden gyermek kíváncsi az egész jelenetre, 

mert lusta Misi az ő tanácsuk szerint járt el-
Es az előadás végén érzik magukban, hogy erre 
a büntetésre ők is méltók lennének, mert Misi 
hazugságának ők is okai voltak. 

Máskor egy szép erényes példával kapcso-
lom be a gyermekközönséget, mikor jutalmat, 
elismerést, dicséretet kap példás tetteiért. Ez 
jóleső érzést kelt bennük, míg az előző szomorú 
emléket hagy lelkükben. 

A hozzáértő pedagógus így tud sok kedves 
gyermekélményt szerezni bábszínházával, ha a 
bekapcsolás művészetét is felhasználja előadá-
saiban. 

b) Milyen színdarabot adjunk elő 
bábszínházunkban? 

Külföldi művészi bábszínházakban a „Faust," 
„Hermann und Dorothea", nálunk is Pesten, a 
Nemzeti Bábszínházban állandóan soron vannak 
„Toldi", „Istvánka" stb. darabok. Ezek olyan tö-
kéletes bábszínházzal, felszereléssel és szereplői 
tehetséggel rendelkeznek, hogy olyan élményt 
biztosítanak a nagyközönségnek, melyet a ren-
des színházak sem tudnak felülmúlni, sőt elérni. 
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Természetesen a pedagógus kis bábszínházá-
val meg sem kísérelheti e komoly irodalmi 
remekművek előadását, mert csak nevetségessé 
válna a művészi bábszínházak utánzásában. 
Megadja a pedagógus bábszínházának műsor-
anyagát és irányítását e három adott tényező: 
közönsége, bábszínházának felszerelése, dísz-
lete és végül az előadó hozzáértése. 

A pedagógus bábszínházának közönsége a 
gyermek. Tehát ezek érdeklődéséhez kell szabni 
a darabot, mely szem előtt t a r t j a a pedagógiai 
eélt is: „szórakoztatva nevel". Az a sok kedve-
sen vonzó mese, melyet annyi gyönyörrel olvas 
és hall a gyermek, miután fantáziájával csodála-
tosan kiszínezi, szeretné látni is ... hát erre való 
a pedagógus bábszínháza, hogy bemutassa és 
élővé tegye a mesék világát. Ezzel meg van 
adva az a gazdag kincstár, ahonnan el láthat ja 
kis bábszínházát változatos műsorral minden 
pedagógus. A meséket színdarabra mindenki 
egyéni elgondolása szerint dolgozhatja át olyan 
formában, hogy azt kis bábszínházával elő is 
tud ja adni. 

Természetesen kellő felszerelés is szükséges, 
hogy élvezhetően bemutathassuk a százszorszép 
mesevilágot. Ízléses kis színpad, mesekeret-
díszítés, változatos szép bábúszereplők, játékok, 
díszlet mind-mind elősegítik a biztos sikert. 

Végül az előadó ügyessége és képessége a 
legfontosabb mérvadó a nívós műsor megját-
szására. 

c) Bábúfejek készítése, beszerzése. 
A legtöbben azzal a kérdéssel fordultak hoz-

zám, hogy hogyan lehet bábukat készíteni 

vagy beszerezni? Egy könnyű, jól bevált készí-
tési módot ezennel ismertetek. Ez az úgyneve-
zett papírmasébábú: 

Papírmasébábút házilag úgy áll í thatunk elő, 
hogy újságpapír t igen apró darabokra szagga-
tunk, esetleg húsdarálón megőröljük és vízbe 
áztatjuk. Mikor egész péppé lett, rozsliszttel 
keverjük s ebből a nyúlós, ragadós masszából 
megformáljuk a fejeket. A száradás kissé so-
káig tart, 1—2 hétig. Kályha mellett ne siettes-
sük, mert akkor repedezett lesz. Ha jól meg-
száradt, temperával vagy olaj festékkel külön-
böző típusú f igurákat festünk belőlük. 

Általában jól beválnak az úgynevezett fa-
bábúk is. Ezeket puhafából kézimunkázó isko-
lásgyermekeink is elkészíthetik. Vagy harisnya 
és filcanyagok tömését iskolásleánykáink is 
megtanulhat ják egy-egy minta után. 

Kész bábú, kb. ő2-féle különböző típusú: 
Királyfi , Királyleány gyönyörű aranykoroná-
val, vitéz László, harcias kifejezésű, Dorothea 
vénkisasszony, Mama, Apa, nevető gyerek, síró 
gyerek, cigány stb. meseformák készen kapha-
tók a „Családi Kör" szerkesztőségében, Bpest, 
Horthy Miklós-út 16. 

* * 

Jön az őszi esős idő, a hideg téli hónapok. 
Gyermekeink szórakozást csak a teremben ta-
lálnak majd. A jó pedagógus a bábszínházat is 
felhasználja, hogy minél több kedves gyermek-
élményt, sok-sok víg órát szerezzen kis csöpp-
ségeinek. 

Képesítő-vizsgálat 
A cseh-szlovák rendszerű tanítói érettségi 

bizonyítvány a lapján ideiglenesen alkalmazott 
felvidéki tanító (nő) k tanítóképesítő vizsgálata 
október havában lesz. Akiknek joguk van (taní-
tói érettségi és 20 havi gyakorlat) e képesítő 

vizsgálat letételére és szeptember 25-ig értesí-
tést még nem kaptak, fordul janak egyrészt (a 
nők) a II., Csalogány-utcában levő tanítónő-
képző-intézet igazgatóságához, másrészt pedig 
(a férfiak) a XII . ker., Fe ry Oszkár-utcában 
levő tanítóképző-intézet igazgatóságához. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Mit adjunk Orosz földön harcoló 
katonáinknak? 

Beszéd- és ért.-gyakorlat a III—IV. vegyes 
osztályokban. 

í r t a : LADVE NSZKY M A G D O L N A . 

Előkészítés. 

a) Érdeklődéskeltés. Az asztalomra állítom a 
kormányzói pár csinosan bekeretezett arcképét. 
Alighogy megpillantják a képet kis magyar-
jaink, már mondják is, hogy kiket ábrázol. — 
Milyen nagy bánat érte mostanában jóságos 
szívüket? És éppen a legszebb magyar ünne-

pen ért minket ez a nagy csapás! I t t van az ö 
arcképe is, — helyezem a képek közé az újsá-
gok külön kiadásában megjelent gyászkeretes 
lapot. — Hősi halált halt az orosz fronton. — 
A Hazáért halt meg. — Repülő volt. — Én is 
az leszek! Vadászrepülő! — mondja a lelkese-
déstől pirosra gyúlt ragyogó arccal Sanyi. — 
Ez a bátor kemény katona és ez az őszhajú jó-
ságos Nagyasszony adta ö t a Hazának. Mire 
kért bennünket nem régen a rádió hullámain? 
— Nálunk már voltak is gyűj teni a leventék. 
— Az én Édesanyám is minden este köt nekik. 
Pedig még szépen süt a nap, messze* van még 
a tél, vájjon miért figyelmeztetett mégis ilyen 
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jóelőre bennünket? — Mert már valahol a 
Volga mentén járnak honvédeink. — Messze 
vannak tőlünk. — Sokáig tart , amíg odaérnek 
a csomagok. — Mire igazán beköszönt majd a 
tél, bizonyára még messzebb lesznek. Az orosz 
pusztaságon hamarabb is szokott megérkezni ez 
a hívatlan drága vendég, mint nálunk. J a j an-
nak, akit készületlenül ér! J a j annak, akinek 
nincs meleg ruhája , takarója! It thon lehet 
fázni, de az orosz hómezőkön a halál leselke-
dik a csontfagyasztó hidegben, metsző hóvihar-
ban, ér tünk őrt álló magyar honvédre, ha nincs 
meleg holmija. 

b) Áthajlás. A felnőttek már adtak. Hát ti 
nem akartok raj tuk segíteni1?! Hiszen tirátok 
is éppúgy vigyáznak, hogy ne bántson az ellen-
ség, hogy nyugodtan aludhassatok és tanulhas-
satok . . . 

Látom rajtatok, hogy Ti is szívesen lenné-
tek segítségükre. 

e) Célkitűzés. Beszélgessünk, most arról, 
hogyan szerezhetnénk nekik örömet? 

Tárgyalás. Ha van valakinek valami jó gon-
dolata, azt elmondhatja. Önálló ötletek. (A leg-
több gyerek persze cigarettát, dohányt, öngyúj-
tót, villanylámpa-elemet, kesztyűt, sálat, hó-
sapkát, lábszármelegítőt, szóval olyasmit ajánl, 
amiket otthon is adtak. De most az a célom, 
hogy a gyermek adjon. Még pedig a saját ere-
jéből. A szülők megterhelése nélkül. Er re aka-
rom rávezetni őket: Kik szorulnak rá legin-
kább a segítségünkre? Elsősorban a gyenge, 
beteg katonák. — Hogyan segíthetnénk raj tok? 
— Ötletek. — Ha betegek vagytok édesanyátok 
puha meleg ágyat készít nektek. Jó meleg dun-
nával be is takar benneteket. De gondoljatok 
csak a r ra a sok sebesült katonára, akiknek nem 
jut ágy, kemény hideg rög nyomja sajgó dere-
kukat, fájó sebeiket. Pedig mennyi kacsa, liba 
van a falunkban. S mennyi szép fehér toll van 
elhullatva.a tóparton. De még mennyi! — erő-
sítik a gyerekek. Akár egy dunna is kitelnék 
belőle! — Eddig nem is gondoltam erre, de 
délután kimegyünk és egyszálig mind össze-
szedjük, — buzgólkodik, Iluska. Amikor bete-
gek voltatok, ugyan mivel űztétek el az unal-
mat az ágyban? — Nekem édesanyám mesél-
getett. — Én meséskönyvet olvasgattam. Bizo-
nyára a hős honvédeink is szívesen nézegetnék 
az otthoni újságokat, a betegek pedig még talán 
a fá jdalmaikat is elfelejtenék olvasgatás köz-
ben. — Tanítónéni kérem, nekünk j á r a Futár . 
Abban olyan érdekes képek vannak. Elhozha-
tom nekik? — Nekünk meg a Vasárnapi Üjság 
jár . Édesapám mindig nekem adja, ha elolvasta, 
én is elhozom! — Persze, gyerekek, csak tiszta 
és gyűretlen újságokat küldhetünk el nekik. 
(Hogy fognak vigyázni ezentúl rá! Az esz-
tétikai nevelést is szolgáljuk vele.) 

Mikor meghallottam a legelső magyar asz-
szony üzenetét, én is nagy kutatást rendeztem 
a szekrényekben, fiókokban, foltos batyúban. 
Így kerültek elő ezek a kincsek. — Szedem elő 
a kis szövet, prém, vattelin darabkákat, hasz-
nált kötött holmit, stb. Segítsetek nekem kita-

lálni, hogy mit készíthetnénk ezekből kato-
náinknak? — Ebből va r r junk egy pár kesztyűt, 
a ján l ja Jolika, de látom, hogy Hámori Sáx-ika 
egy kisebb prémdarabkát illesztget a fülére. 
Ez még jó lesz fülvédőnek, kiállt fel már is, a 
felfedezés örömétől boldogan. Az én babaiu-
liáim közt is sok ilyen apró gyapjúdarabka 
van. Inkább a katonáknak varrok most belőle 
valamit. — Az én kabátomon is éppen csak 
dísznek van körül az a prém. Majd megkérem 
édesanyámat, hogy lefejthessem. Milyen jó 
gallért varrhatok majd belőle, tervezi már 
előre Editke. A kézimunkaórán majd minden-
nek megtanuljuk a készítés módját. Há t ezzel 
a rossz kötöttkabáttal meg mit kezdjünk? Fel 
kellene előbb bontani és kötni belőle valamit. 
(Érmelegítő, hósapka, lábszárvédő, zokni, térd-
melegítő, sál, kesztyű, stb.) De szorgalmasak-
nak kell ám lennünk, hogy mire leesik az első 
hó, már valamelyik honvédünket melegíthesse! 
S én hiszem, hogy az a szeretet, amivel ti eze-
ket a holmikat kötitek, még jobban meg fogja 
őket védeni a hidegtől. 

Éppen a napokban hallottam, hogy az egyik 
iskola növendékei írószereket, jegyzetfüzeteket, 
levélpapírokat, zsebkést, varró- és borotvakész-
letet ajándékoztak a katonáknak. De minden-
nek beszerzésére egy fillért sem kértek ott-
honról. Vájjon hogyan tudtak mégis ennyi 
mindent vásárolni? — Sajá t maguk megkeres-
ték a rávalót. — Ti hogyan tudnátok követni 
a példájukat? — ötletek. — Én elmegyek majd 
kukoricát törni. — Tanítónéni kérem, én azt 
hallottam, hogy a papírhulladékokat, ócskava-
sat is megveszik. Gyüjtsük össze. Az újságban 
olvastam, hogy a csípős csalán szárát is meg-
veszik, mert abból éppen úgy lehet vásznat 
szőni, mint a kenderből. Mifelénk annyi van! 
— És jönnek a- legkülönfélébb ötletekkel- A ke-
reskedelmi szellem felébresztésére is jó alka-
lom kínálkozik. Azért csak hadd tervezzenek, 
kalkuláljanak. Csak hadd alakuljon ki egy ne-
mes versengés közöttük; ki tud többet gyűj-
teni, ki tudja jobb árért értékesíteni összegyűj-
tött kincseit? És mennyire nemesíti a lelket az 
adakozás öröme. Tudatára ébrednek annak, 
hogy jobb adni, mint kapni. Hogy aztán a kivi-
telben is annyi lelkesedós legyen, mint a meg-
ajánlásban, az ismét csak tőlünk függ. 

Elmélyítés. Lát já tok kis magyarjaim, ti is 
mennyi mindennel segíthetitek győzelemre ka-
tonáinkat. A jó Istennél is fel lesznek ezek je-
gyezve; Aki hisszük, hogy elküldi nekünk rö-
videsen a szebb jövőt- Mert hisszük, hogy az a 
sok kiontott drága magyar vér és élet nem 
hiába áztat ja az orosz mezőket. Hisszük, hogy 
az a sok hő ima, ami naponta ezrek és ezrek 
ajkáról száll fel az egekbe, meghallgatásra ta-
lál. Há t ti szoktatok-e értük imádkozni? Mi-
kor? Hogyan? Álljatok fel és küldjünk értük 
most is egy röpke kis fohászt az Egek Urá-
hoz: 

Édes jó Istenünk, vigyázz harcoló kato-
náinkra és vidd győzelemre fegyvereinket. 
Amen! 
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Koncentrálás: Rajzórán minden gyermek 
nyomtatott, vagy díszbetűkkel egy rajzlapra 
le í r ja a fohászt, amelyet tetszése szerint ma-
gyaros díszítő elemekkel, vagy zászló, nemzeti-
színűszalag, címer, csákó, kard, stb.-ből terve-
zett szegéllyel vesz körül. Otthon az ágyúk fölé 
kifüggesztve, eszükbe ju t ta t ja majd nekik, hogy 
mielőtt álomra haj tanák fejüket a boldog bé-
kés otthon puha párnáira, gondoljanak azokra, 
akik ezalatt életüket és vérüket áldozzák fel 
értük. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Paedagogia. A Magyar Paedagógiai 
Társaság tudományos folyóirata 50. évfolyamá-
nak 12 ívre terjedő 5. száma (1941. okt.—dec.) fő-
rovata első cikkében Róder Pál gimn. igazgató 
a következő címmel értekezik: A tanárság kép-
zése, különös tekintettel a korszerű tanügy-
igazgatás feladataira. A tanulmány kifejti, 
hogy az életbe induló ifji íságnak a korszellem-
ből fakadó fogyatékossága a tanári pályára ké-
szülők soraiban is mutatkozó hivatásérzet-
hiánya elleni gyógyszer gyanánt a tanárkép-
zés elsőrendű feladata a talán mégis meglevő 
kezdetleges csírákból (szaktárgy kedvelése, ho-
mályos irányérzelmek) a hivatásérzetnek, ké-
sőbb a hivatástudatnak kibontakoztatása. E 
célból az egyetemi tanulmányokat megelőző 
előkészítő év beállítását, a tudományos, egye-
temi képzés ideje alatt a neveléslélektani és 
tanítástani vonatkozások kidomborítását és 
a gyakorló évben kötelező kollégiumi élet meg-
szervezését javasolja. Ez előmunkálatokat ki 
kell egészítenie a korszerű tanügyigazgatás 
szellemének, melynek lényege az egyén további 
segítése, serkentése és buzdítása a tanári mun-
kában. Szerepük kell, hogy legyen a hivatás-
tudat ápolásában a továbbképző tanfolyamok-
nak és a neveléstudományi folyóiratirodalom-
nak is. A főrovat második cikke Sebes Gyula 
gimn. igazgatónak A valóság és az eszme sze-
repe a nevelésben c. értekezése. A tanulmány 
az értelmi tevékenység két alappilléréről, a 
valóságszemléletről és az eszmei gondolkodás-
ról szól, melyek egyformán jelentősek a nevelő-
tanításban, bár általában nem részesülnek 
egyenlő értékelésben. A valóság a gondolko-
dást szilárddá, határozottá és cselekvésre indí-
tóvá teszi, az eszme egységet visz a valóságok 
végtelen változatába. A szemléleten alapuló 
gondolkodásból fölemelkedni az eszmei gon-
dolkodásra annyi, mint a nehézkes, durva gon-
dolkodásból kiindulva egyre finomabb, szelle-
mibb, mélyebb gondolkodásra szert tenni. A 
továbbiakban mindkét tényezőnek a tanításban 
való gyakorlati értékeit fejtegeti. A harmadik 

főcikk Bognár Cecil szegedi egyetemi tanárnak 
Az iskola c. dolgozata- Gondolatmenete szerint 
sokan általában elégedetlenek az iskolával, 
aminek okát abban látja, hogy túlzott követe-
lésekkel lépnek fel vele szemben. Az iskola csak 
egyik tényezője a nevelésnek, nem pótolhatja 
a többit. Az eredmény nemcsak az iskolától és 
a tanároktól, hanem a tanulók szellemi képes-
ségeitől és a családi neveléstől is függ. Igaz, 
nogy nagyon fontos a tanár egyénisége, nem-
csak képzettsége, hanem lelkülete is, de még-
sem helyes, ha az iskola teljesen lefoglalja a 
tanulót a maga számára. Engedjen teret a ne-
velésben a családnak és a társadalomnak is- A 
negyedik főcikk Jankovits Miklós székesfővá-
rosi pedagógiai előadó tanárnak Jelszavak a 
nevelésben c. tanulmánya. Az érdekes dolgozat 
bevezetésében általában a jelszavak lényegéről 
és jelentőségéről, valóságos uralmáról szól. 
Jelszavak a nevelésben is szerepet játszanak. 
Megindulásukkor rendesen szép elgondolások 
kifejezői. Minél szélesebb körben terjednek 
azonban, annál kevesebbet gondolnak eredeti 
jelentésükre és meggondolás nélküli üres, szó-
lamokká válnak. A félreértésre alkalmat adó jel-
szavakat éppen azért össze kell gyüj tenünk és 
értelmeznünk. Ezt teszi a dolgozat í rója to-
vábbi fejtegetéseiben, szólván a hazafias neve-
lés, a nevelőoktatás, az ú j nevelés, a munka-
iskola, a játékos foglalkozás stb. témáiról el-
terjedt nevelési jelszavakról. Végső következ-
tetése szerint fontos, hogy lehetőleg a jelsza-
vaktól mentes nevelői közvélemény alakuljon 
ki. A főrovat utolsó cikke Harsányi Is tván 
sárospataki tanárnak újszerű tanulmánya Kö-
zépiskolások egyéni véleménynyilvánítása cím-
mel. A középiskolai nevelés elleni vádról el-
mélkedik, mely szerint ez az iskola gerincte-
lenné teszi neveltjeit. A középiskola ilynemű 
hibáztatását két csoportra vezeti vissza. Egyik, 
hogy a középiskolai kor az, amelyben a tanuló 
a legnagyobb átalakuláson megy keresztül s 
ezért az önállóvá válás lehetőségeit csak foko-
zatos előkészítéssel érhet jük el. Másik okot ab-
ban látják sokan, hogy a középiskola tanárai 
esnek leginkább a csalhatatlanság tudatának 
vétkébe. Megállapítja, hogy e vádak elkerülése 
céljából lélektani, pedagógiai és társadalmi ér-
vei alapján a középiskolai i f júnak idejében al-
kalmat kell adni arra, hogy szellemi fejlődésé-
ről, világnézeti alakulásáról időnkint beszámol-
hasson, ha még oly szubjektíven is, mert az 
önkifejtés szándékos megkötése igen nagy kárt 
tesz az emberi értékekben. A továbbiakban e 
véleménynyilvánítás módjait és eseteit ismer-
teti. A Kisebb közlemények rovatában Kemény 
Ferenc főigazgatónak Pedagógiai irracionaliz-
mus c. cikkét olvassuk, melynek lényege szerint 
matematikai pontossággal ál lapí that juk meg, 
hogy minden nevelési eset egyúttal egyetlen 
pedagógiai szituáció vagyis a nevelésben nem 
akad két teljesen azonos eset, a nevelési esz-
mény csak többé-kevésbbé közelíthető meg és 
hogy a nevelés sikere a nevelő és a nevelt tu-
datos strukturális befolyásának viszonyától 
függ. Olvassuk továbbá Noszlopi László .egyet. 
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magántanárnak fejtegetéseit A családi önzés-
ről, melyekben a r ra az eredményre jut, hogy 
a családi önzés elkerülése a szociális nevelés-
nek, főleg az embei szeretetre való nevelésnek 
a feladata. Ugyanebben a rovatban Wagner 
Ferenc tanítóképzőintézeti tanár Kisebbségi 
oktatásügy Magyarországon címmel statiszti-
kai adatok alapján ismerteti a kérdés lényegét, 
az erre a tárgyra vonatkozó intézmények szer-
vezetét és jelentőségét. A Szemle c. rovatban 
Pornai Gyula zalaegerszegi tanár Életre való 
nevelés címmel elmélkedik ez újabban sokat 
emlegetett tárgyról s főleg az osztályfőnöki óra 
intézményének további kiépítését sürgeti. Az 
Irodalom rovatban Gyulai Ágost Kornis Gyu-
lának Széchenyi és a magyar költészet c. jeles 
könyvét ismerteti beható fejtegetésekkel, to-
vábbá br. Eötvös Józsefnek Naplójegyzetek és 
gondolatok 186Í—1868• címmel az 1941. könyvnap 
alkalmából megjelent pedagógiai érdekű pos-
tumus művét; Horn József Imre Sándornak 
A gazdasági középiskolák része a köznevelésben 
c. dolgozatát méltatja. További ismertetések 
Koszó János, Loschdorfer János, Nagy J. Béla, 
Jankovits Miklós, Hajdú János, Schnell János, 
Gálos Rezső, Vargha Dámján, Stuhlmann Pat-
rik, i f j . Zibolen Endre, Váradi József, Kcváfs 
Gyula, Székely Károly, Szakái János, Magya-
ryné Techert Margit, Jelitainé Lajos Mária, 
Dobos László, Újvári Béla és mások tollából 
hazai pedagógiai irodalmunk 29 újabb termé-
kéről és 11 külföldi könyvről szólanak Az 1941. 
év második felében megjelent ú j magyar, né-
met és olasz pedagógiai könyvek és füzetek 
bibl iográfiája egészíti ki az irodalmi rovatot.— 
A további rovatok során vegyes cikkek nyúj-
tanak ú j adalékokat különféle nevelési kérdé-
sekről Gyulai Ágost szerkesztő, Tamás Kálmán, 
Jankovits Miklós, Kemény Ferenc és Harkai 
Schiller Pál tollából. — Magyaryné Techert Mar • 
gitnak Dr. Czeke Marianneról szóló szép nek-
rológja és a Magyar Paedagógiai Társaság 
hivatalos közleményei fejezik be a gazdag fü-
zet tartalmát, mely egyúttal befejező füzete az 
immár félszázadossá lett folyóirat jubiláris 50. 
évfolyamának. 

A magyar neveléstudományi időszaki sajtó 
ez ünnepi jelenségére külön is fölhívjuk olva-
sóink figyelmét. 

Bihari Népnevelés. Felelős szerkesztő: dr. 
Martsa Dénes. Szeptemberi számában dr. Köves 
Sándor tanügyi segédtitkár Kard és kultúra 
címen dr. Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter 
debreceni beszédében foglalt gondolatokat mél-
ta t ja . Nácsa Antal a tanítók felelősségteljes 
hivatásáról ír. Gyenge József a bihari népmű-
velési előadóképző-tanfolyamról számol be. A 
lap hivatalos részében a vármegyei kir. tanfel-
ügyelői hivatal időszerű rendeleteit közli. 

Nemzetnevelés. A Kat. Tanító-Egyesületek 
Országos Szövetségének hivatalos lapja. Szer-
keszti: Kocsán Károly. A havonként kétszer 
megjelenő lap szeptember 1-i számában Vághy 
I. Ra jmund: ,,Fohász a nagy munka előtt" című 

gondolatokban gazdag vezető cikkben foglal-
kozik. a tanévnyitással. Fekete Tibor: „Szep-
tember elején" címen a szerető szívű tanítóról 
meleg hangon ír. Nemes János a belső arcvonal 
őreihez, a magyar tanítókhoz szól lelkes sza-
vakban. Hírek és hivatalos rész töltik meg a 
lap többi részét. 

Magyar Dal c. folyóirat szept. havi száma 
felelős szerkesztőjétől, Lózsy Jánostól hoz igen 
érdekes cikket a magyar közönség zenei neve-
léséről s ezirányú megszervezéséről. Zenekari 
hangversenyekre já rn i divattá lett, azonban a 
hangversenylátogatóknak csak kis hányadát 
érdekli a magasabb zene. Miért? Szerinte a 
tanulóif júság az iskolától alig, vagy majdnem 
egyáltalán nem kap zenei útravalót. Pedig 
„— Magyarország zenei nagyhatalom.. ." , mint 
ezt egy külföldi zenei vezetőegyéniség mon-
dotta, hiszen alig van- még egy nemzet, mely 
manapság két olyan korszakalkotó zenei láng-
elmével büszkélkedhetik, mint Bartók Béla és 
Kodály Zoltán. Tervszerű, türelmes és ki tar tó 
munkával véli biztosítani zenei művelődésünk 
jövőjét. Tóth Dénes dr. a karnagyképzés fel-
adatairól szól s arról, hogy milyen is legyen 
az ideális karnagy? Simkó Gusztáv a magyar 
karénekkultusz nagy fejlettségéről, a volt el-
szakított területeken működött magyar dalegy-
letek értékes munkájáról értekezik. Azok tar-
tották ébren s fejlesztették a 20—22 éves rab-
ságban a magyar önbizalmat s a magyar ön-
tudatot. Bartók János a hatvanéves Igor Feo-
dorovics Sztravinszkij-ról ír. Bartókkal és 
Kodály-al e három zeneszerző Kelet-Európában 
élő népzenék a lapján mond először ú ja t a mű-
zenében s mind a hárman — kiki a maga egyé-
nisége szerint — éppen az építés érdekében for-
dultak szembe a XIX. századdal. A hírek között 
Máramarossziget főterén 14 iskola — köztük 
több népiskola — énekkara közreműködésével 
rendezett hangverseny sikeréről, mint az Éneklő 
I f j ú s á g gyönyörű példaadásáról találunk tudó-
sítást. Dalos szemle, külföldi magyar énekkari 
művelődés rovatok egészítik ki az igen tartal-
mas folyóiratot. 

Német tanügyi lapokból. 

Pedagógiai meggondolatlanságok. 
W. Klinke, a Svájcban, Zürichben megjelenő 

Eltern-Zeitschrift szerkesztője, érdekes fejtege-
téseket közöl folyóiratában különféle helytelen-
ségekről, melyeket szülők, nevelők munkájuk 
közben részben szórakozottságból, részben meg-
gondolatlanságból elkövetnek. A szerző szemé-
lyes tapasztalatokat vázol, i lyenformán: 

Mikor nemrégiben — úgymond — városunk 
egy szépen befásított terén átmentem, utolért 
körülbelül 3 éves kisfiával egy férfi, akinek 
láthatóan sürgős volt a dolga. A fiúcska egész 
erejével azon volt, hogy előresiető apjával lé-
pést tartson, míg ez gondatlanul nem is látta, 
hogyan kínlódik a kicsi, hogyan üget és fut, 
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csakhogy együttmaradhasson apjával. Mekkora 
munkát kellett végeznie a kicsike testének és 
tüdejének! Mit szólnánk hozzá mi, felnőttek, ha 
nekünk magunknak kellene így futnunk es 
sietnünk! 

Az én saját, valamivel idősebb kis f iam dia-
dalmaskodva világosan megmondta, mikor 
nemrégiben magam is efféle pedagógiai bakot 
lőttem! Már több ízben megmagyaráztam neki, 
hogy az utcakereszteződésnél nem szabad és 
miért nem szabad rézsútosan, az átló irányá-
ban átmenni, hanem csakis a legrövidebb úton, 

'egyik oldalról a másikra. Amikor azonban a 
minap a városban jár tunk s igen sietős volt a 
dolgom, megtörtént velem, hogy gondolataimba 
merülve, rézsút, mentem át és természetesen be 
kellett vallanom a hibámat, — csekélység 
'ugyan, de a nevelőre nézve mégis kínos egy 
kissé. A gyermeknevelés a felnőttnek állandó 
önfegyelmét és készségét igényli, következetes-
séget kíván a legaprólékosabb részletekig, 
különben aláássuk egész művünket és minden 
nevelés elpárolog bizonyos körülmények között. 

A föntemlített téren számos pihenésre szánt 
pad áll és a tér közepén homokhegy van föl-
halmozva játszóhelynek. Szép időben szívesen 
töltök ott egy-egy negyedórácskát. Többször 
lá t tam ott ülni egy u ra t körülbelül ötéves fiá-
val. Míg a tér közepén a gyerekek ugrabugrál-
tak és játszottak, az idegen úr kézenl'ogta és 
nem eresztette el a kisfiát. Mindaketten ruhá-
ban, cipőben, kalapban stb. igen gondozottak-
nak látszottak és itt-ott egy-egy koravén meg-
jegyzés hangzott el közöttük. — Szegény gye-
rek! — Ki tudja, milyen meggondolás hiánya 
vagy kicsinyes szempontok vezérelték az apát, 
hogy a gyermeket ne engedje játszani a ha-
sonlókorú társakkal! — Szülők, eresszétek 
gyermekeiteket pajtásai közé! Hiszen minden 
teremtmény keresi a hozzá hasonlók társasá-
gát és csak ott érzi magát igazán jól. Csak 
hasonlókorú és hasonló fejlettségű társai közt 
fejlődhetik ki természetszerűen és virulhat ki 
önmagából a gyermek és ta r tha t ja meg azt a 
frisseséget, eredetiséget és belső életteljességet, 
ami a legszebb az emberben. Ha a gyermek a 
pajtásaival való érintkezésből visz is haza 
néha-néha egy kis helytelenséget, vagy ha kissé 
többet hancúroz, mint kívánatos volna, — ne 
legyetek szűkkeblűek és gondolatszegények, ti 
szülők, hanem örvendjetek egész szívvel gyer-
mekeitek baráti- és játékélményeinek! Ezek 
nem olyan lényegtelen dolgok, mint ahogy a 
szülők gyakran hiszik, hanem nagyon is fontos 
részlet a gyermek nevelkedésében! És ha több 

családnak ugyanazon házban való lakása foly-
tán gyermekbarátságok fejlődnek, de az anyák 
valamiféle házi perpatvarból kifolyóan össze-
különböznek, ne éreztessétek azt a gyermekek-
kel és meggondolatlanul vagy mert pedagóiai-
lag jelentéktelennek tart játok, ne bontsátok 
meg az ő barátságukat és játékközösségüket! 

Kis okoknak gyakran vannak nagy követ-
kezményeik. Mennyi kárt okoztak már kedve-
zőtlen nyilatkozatok egy-egy emberről, melyet 

némely szülők meggondolatlanul gyermekeik 
jelenlétében tettek! A gyermekre nézve az, 
amit apja vagy anyja mond, irányadó és mint 
természetszeiűt és magától értetődőt ad ja to-
vább a többieknek, amit a szülők szavaiból vé-
letlenül fölkapott. Milyen súlyos sérelme azon-
ban a jellemnevelésnek, ha tanúja lesz annak, 
liogy az anyja egy asszonyt, akiről igen elíté-
lőleg nyilatkozott, néhány nappal később szere-
tetreméltóan, nagy örömmel és szívességgel fo-
gad a házában! Ha a gyermek többször vesz 
észre ilyesmit, anyjában való bizalmának sú-
lyosan meg kell rendülnie. Ezenkívül azt a kö-
vetkeztetést fogja levonni, hogy nála magánál 
minden hazugságot megbüntetnek, az anyja 
azonban nem esik ez alá a törvény alá, hogy 
tehát kétféle mértékkel mérnek a szülei. 

Pedagógiai meggondolatlanság az is, ha 
könnyelműen valami ígéretet teszünk, azután 
nem ta r t juk meg! Talán valami kis tárgyat 
ígértünk neki, amit szeretne megkapni, vagy 
pedig csak a kérésétől és sürgetésétől szeret--
nénk valami módon megszabadulni. Megígértük 
neki, hogy délután játszunk vele vagy hogy egy 
kis titkot, melyet ránkbízott, megőrizünk. De 
különösebb lelkiismereti furdalás nélkül nem 
teljesítjük ígéretünket, — gyakran igen silány 
okból, aminőt felnőttel szemben sohasem en-
gedtünk volna meg magunknak. Nem fontoljuk 
meg, hogy ilyen apró kis mindennapi ígéretek, 
melyeket itt-ott teszünk a gyermek előtt, az ő 
világa számára mit jelentenek, de főleg nem 
gondolunk arra, hogy evvel a legdrágább és 
legbecsesebb dolgpt romboljuk le, ami vele 
összekapcsol bennünket, az ő bizalmát. ígére-
teinknél is lehető legnagyobb mértékben egyen-
rangúnak kell tehát tekintenünk a gyermeket! 

Ha a gyermekek jelenlétében kézmosás nél-
kül ülünk ebédhez, vagy ha esti homályban 
olvasunk, vagy ha izgatottságunkban valami 
szitkozódás szalad ki a szánkon, mindezek ki-
sebb pedagógiai meggondolatlanságok, — olyan 
dolgok, melyeket megtiltunk a gyermekeknek 
s amikkel azért sohasem szabad magunknak 
sem vétkeznünk. Ugyanilyen természetű dolog 
a társaságban igen gyakori dicsekvő mutoga-
tása a gyermekeknek! — „Bözsi, mutasd csak 
meg a te szép rajzaidat!" „Katikám, játsszál va-
lamit a látogató bácsinak a zongorán!"—Milyen 
nem szívesen engedelmeskednek többnyire a 
gyermekek a szülők parancsának! Mintha 
egészséges, ösztönös érzékkel visszariadnának 
attól, hogy a jelenlevők érdemetlenül magasz-
talják az ő teljesítményeiket. Ha ez a jelenet 
többször ismétlődik, akkor valóban azt hiszi a 
gyermek, hogy többet tud, mint mások, hiú lesz, 
sőt talán fennhéjázó is s így a szülők meg-
gondolatlansága folytán olyan ú t ra terelődik, 
melyen jelleme kár t szenved s amelyen bizo-
nyos körülmények között keserű csalódások 
várnak reá. 

Eltern-Zei tsdir i f t 
1941. 2. szám. 
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Amerikai tanügyi lapokból. 

Az önbizalomra való nevelés. 
A gyermekek nevelésénél a gyermek egyé-

niségének fejlődése, továbbá a gyermek visel-
kedése mikénti befolyásolhatóságának ismerete 
feltétlenül szükséges. 

Ha a szülő azt kérdezi „miért nem boldo-
gul a gyermekem az iskolában!", a legtöbb 
esetben azt kellene válaszolni: „nem boldogul-
hat, mert nincsen önbizalma". Az önbizalom 
alapja a bátorítás és az eredményes munka. 
Az önbizalom hiányában szenvedő gyermekek-
ben először könnyű, majd fokozatosan nehezebb 
és nehezebb feladatok megoldása által állandó 
irányítás mellett lehet az önbizalmat felkel-
teni. E mellett kifejlesztendő a felelősségérzet 
is, hogy a gyermek cselekedeteinél önmagában 
biztos lehessen. Vannak szülők, akik elkényez-
tetik gyermekeiket, mások pedig túlszigorúan 
bánnak velük; a gyermeknek bizonyos határo-
kon belül önálló cselekvési szabadságot kell 
biztosítani, a kellő önbizalom kifejlesztése ér-
dekében. 

Egy édesanya egy alkalommal arról pa-
naszkodott, hogy leánya nem akar otthon se-
gíteni. A beszélgetés közben kiderült, hogy az 
anya a leányának kevés alkalmat ad az önálló 
gondolkodásra. Ez az anya nem vette észre, 
hogy a gyermeknek nincsen öröme az olyan 
munkában, amelynél ő csak végiehaj tási esz-
köz, minden önálló cselekvési szabadság nél-
kül. 

Gyakran okoz gondot a tanítónak és a szü-
lőnek a társaságot kerülő gyermek. Hogy az 
ilyen gyermek ismét társadalmi lény legyen, 
ahhoz szükséges, hogy a többi gyermek maga 
közé befogadja. Az önmagában bízás i t t is lé-
nyeges, de önzetlenség nélkül a cél el nem ér-
hető. Felébresztendő az ilyen gyermek megelé-
gedése az által, hogy hasznára volt tanítójá-
nak vagy szülőjének. Ez fokozható a többi 
gyermek nagylelkűsége által, amellyel játék-
szereiket, süteményeiket megosztják vele. A 
gyermekben lévő utánzási készség gyakran ve-
zet nagylelkű cselekedetekhez, ha ilyeneket a 
szülőktől vagy tanítóitól lát. Fontos szerepe 
van a társadalmi tevékenységnek és ezen tevé-
kenységben való alaposságnak. A társaság-
kerülő gyermek nem változik meg, ha azt 
mondjuk neki: „ne kerüld a társaságot", vagy 
más gyermekek társaságukba beveszik. Meg 
kell keresni a gyermek valamely képességét, 
vagy készségét, amellyel a társaság hasznára 
lehet. Egy édesanya erőltette fiának zongora-
játékát; minthogy a társaságban sok jó zon-
gorista volt, a gyermek háttérbe szorultnak 
érezte magát és kerülte a társaságot. A tanító 
rábeszélésére azonban megtanult trombitálni. 
Rövidesen bekerült az iskola zenekarába és 
ezen keresztül ismét bekapcsolódott a társa-
sági életbe. Az érdeklődés erős kifejlesztése, 
vesszőparipák vagy tevékenység megkönnyí-
tése a társadalmi érintkezést nagyban elő-
segíti- A különböző családhoz tartozó gyerme-

kek között a társadalmi viszony a szülőknek 
egymáshoz való viszonya és magatar tása sze-
rint alakul. A gyermek társadalmi élete nem-
csak a többi gyermekek közé való bekapcso-
lódástól függ, hanem a társadalmi kezdemé-
nyező lépésektől is- Sok szülő bátorítás helyett 
csupán eltűri a társadalmi érintkezést, vagy 
gyermekére nézve hátrányos összehasonlítást 
tesz és ezáltal az alacsonyabbrendűség érzését 
kelti fel benne. Mások viszont megfosztják 
gyermekeiket a társadalmi tapasztalatok gyűj-
tésétől. 

Az iskolakerülés okának kiderítése íendsze-
rint a megelőzéshez szükséges lépéseket is 
megjelöli- Az iskolakerülés oka lehet kaland-
vágy, amely a gyermekben a fontosság érzé-
sét kelti; újdonság utáni vágy; a szülők vagy 
tanító bosszantása; sok i f jú büszke arra, hogy 
mert cselekedni; nem veszi az iskolalátogatás 
kötelezettségét komolyan, különösen ha a szü-
lők gyakran különféle címeken tar t ják távol 
az iskolától a gyermeket. 

A másik gondot okozó probléma a tanuló 
szembehelyezkedése a tanító rendelkezéseivel. 
Ennek oka feltűnéskeltési vágy vagy függet-
len ség-érzés. Igen gyakran elég a gyermeket 
az elérendő dolog ellenkezőjének elvégzésére 
felhívni, mondván: „ezt nem kell szeretned"és 
akkor az általunk szándékoltat megteszi azzal 
az érzéssel, hogy sa já t haj lama szerint csele-
kedett. A dacolási haj lam 3—4 éves gyermek-
nél természetes. Későbbi korban leggyakrab-
ban akkor jelentkezik újból, ha a gyermek túl-
ságosan ellenőrzöttnek érzi magát. Hogyan ke-
rülhető ez el? Egyrészt azáltal, hogy a gyer-
meknek cselekedeteinél választást engedünk, 
miáltal az ellenőrzés a gyermekre nézve el-
viselhetőnek látszik. A gyermek akkor irányít-
ható állandóan, ha az irányítás nem terjed ki 
apró részletekre. Másrészt azáltal, hogy hozzá-
szoktatjuk a gyermeket határozott időben való 
étkezéshez, fürdéshez, cselekvéshez. Megszokott 
időben való cselekvésnél az idő elérkezése ösz-
tönzőleg hat. 

A tanítónak a gyermek nevelésénél szem 
előtt kell tartania, hogy mindegyik gyermek 
önálló egyéniség. A fentebb említett indirekt 
módszereken kíviil a gyermek jutalom ki-
látásba helyezése által is ösztönözhető a kívánt 
dolog elvégzésére. Sok sziilő szidja a gyerme-
két, állandóan felhíva a gyermek figyelmét hi-
báim, viszont a jócselekedetei felett hallgata-
gon elsiklik, ami által a gyermekében szítja 
az ellenkezésre való hajlamot. Az engedelmes-
ségre való szoktatásnál nagyon jó szolgálatot 
tesz az olyan játék, ahol a játékból kifolyólag 
alárendelt a gyermek szerepe. A szemre-
hányáshoz szokott szegény tanulóra a dicsé-
ret, míg a dicsérethez szokott jó tanulóra a 
szemrehányás tesz nagyobb hatást- A gyermek 
a szemrehányást általában jobban szívére 
veszi, mint a dicséretet, amelyet gyakran túl-
zottnak tart . 

Education (Boston), 
1941. június hó. 
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Természetrajzi csevegés 
a tengerinyúlról. 

A tengerinyúl csoportosan él. A csoport 
mindegyik tagja állandóan éberen őrködik, nem 
fenyeget-e valahonnan veszély. A hátsó lábbal 
történő egyszeri dobbantás azt jelenti „vi-
gyázz"! .Ezen jelre a csoport valamennyi tagja 
lelapul és vár ja a következő jeladást. A két-
szeri lábdobbantás azt jelenti, hogy a veszély 
egyre közeledik, háromszori lábdobbantás fel-
hívás a menekülésre. A tengeri nyúl azonban 
nem mindig hallja meg a lábdobbantást, ha-
nem csak egy fehér csíkot lát, amely igen gyor-
san mozog ide-oda. Ebből aztán könnyen tud 
következtetni arra, hogy neki is menekülnie 
kell, mert a másik társa már szalad. 

Veszély esetén speciálisan menekül. Ezt az 
utat naponként használja és állandóan használ-
ható állapotban tartja. A fű alját úgy tapossa 
ki, hogy az alagútszerűen felette összehajolva 
maradjon. 

A tengeri nyúl a nap legnagyobb részét 
földalatti odújában tölti. Eledelét rendszerint 
korán reggel vagy későn este szerzi meg. Odú-
jától nem távozik messze, mert futni jól tud 
ugyan, de nem kitartó futó. 

Az anyanyúl külön odút készít kicsinyei 
számára bokrok által jól védett helyen. Az odút 
füvekkel és levelekkel béleli ki, végül a mel-
léről leszakított szőrrel egészen puhává teszi; 
ha fészkéből eltávozik szőrből készült gomolyag-
gal eltömi a nyílást- Mikor a kicsinyek már 
eléggé megerősödtek, akkor az anyja megta-
ní t ja őket a vészjelekre. Az anyanyúlnak még 
külön jelzései is vannak; egyikkel azt mondja: 
„maradj veszteg", a másikkal „azonnal menj 
haza, én elhárítom a veszélyt". Ámbár a ten-
geri nyúl gyáva állat, ha gyermekei védelme 
úgy kívánja a veszéllyel bátran szembeszáll és 
akár életét is képes feláldozni kicsinyei bizton-
ságáért. Második része a tanításnak táplálék 
gyanánt használt növények ismertetése. A har-
madik része a tanításnak, földrajzi ismeretek. 
Az odúhoz sok út vezet. Megmutatja a veszély 
idején használandó legrövidebb utat, az utak 
karbantartását, valamint a saját odújának meg-
ismerését. Állát ^ fa és bokor törzséhez dör-
zsöli, ezzel lecsiszolja a fakérgeket, miközben 
szőréből is rátapad a fára. Az így megjelölt 
odu környékét a többi tengerinyúl tiszteletben 
tart ja . Ha a tengerinyúl bajuszának érintése 
nélkül be tud bújni egy lyukba, ez azt jelenti, 
hogy teste nyomódás nélkül szintén belefér. 

A tengerinyúl évente négyszer fiadzik 4—8 
kisnyulat. Sok ellensége dacára 8 évig is él. 

Child Education 
(1939. április) 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Dr. Orel Géza: Az ügyes eladó kézikönyve. 
A „Kereskedelmi Szakkönyvtár" 3—4- köte-

teként jelent meg „Az ügyes eladó kézikönyve" 
dr. Orel Géza ny. felső kereskedelmi iskolai 
kir. főigazgató tollából. Ez a hézagpótló mű 
mindent felölel, amire az üzleti életben szük-
ség van. Első és legfontosabb fejezete: „Erkölcs 
az üzleti életben". Azután az árusító, a vevő-
típusok, a családtagok mint munkaerők és a 
főnök kerülnek sorra, majd az árusítás, üzlet-
alapítás, hirdetés, hírszerzés és eladás kérdésé-
vel foglalkozik részletesen a szerző. 

A jó psyhológus biztonságával igyekszik a 
hibákra rámutatni és emberismeretre nevelni 
a kereskedőt, mert a jó árusító az üzlet lelke. 
Figyelnie mindenre kiterjed: a köszöntésre, 
búcsúzásra, önuralomra, cserére, panaszokra, 
az üzleti lopásokra, a raktár helyes kezelésére, 
a kirakat történetére és tízparancsolatára, a 
nyitás-zárásra-

Nagy szakértelemmel foglalkozik az árusí-
tók továbbképzésének, az eladói ügyesség foko-
zásának, az ízlés fejlesztésének kérdésével, sőt 
a r ra vonatkozólag is tájékoztat, hogy az áru-
sító mivel töltse szabad idejét? 

Külön fejezetben foglalkozik a gyermekkel, 
mint vevővel; a jó és hibás eladás példái egé-
szítik ki ezt az ügyes kézikönyvet. (A m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
megbízásából kiadja a Kereskedelmi Szak-
könyvtár Szerkesztőbizottsága Budapest, II., 
Lánchíd-u. 3.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Marié Kerschensteiner: Georg Kerschen-
steiner. Der Lebensweg eines Schulreformers. 
(K. Gy., egy iskolai újí tó életútja.) München, 
1940., 208 lap. 

Személyes emlékezések, gazdag forrásanyag, 
levelek, naplók, újságcikkek és a nagy nevelő-
nek hagyatéka segítségével felesége, sok éven 
át élettársa, nyomatékosan ú j r a a jelenbe állí-
totta be Kerschensteinert e könyvben. Először 
értesültünk róla, hogy milyen volt bensőleg 
Kerschensteiner, az ember, hogyan győzte le a 
világ és az élet nehézségeit, hogyan lett a ta-
nítójelöltből és falusi tanítóból diák és végre 
egyetemi tanír . A gonosz megjegyzés a „fél-
művelt" falusi tanítóról szúrta az első tövist 
szívébe. Harcos ember volt: „Sorsának egyik 
törvénye volt, hogy semmisem sikerült neki az 
életben, hacsak nem előző szenvedés vagy meg-
próbáltatás á r án . . . " — Ezért volt, hogy Ker-
schensteiner a jellemet többre becsülte, mint 
a tudást és a külső sikert: „A hősiség nem a 
teljesítményben és a sikerben rejlik, hanem a 
teljesítményért folytatott küzdelemben és e 
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küzdelem szenvedéseivel szemben való ellen-
állásban." Ez a harcos a német nevelői kar 
egyik vezető szelleme volt. Hogy el ne feled-
jük őt, a r ra figyelmeztet a nagy szeretettel 
megalkotott kép, melyet Marié Kerschen-
steiner rajzolt. 

Martin Spielhagen: Wehrerziehung in der 
Schule (Honvédelmi nevelés az iskolában) 
Osterwiek-Berlin, 1940., 162 lap. 

A világháború egy katonája és frontbeli 
tisztje, mint az iskola gyakorlati embere, vál-
lalkozik aiTa, hegy a honvédelmi nevelést vá-
zolja az iskolában. Anyagát 5 részben dolgozza 
föl. A második főrész, mely 146 lapra terjed, 
foglalkozik a gyakorlati munkával- A figyel-
mes olvasó a szakok folyamán ismeri meg a 
helyes sorrendet. A történettanítás, a jelen kö-
zelségéből nézve, vezeti be fáradozásait. Má-
sodsorban a nyelvi oktatás következik, azután 
a természettudományi és művészeti szakok. Az 
egész oktatás javára szolgál, hogy a szakszerű-
ség sehol sem nyilvánul kirívóan, sőt inkább 
a témák totálisan vannak megválogatva és ki-
alakítva. De nemcsak a totális oktatás hí-
veinek, hanem — mert minden tanférf iúnak 
kötelessége a honvédelmi nevelés — minden 
népnevelőnek meg kell ismerkednie Spielhagen 
könyvével. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Újabb női hivatás. 
A most dúló háború megint egy egészen áj 

női hivatást teremtett meg: az „Air raid hos-
tess"-foglalkozást- Az angol légvédelmi ható-
ságok találták ki ezt a hivatást. Lefordítani 
alig lehet ezt a kifejezést, legfeljebb körül le-
hetne írni, i lyenfaj ta módon: „Gazdasszony légi 
támadások alkalmával." Ezeknek a nőknek a 
hivatása abban áll, hogy légi támadások ide-
jén megnyugtatólag hassanak a közönségre, 
idegesen viselkedő nőknek legyenek segítsé-
gére, törődjenek olyan gyermekekkel, akik 
egyedül menekültek valamelyik óvóhelyre — 
szóval, hogy nyugalmat terjesszenek maguk 
körül s ezzel minden pánikot megakadályozza-
nak. „Air raid hostess"-eknek elsősorban öre-
gebb nőket kell kiképezni s különösen fontos 
az, hogy ők maguk is gyermekeket neveltek 
légyen nagyra s így azt a feladatot, hogy mi-
képen kell nyugtatólag hatni, sa já t tapaszta-
lataikból ismerik. (Eltern-Zeitschrift.) 

A nevelői parancsot meg kell okolni? 
Erre a kérdésre Johann Prüfer, a jeles gyer-

mekpszichológus így felel: Sok nevelő pártol ja 
a megokolást, sokan ellenzik. Egyik oldalon 
azt mondják: Parancsokat megokolás nélkül 
végrehajtani, tehát anélkül, hogy a gyermek 
tudná miért, nem méltó emberi lényhez. Ez 

élettelen engedelmesség. A gyermek sokkal 
könnyebben engedelmeskedik, ha megmagya-
rázzák neki, miért kell így vagy úgy cseleked-
nie. Az ellenpárt azt mondja: A gyermeket éppen 
a r ra kell ránevelni, hogy minden körülmények 
között engedelmeskedjék, még ha nem lát ja is be 
ennek okait, illetőleg még nem tudja belátni. 
—i Kinek van hát igaza? Jól kell disztingválti . 
A paiancsok egyáltalában nem egyenlők. Ami 
megokolás szempontjából érvényes az egyikre, 
nem okvetlenül érvényes a másikra is. Nem 
kell megokolni erkölcsi parancsokat, mert ezek-
nél magának a gyermeknek lelkiismerete szol-
gál tat ja a legerősebb bizonyítékot. Hogy pl. 
nem szabad hazudni vagy lopni, ezt a gyermek 
sok beszéd nélkül is megérti. Ezt lelkiismerete 
mondja meg néki. Másként áll a dolog azokkal 
a parancsokkal, melyek inkább külsőségekre 
vonatkoznak, pl. egészségügyi dolgokra vagy 
egyéb hasonlóra. Ezeket meg kell okolni; ezek 
a gyermekben még ismeretlen dolgok, nincs 
szószólójuk, mint az erkölcsiekre vonatkozó 
parancsoknak a lelkiismeretben. (Eltern-Zeit-
schrift.) 

A svéd kézügyességi oktatás. 
Általánosan ismeretes, hogy a szlöjdoktatás 

Svédoiiszágban és a többi Skandináv-országban 
igen magas színvonalon áll és nem lényegtelen 
részét alkotja az oktatás programúijának. Ke-
vésbbé ismeretes az, hogy az ösztönzés erre 
Finnországból indult ki. Gösta Gavarius, a 
„Folkskollaramas Fridning" c. svéd folyóirat-
ban kimutatta, hogy a kézügyességi munka-
oktatás finn megalapítója Uno Cygnaeus nagy 
hatást gyakorolt ennek a szaknak kifejlődésére 
Svédországban. Cygnaeus nagyon érdeklődött 
aziránt a f i lantróp kísérlet iránt, hogy a kézi-
munkát mint iskolai tantárgyat bevezesse, de 
rögtön belátta, hogy nem helyes ezt a tanítást 
kézművesekre bízni, akik t. i- pedagógiailag 
nem voltak kiképezve, ahogyan ez Pestalozzi 
iskolájában történt; mert ezáltal ezek a taní-
tási órák merőben iparszerűleg alakultak ki s 
nevelői jellegük teljesen figyelmen kívül ma-
radt. Cygnaeus Pestalozziból indult ki, de en-
nek gyönge oldalait főleg abban látta, hogy 
Basedow iskolájában a kézimunka több volt, 
mint üdülés s így az oktatásnak ez a része el-
vesztette pedagógiai jelentőségét. Ö maga a 
kézügyességi oktatást a forma- és szépérzék 
kifejlődésének képzőeszköze gyanánt akarta al-
kalmazni. Ebben az oktatásban a tanulónak 
egyszerű kézügyességi fogásokat kell közvetí-
teni és egyidejűleg pontosságra, rendre és tisz-
taságra kell szoktatni őt. Cygnaeus már akkor 
azt követelte, hogy a kézügyességi oktatást a 
többi szakkal egyenrangúvá kell tenni az isko-
lában és pedagógiailag képzett személyiség út-
ján kell közvetíteni, lehetőleg maga az osztály-
tanító tanítsa, akit a tanítóképzőben kell kiké-
pezni ezekre a szakokra! Cygnaeus egyik euró-
pai utazása során Hamburgba is eljutett, ahol 
eszméit nagy tetszéssel fogadták. Cygnaeus a 
svéd iskolát főleg Salomon svéd pedagógus, a 
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kézügyesség fanatikusa ú t ján befolyásolta, aki 
1877-ben tanulmányi u ta t tett Finnországba, 
ott csatlakozott Cygnaeusnak a kézügyességi 
oktatás jelentőségéről és kialakításáról hirde-
tett nézeteihez. Ha Salomonnak nem is volt 
olyan mély pedagógiai belátása, mint Cyg-
naeusnak, de nagyobb s mélyebb volt a techni-
kai képzettsége s neki jutot t osztályrészül 
olyan rendszert alkotnia, mely nemzetközi je-
lentőségre tett szert s a svéd kézügyességi is-
kolát más országok mintaképévé avat ta (Der 
Deutsche Volkserzieher). 

A Die Deutsche Sehule legújabb számának 
vezető helyén Ernst Lelimann „Erzieliung und 
Stammeskunde" című érdekes, ú j gondolatokat 
felvető cikkét találjuk. A német törzsek külön-
böző lelki alkatából pedagógiai téren adódó 
nehézségek, problémák keletkezése és ezek le-
küzdésének módozatai alkotják a cikk tárgyát. 
Először a különböző német törzsek ismeretén 
alapuló oktatás fontosságáról szól, mint a nép-
nevelésnek nélkülözhetetlen kellékéről. A külön-
böző német vidékeken élő törzsek lelki alkata 
különböző: a más vidékről odakerült tanítót 
például meglepi a sziléziai iparvidék gyerme-
keinek gyors felfogása, ezek viszont hamar 
megúnják a zárkózottabb, nehezebb felfogású 
gyermekek oktatásához szokott tanító alapos, 
mélyreható módszerét. í gy a tanítót is neveli, 
formálja tanítványainak természete. 

Az egyes német törzsek neveléstörténetének 
vázolása után újból rámuta t a cikk szerzője 
arra, hogy mennyire fejleszti a tanító látó-
körét más törzsek gyermekeinek oktatása. Kü-
lönös fontosságú ez a kérdés a keleti területek 
újjáépítésénél. Hogyan hatok öröklött és belém-
nevelt törzsi képességeimmel taní tványaimra? 
Ezen képességek közül melyek azok, amelyek 
megakadályozzák az eredményes együttműkö-
dést, melyekről kell leszoknom? Át tudom-e 
hidalni és hogyan a közöttünk lévő különb-
séget? — ezek a kérdések vetődnek fel e problé-
mával kapcsolatban a tanító lelkében. Leg-
nagyobb fontosságú mégis ez a kérdés: Meg-
felelnek-e teljes mértékben a velünk született 
törzsi képességek az ú j idők követelményeinek? 
A ma i f júsága más, mint a múlté; becsületórzé-
sükre való hivatkozással nem érünk-e el töb-
bet, mint módszertani kerülőkkel? A mai hábo-
rús idők katonás if júságának katonás nevelőkre 
van szüksége; a legfontosabb az, hogy mindenki 
a neki megfelelő helyre kerüljön — evvel a 
gondolattal zárul az értékes, ú j gondolatokat 
felvető értekezés. 

„A német tanító a Szovjet-Unióban" címen 
Willi Waltér Puls tollából jelent meg meg-
ragadó helyzetkép a Volga-menti német nép-
csoport közoktatásának és az orosz tanítóképzés-
nek utolsó 20 évéről. Átmenet nélkül kellett a 
Szovjetnek az első évek merész, új , a mult min-
den tradíciójával szakító pedagógiájától vissza-
térni az ú. n. ,.burzsoá-pedagógiá"-hoz, amely-
ben a gyermek már nem. korlátlan úr, hanem 
a tanítónak a tekintélye helyreáll és nem kell 
félnie attól, hogy taní tványai feljelentik. A 

német nemzetiségű tanítók szenvedtek legtöb-
bet a Szovjet-Unióban, mert mindennek elle-
nére hűek maradtak hivatásukhoz. 

Josef Schwdgerl „A tárgyilagosság a fogal-
mazásban" címen ügyes, szemelvényekkel szí-
nezett értekezésében a „szavakban való gondol-
kodás csodájá"-ra igyekszik rávezetni. 

A német kisegítő iskoláról olvasunk a lap 
hasábjain érdekes tájékoztatást, amely szerint 
a kisegítőiskolai nevelésnek a mozgás és a cse-
lekvés a legfőbb elve. Ugyancsak kimerítően 
tárgyal ja a folyóirat „A teljesítmények foko-
zása a népiskolában" problémáját, majd néhány 
keresetlen meleg szóval emlékszik meg Her-
mann Weinernek, a neves német pedagógusnak 
haláláról. 

„Az iskola mindennapi élete" rovatban a 
mértan tanításához találunk ügyes útmutatást , 
különösen a r ra vonatkozólag, hogy a lányok-
kal hogyan lehet megkedveltetni ezt a — szá-
mukra elég nehéz — tantárgyat , majd a „Testi 
fenyíték az iskolában" kérdésével foglalkozik-
Hírek, időszerű közlemények, könyvismerteté-
sek teszik teljessé a Die Deutsche Sehule 
július—augusztusi kettős számát. 

H Í R E K 

A „Jószív-internátus." 
Most, mikor ebben a rettentő világégésben 

megújhodott magyar szociálpolitika a magyar 
életproblémák javításán megfeszített erővel 
dolgozik, jólelkű magánosok is akadnak, akik 
csendben, áldozatos lélekkel építik a szebb jö-
vőt. Ennek legszebb példája az ecseri „Jószív-
internátus", amelyről hosszú tudósítást olva-
sunk az egyik napilapban. 

Érdekes ennek az internátusnak keletkezése. 
Özvegy Rákóczi Jánosné nemzetesasszony 

103 hold földön gazdálkodik az ecseri határban. 
Négy esztendővel ezelőtt, egy havasesős téli 
napon kocsival ment végig a határon. Hat 
gyermeket látott, amint hidegtől kipirult arc-
cal, átázottan dagasztották a sarat. A tanyai 
iskolába igyekeztek. Volt köztük olyan, aki 
már több mint egy órá ja gyalogolt a kemény 
szélfúvásban, hidegben, a lucskos dűlőúton. 

A Nemzetesasszony felvette a gyermekeket 
kocsijára s bevitte az iskolába. 

A hat gyermek a következő napon már nem 
dagasztotta az út sarát, mert a Nemzetesasz-
szony odafogadta őket magához, olyan kosztos-
diákfélének. Az ő tanyája már közel van az is-
kolához.s az odavezető rövid út is elég rende-
zett. 

Igen, de nemcsak az a hat gyermek já r 
messziről iskolába. Igen sok hat-tízéves gyer-
mek hidegben, esőben, sárban mártírként órá-
kat gyalogol oda-vissza, s a megfázás, fáradtság 
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bizony sok betegségnek, sőt virághullásnak 
lett már az okozója. 

A Nemzetesasszony nem sokat gondolkozott. 
Rövid két hét alat t már 18 gyermeket járatott 
tanyájáról iskolába- Ahogy pedig kitavaszo-
dott, megnagyobbította t anyá já t s a következő 
szeptemberben már 22 gyermeket fogadott be 
a „Jószív-internátus." De aztán jöttek a töb-
biek, akik félnapi járóföldre laknak az iskolái-
tól, azért még soha sem jár tak bele. Volt köz-
tük 14—16 éves is, akik vágytak a tudás után, 
de hiába, a nagy távolság ós a rossz út miatt 
nem mehettek oda, ahol azt osztogatják. 

Ekkor már kialakult a jószívű Nemzetes-
asszony elhatározása: saját költségén bentlakó-
intézetet létesített az elhagyott tanyavilágban. 
Az idei iskolaévre már ötvenkét tanuló jelent-
kezett, Harmincöt f iú és tizenhét leány. A leg-
fiatalabb hat-, a legidősebb tizenkétéves. Ezek-
nek nagyrésze ingyenes, de vannak köztük 
olyanok is, akiknek tehetősebbek a szülei s ezek 
hozzájárulnak a költségekhez. 

A kibővült „Jószív-internátusban" minden 
ragyog a tisztaságtól. Egy-egy szobában tíz-tíz 
gyermek lakik. Minden diák, még a legkisebb 
is maga ta r t j a rendben a maga helyét, a szobá-
kat közösen takar í t ják. Az ágyak mellett ott az 
éjjeli szekrény, r a j t a fogpor, fogkefe, po-
hár. Minden gyermek kezes-lábas hálóruhát 
kap. Az ebédlőben hosszú asztal, fehér abrosz-
szal leterítve, r a j t a porcellántányérok, evőesz-
közök. 

A gyermekek nincsenek egyedül. Két ne-
velő, egy férf i és egy nő van velük. Szom-
bat déltől vasárnap estig a gyermekek haza-
mehetnek. Hétközben felügyelet mellett tanul-
nak s végzik el iskolai feladataikat. A nagyobb 
gyermekek, ha akarnak, szabadidejükben dol-
gozhatnak a birtokon, de ezért rendes fizetést 
kapnak. 

Az alföldi magyar tanyavilág pusztaságában 
hivatalosan egyetlen tanyai-internátus létesült, 
a biharmegyei Komádiban, gróf Teleki Pá l kul-
tuszminiszter idejében. Ez az internátus már 
háromszáz gyermeket fogad be és ment meg az 
egészséges magyar élet számára. 

Nemzeti életünk célja: a magyar gyermek 
felemelése, mert ezzel velejár a nemzet meg-
erősödése testben és lélekben. A hivatottak 
tudják és teszik is a maguk kötelességét, de 
mellettük még sok-sok olyan Nemzetesasszony 
kellene, mint özvegy Rákóczi Jánosné, akinek 
sok nyíltan és titokban elsóhajtott áldás ara-
nyozza be életét. 

Hősi halált halt tanítók. M. Peötz László, a győri 
ezüstkalászos ifjak rövid ideig volt tanítója, hadapród-
őrmester, az orosz harctéren partizánharcok során aug. 
10-én hősi halált halt. — Máhig Eriin vaszani tanító, a 
kötelességtudás dicső példáját adva, valahol Oroszország-
ban hősi halált halt. 

Halálozás. Pótor László debrecen-köntösgáti állami 
iskolai igazgató-tanító, gondnoksági tag áldásos életének 
55., példaadó tanítói működésének 35. évében, 1942. évi 
szeptember 1-én szeretetben gazdag, jóságos lelkét visz-
szaadta Teremtőjének. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Tanítók lakáspénze. 
V. 

Az 5.600/1924. M. E. számú rendelet I. fejeze-
tének 8- pont ja a következőképen rendelkezik: 
többféle jogcímen senki sem kaphat lakás-
pénzt- Ha olyan eset bekövetkezik, hogy kétféle 
jogcímen illetne meg tanítónőt lakáspénz (pél-
dául: a tanítónő tényleges tanítónői alkalma-
zásban működik és fér je után özvegyi nyug-
díjban részesül), a tanítónő részére a magasabb 
összegű lakáspénzt folyósítják, a kisebb ösz-
szegű lakáspénzt viszont beszüntetik. 

1932. évi augusztus hó 1-étől kezdve a köz-
alkalmazott (tanító) f é r j és feleség mindegyike 
nem részesül az egyébként őt megillető teljes 
összegű lakáspénzben. Ha ugyanis „az államtól 
vagy a nyugellátás szempontjából az állammal 
viszonosságban álló hatóságtól, hivataltól, inté-
zettől, intézménytől stb. lakáspénzben (lakbér-
ben) részesülő tisztviselőnek.. . vele közös ház-
tar tásban élő és tényleges szolgálatban álló 
vagy nyugdí jas házastársa is részesül az ál-
lamtól, vagy a nyugellátás szempontjából az 
állammal viszonosságban álló hatóságtól, hi-
vataltól, intézménytől stb. lakáspénzben (lak-
bérben), „a házaspár részére járó" lakáspén-
zek köziil csak a magasabb összegű lakáspénzt 
lehet teljes egészében kifizetni, míg a kisebb 
összegű lakáspénznek csak 50%-a jár. Ha a 
házastársak mindegyikének egyenlő összegű 
lakáspénzre van igénye, a f é r j részére a teljes 
összegű lakáspénz, a feleség részére pedig az 
őt megillető lakáspénznek 50%-a jár (3000/1932. 
M. E. számú rendelet 13. §-ának (1) bekezdése). 

Ha a házastársak egyike az állása után őt 
megillető lakáspénz helyett természetbeli la-
kásban részesül, akkor a lakáspénzben része-
sülő házastársnak a lakáspénzét csökkentik 
50%-ával (a 3.000/1932. M. E. számú rendelet 13. 
§-ának (2) bekezdése szerint). A közös háztar-
tásban élő házastársak kötelesek a közszolgá-
lati alkalmazott f é r j illetményeit (nyugellátá-
sát) számfejtő hivatalnak késedelem nélkül be-
jelenteni, hogy mind a férj , mind a feleség 
mely hatóságtól, hivataltól, intézettől, intéz-
ménytől stb. milyen címen és mekkora összegű 
lakáspénzben (lakbérben, lakbérnyugdíjban) ré-
szesül, illetve, hogy a házastársak közül kinek 
van természetbeli lakása. A bejelentés a lapján 
a kisebb összegű lakáspénznek, illetve a termé-
szetbeli lakásban nem részesülő házastárs la-
káspénzének 50%-kai való csökkentése a köz-
szolgálati alkalmazást, vagy a közszolgálati 
alkalmazottal történt házasságkötést követő 
lakbérévnegyed első napjától kezdve követke-
zik be. A tisztviselő (tanító) f é r j illetményeit 
számfejtő hivatal — a házastársaktól történt 
bejelentés alapján —1 értesíti a tisztviselő (taní-
tónő) feleség illetményeit számfejtő hivatalt 
arról, hogy a házastársak melyikének lakáspén-
zét csökkentette 50%-kal. illetve hogy a házas-
társak melyikének kell lakáspénzét 50%-kal 
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csökkenteni. A feleség vagy f é r j közszolgálati 
alkalmazását vagy ennek megszűntét, illetve 
a közszolgálati alkalmazottal való házasság-
kötést (esetleg e házasságnak az egyik fél ha-
lála, vagy elválás, elválasztás folytán bekövet-
kezett megszűntét) nyolc napon belül írásban 
kell bejelenteni. A bejelentés elmulasztása, 
illetve a levonással terhelendő lakáspénz 
50%-ának jogosulatlan felvétele anyagi és bün-
tetőjogi felelősséget von maga után. 

A közös háztartásban való együttélést nem 
szünteti meg az a körülmény, hogy a tisztviselő 
(tanító-) házastárs egyikét gyógyintézetben 
ápolják. 

Az állásától felfüggesztett tanító részére az 
őt egyébként megillető lakáspénz változatlan 
összegben j á r (7-000/1925. M. E. számú rendelet 
41. pont jának (1) bekezdése). 

Végül megjegyezzük, hogy a fizetési fokoza-
tokba tartozó tanerők a fizetési fokozatuknak 
megfelelő állami rendszerű fizetési osztályra 
megállapított lakáspénzeket kapják. A fizetési 
fokozatokba sorolt tanerőknek a fizetési foko-
zatuknak megfelelő állami rendszerű fizetési 
osztályra megállapított lakáspénzekre való 
igényjogosultságot a 9 000/1927. M. E. számú 
rendelet 8. pont ja biztosította és biztosítja. 

Dr. Horváth Zoltán• 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
32 400/1942. V. K. M. számú rendelete 

a Népiskolai Utasítás módosítása tárgyában. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 

1940 : XX. t.-c. 18. § (1) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján a következőket rendeli. 

1. 
A 26 000/1941. V. K. M. számú rendelettel ki-

adott Népiskolai Utasítás 23. §-ának (6) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az osztályozó vizsga idejéről a népiskola 
helyi hatósága a vizsgázó gondviselőjét _ a 
vizsga határideje előtt legalább 14 nappal ér-
tesíti. Ha a vizsgázó a kitűzött időben a vizsga 
helyén nem jelenik meg, a befizetett vizsga-
dí ja t elveszti, kivéve, ha őt megjelenésében 
kellően igazolt betegsége vagy önhibáján kívül 
eső körülmény el nem hárítható módon meg-
akadályozta. Az elmaradt osztályozó vizsga ú j 
határidejét a kir. tanfelügyelő, egyházi hatóság 
alatt álló népiskolában pedig az iskolafenntartó 
egyházi hatóság engedélyezi-" 

2. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha-

tályba. 
Budapest, 1942. évi augusztus hó 29-én. 

dr. Szinyei Merse Jenő s. k. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr- Csortán Márton állami helyettes tanító, 
kolozsvári lakost a tanügyi fogalmazási sze-
mélyzet létszámába, a dési kir. tanfelügyelői 
hivatalhoz ideiglenes minőségű tanügyi fogal-
mazógyakornokká kinevezte. (110.262/1942. V—1-
ü. o. sz. — Kelt, 1942. augusztus 19.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Fél Pál bajkai állami népiskolai helyettes 
tanítót állami népiskolai rendes tanítóvá ki-
nevezte. (171.503/1942. VI/5. ü. o. sz. r.) 

Pályázati hirdetmény. 
Az ungvári m. kir. állami Drugeth-gimná-

ziumban betöltésre kerülő két (2) kisegítő szol-
gai állásra pályázatot hirdetek. 

A betöltésre kerülő állások közül az egyik 
az 1931 : I II . t.-c. és az 1938 : IV. t.-c. rendelkezé-
zései alapján igazolványossal, a másik pedig az 
5700/1940. M. E. számú rendelet szerint állítás-
kötelezettségének eleget tett polgári személlyel 
töltendő be, aki büntetlen, erkölcsös, kifogásta-
lan életét előzőleg igazolja. 

A betöltésre kerülő állások után az érvény-
ben levő jogszabályokban megállapított illetmé" 
nyek járnak. 

Az alkalmazás ideiglenes minőségű s ötévi 
kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. 

A pályázók kellően felbélyegzett és sajátke-
zűleg í r t kérvényüket, pontos lakcímük feltün-
tetésével jelen pályázati hirdetmény megjele-
nésétől számított 15 napon belül nyúj t sák be a 
kassai tankerületi kir. főigazgatói hivatalhoz 
(Kassa, Szatmáry György-u. 46-) Az igényjogo-
sult pályázók illetékmentességet élveznek. 

A kérvényhez a következő okmányt kell csa-
tolni: 

1. születési anyakönyvi kivonat; 
2. nős pályázóknál házassági anyakönyvi ki-

vonat és az ellátatlan gyermekek számának ha-
tósági igazolása; 

3. iskolai végzettséget igazoló utolsó osztály-
bizonyítvány. 

4. magyar állampolgárságot igazoló vagy va-
lószínűsítő hatósági bizonyítvány; 

5. állami szolgálatban megkívánt testi és 
szellemi épséget igazoló újkeletű hatósági (tisz-
tiorvosi) bizonyítvány; 

6. újkeletű hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
7. a pályázó addigi alkalmaztatási viszonyait 

igazoló okmányok; 
8. az igényjogot igazoló „Igazolvány". 
Igazolványosoknak pályázati kérvényükhöz 

— ha tényleges szolgálatban állanak — az er-
kölcsi, állampolgárságot igazoló bizonyítványt 
és hatósági orvosi bizonyítványt nem kell csa-
tolniok. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
kellőképen fel nem szerelt vagy késve érkezett 
folyamodványokat r em veszem figyelembe. 

Kassa, 1942. szeptember 3-án. 
Kassai Tankerületi kir. Főigazgató. 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Dr. Szinyei Merse Jenő: Munkatársaimhoz. — 
Dr. Szinyei Merse Jenő: Több nyelvű Néptaní-
tók Lapja. — Padányi-Frank Antal: A jövő 
tanítóihoz. — Drozdy Gyula: A memorizálás 
szerepe a mai népiskolában. — Gyarmathy 
Aurél: Az érzelmek keletkeztetése s azok mű-
velése. - Vágó Elemér: A csendesfoglalkozta-
tás célja és formái. — Ambrus Béla: A törté-
net taní tás módszereihez. — Gergely Ilona: 
A gyermek és' a mese. — Galamb Imre: A báb-
színház pedagógiája. — Képesítő-vizsgálat. — 
Gyakorlati pedagógia: Ladvenszky Magdolna: 
Mit ad junk orosz földön harcoló katonáinknak ' 
— Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi iroda-
lom. — Külföldi szemle. — Hírek. — Tanítók 
tanácsadója. — Hivatalos rész. — Pályázótok. 

— Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
Budapest VII, Hársfa-utca 33. (Wesselényj-ntca sarok) 
T ^ j J U M W i ^ Egyi'teini és iskolai könyvtárak szállítója. 

ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
H e g e d á k , h a r m ó n i u m o k , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzéket díjmentesen küld: 

M O G Y O R Ó S S Y HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R Á K Ó C Z I . Ú T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

FONTOS! MEGJELENT! 

A HONVÉDELMI ISMERETEK l- l l . 
című tankönyv, melyet a gimnáziumok és 
polgári iskolák első és második osztályos, 
valamint a népiskolák ötödik és hatodik 
osztályos összes fiútanulóinak kötelezően 
használni kell. BOLTI ÁRA 1 ' - PENGŐ. 

Kiadja az ifjúság honvédelmi nevelésének és a 
testnevelésnek Országos Vezetője. 

Forgalomba hozza: 
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 

BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KORÚT 6. 

Kapható minden kijelölt könyvkereskedésben is. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 

A V. K. M. 105.429/1942. V. 1. számú enge-
délye alapján lapunk hirdetési díjtételeit folyó 
évi augusztus hó l-tííl 25%.kai felemeltük. 
A hirdetési dijak átutalásakor szíveskedjenek 
tehát az áremelést figyelembe venni. 

A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 
FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, t 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be. úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a kővetkező számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni.. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomila 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csckklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapnnk 
címlapján olvashatók. 

KÓKA (Pest vm.) r. k. egyházközségi képviselőtestü-
lete a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdst. Az á'lás jövedelme: 15 kat. hold jó. 
minőségű föld. természetbeni lakás, 19 értékegység, 
3073-60 P párbér és deputátum váltság, stóla kb. évi 
200 P. Kötelességei díjlevél szerint. Pályázati határidő 
október 6. Pályázhatnak r. k. vallású kántori oklevéllel 
bíró tanítók, akik valláserkölcsi és hazafias magatartá-
sukat bizonyítvánnyal igazolják. Korteskedés kizáró ok. 

, Költségmegtérítés nincs. Állás választás után azonnal el-
foglalandó. A válaszbélveggel ellátott, szabályszerűen fel-
szerelt kérvények a Plébániahivatalhoz küldendők. (2336.) 

KOSD ref. egyházközség presbitériuma eltávozás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése: természetbeni modern lakás. Készpénz 503"20 P 
az egyház pénztárából, 35-88 q rozs, 10 kat. hold 1480 

v négyszögöl szántóföld, 2 kat. hold 100 négyszögöl rét, 
1 kat. hold 408 négyszögöl szőlőföld, az adót az egyház 
fizeti. Összesen 44 értékegység, a többi államsegély. Köz-
ségünk Vác közvetlen szomszédságában, Budapest köze-
lében van. Kötelessége: a kijelölt osztályok tanítása, 
kántori teendők végzése, énekkar vezetése. Belmissziói 
munkákban résztvenni. Lelkipásztort akadályoztatása ese-
tén helyettesíteni. Bemutatkozás idejéről a megfelelő pá-
lyázókat. értesítjük. Bemutatkozás saját költségen. Kato-
nai szolgálatnak eleget tett kántortanítók előnyben. 
Helyesen felszerelt pályázatokat hirdetés megjelenését 
követő huszonegy nap alatt visszaküldési bélyeggel a Ref. 
Lelkipásztori Hivatal, Kosd (Nógrád m.) címre külden-
dők. Állás azonnal elfoglalandó. (2331.) 

KARANCSBERÉNY (Nógrád vm.) róm. kat, filiális 
egyházközsége lemondás folytán megüresedett II. szánni 
tanítónői állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalom: természetbeni lakás, 10% helyi hozzájárulás 
és 90% államsegély. Kérvények: Plébániahivatal, Ka-
rancskeszi küldendők. (2332.) 

KAROS ref. egyháza pályázatot hirdet a második 
fanítói állásra. Fizetés törvényszerű. 30%-os helyi és 
70%-os államsegély. Határidő 21 nap. Pályázhatnak fér-
fiak és nők. Iskolaszék, Zemplén m. (2333.) 

KKKGPKS róm. kat. egyházközség a lemondás foly-
tán üresedésben levő V. számú tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Határidő 21 nap. Javadalma 10% helyi, többi 
államsegély. Kántort helyettesíteni, KAL-t vezetni köte-
les. (2334.) 

KISKOLCS (Szatmár vm.) református egyháza presbi-
tériuma pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett 
egytanerős iskolájához orgonista kántortanítói állásra. 
Fizetése: 3 szoba-konyhából álló lakás szükséges mellék-
épületekkel és kert. 14 kat. hold és 734 D-öl szántóföld 
haszonélvezete egy tagban. 10 mázsa búza, 10 mázsa 
nemes tengeri, 24 m3 hasábtiizifa beszállítva. Temetőfű 
termésének Bele. Stóla. Államsegély. Földek mindennemű 
adóját az egyház fizeti. Kötelességek: 8 osztály tanítása, 
kántori teendők, énekkarvezetés, egyházi munkában tör-
vény- és szabályrendeletek szerinti részvétel. Az egyház 
Szatmárnémetitől 12 km-re fekszik, köves út mellett napi 
négyszeri autóbuszjárattal. Pályázati határidő e hirdetés 
megjelenésétől számított 3 hét. Választás október 4-én. 
Kérvények a szolgálati pragmatika és a vonatkozó V. K. 
M. rendeletben előírtan felszerelve, visszaküldéshez elég-
séges válaszbélyeggel ellátva: ref. lelkészi hivatal, Kis-
kolcs címre küldendők. (2335.) 

KÓKA (Pest vm.) r. k. egyházközségi képviselőtestü-
lete a fiúiskolánál szervezés alatt álló VI. férfitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés és lakáspénz törvény-
szerű. Pályázati határidő október 6. Az állásra tanítónők 
is pályázhatnak. Kérvénvek a Plébámiabivatal címére kül-
dendők. (2337.) 

MÁRIAKÉMÉND községi iskolaszéke a III. sorszámú 
tanítónői állásra pályázatot hirdet e lap megjelenésiétől 
21 napra. Tanítási nyelv német. Javadalma törvényes és 
lakbér. Állás választás után elfoglalandó. Kérvények 
Iskolaszék, Máriakéménd címre küldendők. (2346.) 

HONT r. k. egyházközsége lemondás folytán pályáza-
tot hirdet a kántortanítói állásra. Javadalom: lakás, 
27 ürm. tűzifa, 37 hektoliter és 52 liter rozs, 9 kat, hold 
föld. 54-— P készpénz, 45 értékegység, stóla és állam-
segély. Határidő: 21 nap. Korteskedés kizáró ok. Kérvé-
nyek plébániára küldendők: Hont (Hont m.). (2324) 

SZALATNAK r. kat. egyházközsége az első katonai 
szolgálaitát teljesítő osztálytanító helyettesítésére a II. 
sorsz. állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Pá-
lyázhatnak férfiak, nők, nyugdíjasok. Állás azonnal elfog-
lalandó. Tanítási nvelv német. Fizetés törvényes. Plébá-
nia, Szalatnak, Baranya. (2382.) 

SÁMOD ref. egyházközsége pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Fizetés: 
természetbeni 3 szobás lakás megfelelő kerttel, 16 érték-
egységű helyi javadalom:, 20% készpénzhozzájárulás; 
11 hold, 183 D-öl szántó, valamint a közös erdőből 112—-
144-od rész haszonélvezete. Fizetéskiegészítő államsegély 
Kötelessége: a mindennapi és vasárnapi iskolai tanítás. 
A templomi istentiszteleti ének vezetése. Állás a válasz-
tás jogerőre, emelkedése után elfoglalandó. Pályázati 
határidő: ezen hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
Kérvények törvényszerűen felszerelt mellékletekkel Ref. 
Lelkészi hivatal, Sámod (Baranya vm.) címre küldendők 
(2375.) 

SZÉCSISZIGET r. k. egyházközsége katonai szolgá-
latot teljesítő tanítójának helyettesítésére pályázatot hir-
det 21 napi határidővel, törvényes fizetéssel. Plébánia, 
Szecsisziget. Zala vm. (2384.) 
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AJAKI (Szabolcs vm.) ref. kántortanítói állásra szep-
tember 15-ig pályázhatnak férfiak és nők is kántori ok-
levéllel. Javadalom: lakás, kert. melléképületekkel. 15 m. 
hold szántó (15 értékegységben). Kötelességek: I—VIII. 
vegyesosztályok tanítása, kántori teendők végzése, bel-
missziói munkában segédkezés. Állás old. 1-én elfogla-
la-ndó. (2277.) 

KECSKEMÉT Bodor Zsuzsánna Református Leány-
otthonának Fenntartó Testülete pályázatot hirdet egy le-
mondás folytán megüresedett államsegélyes tanítónői 
állásra. Pályázati határidő három hét. Csak református 
vallású tanítónők pályázhatnak. A tanítónő az árvaházi 
gyermekek tanulmányi előkészítését és gondozását látja 
el, ezért csak bentlakó lehet. Szabályszerűen felszerelt 
kérvények válaszborítékkal a Bodor Zsuzsánna Reformá-
tus Leányotthonba beküldendők. (2339.) 

KOCSORD református egyházközsége pályázatot hir-
det az eltávozás folytán megüresedett Pusztasándor ta-
nyai tanítói állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. Fizetés 
törvényszerinti készpénz és természetbeni lakás. Köteles-
ség I.—VII. vegyes osztály tanítása, konfirmandusok elő-
készítése, belmissziói munka végzése. Szükséges okmá-
nyokkal felszerelt kérvények válaszbélyeggel együtt Lel-
készi Hivatal címére küldendők. Pályázati határidő 21 
nap. Állás azonnal elfoglalandó. (234Ö.) 

KALLÓSEMJÉN község iskolaszéke pályázatot hirdet 
az újonnan megszervezett belterületi községi ötödik sor-
számú férfitanítói állásra. Fizetés törvényes. 10%-os helyi 
javadalom és lakbér. Külön kötelességei: gyermekkart 
szervezni és azt vezetni, megfelelő külön díjazásért köz-
ségi énekkart megszervezni s azt vezetni. Megfelelő díja-
zásért tűzoltótanfolyamon részt venni és a tűzoltóparancs-
noki teendőket ellátni. Pályázati határidő e lap megjele-
nésétől számított három hét. Kérvények Községi Iskola-
szék, Kállósemjén (Szabolcs vrn.) küldendők. (2341.) 

LEPSÉNY (vasúti gócpont, Budapest—Nagykanizsa 
fővonalon, Balatonaliga első állomás) róm. kat. egyház-
községe az újonnan szervezett III. számú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, lakáspénz. Köteles-
ségeit az egyházi törvények, díjlevél írják elő. Kántoriak-
ban segédkezni tartozik. Énekkar, ifjúsági egylet veze-
tése, az egyházközség munkájában tevékeny segédkezés 
kötelező. Nők is pályázhatnak. Megerősítés után az állás 
elfoglalandó. Kellően s válaszbélyeggel felszerelt kérvé-
nyek Róm. kat. Plébániahivatal, Lepsénv, Veszprém vm. 
küldendők. (2342.) 

MAKÁD ref. iskolaszéke a lemondás folytán megüre-
sedő tanítónői állást a folyó isk. évben helyettes tanítónő-
vel tölti be. Javadalma: lakás és törvényes helyettesi 
fizetés. Pálvázatok: Ref. lelkészi hivatal, Makád (Pest 
m.) küldendők. (2343.) 

MEZŐBERÉNY református egyháza lehetőleg azon-
nali belépésre pályázatot hirdet tényleges katonának be-
vonult tanítója helyettesítésére egy évre. Fizetés törvény-
szerű. Pályázhatnak férfiak és nők. Pályázati határidő 
21 nap. Kérvények Ref. Iskolaszékhez küldendők. (2344.) 

KÁNON 
GYŰJTEMÉNYEK 

Rendelési 
jel : Ára : 

3291 KÖRBE-KÖltBE I. füzet 1 — 
32 kánon 2—3—4 szólamra. 
Összeállította Kerényi Gy. 

3292 KÖRBE-KÖRBE II. füzet. . . . I — 
29 kánon 2—3—4 szólamra. 
Összeállította Bárdos Lajos. 

3293 KÖRBE-KÖRBE III. füzet . . . 1 -
11 olasz kánon 3 szólamra, 
régi mesterektől. (Kerényi Gy.) 

3294 KÖRBE-KÖRBE IV. füzet . . . 1 -
9 Mozart kánon 3—4 és 5 szólamra. 
(Kerényi Gy.) 

M A G Y A R K Ó R U S 
B U D A P E S T , XII. , FERY O S Z K Á R . U . 5 5 . 

3 2 oldalas Énekesrendi Tájé-
koztatót készséggel küldünk. 

VÁCRÁTÓT róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett IV. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. 90% 
államsegély. 10% helyi járandóság az Illetményhivatal 
által fizetve és törvényes lakbér. Pályázati határidő 21 
nap. (2399.) 

KISÚJSZÁLLÁS ref. egyháztanácsa pályázatot hirdet 
a tényleges katonai szolgálatot teljesítő külhatári ,,Lip-
csey" népiskolai tanító helyettesítésére. Fizetés törvény-
szerű, lakás: természetben. Kötelesség: az I—VI. vegyes 
osztály és a gazd. továbbképző csoport tanítása. Pályáz-
hatnak tanítónők is. Pályázati határidő 3 hét. Pályázati 
kérvénvek Ref. Iskolaszék, Kisújszállás címre küldendők. 
(2330.) _ _ _ _ _ 

ADOKJÁNHÁZA református egyházközsége pá-
lyázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett II. 
számú tanítónői állásra. Határidő 21 nap. Fizetés: törvé-
nyes, államsegélyes. Lakás, kert természetben. Köteles-
ség: kijelölt osztályok tanítása, belmissziói munkák. Az 
állás a választás jogerőre emelkedése után azonnal elfog-
lalandó. Törvényszerűen felszerelt, válaszbélyeges kérvé-
nyek Református Lelkipásztori Hivatalnak, Adorjánháza, 
Veszprém megye küldendők. (2280.) 
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DITRÓ-0H0TVA r. k. kéttanerős iskola igazgató-
tanítói állásra pályázatot hirdetünk: Javadalma 90% 
államsegély, 10% helyi járandóság. Ezenkívül évi 120 P 
igazgatói tiszteletdíjat adunk. A filiális egyházközség 700 
lelket számlál, a borszéki út mellett, klimatikus hely. Pá-
lyázó némi zenei tudással a filia kántori teendőit is el-
láthassa, amiért nemcsak stóláris mellékjövedelme van 
biztosítva, hanem a kéthetenkinti szentmisék révén évi 
120 P tiszte'etdíjat is kap. Mint leventeoktató pedig havi 
20—50 pengő jövedelemhez juthat. Pályázatokat Róm. 
kat plébánia Ditró (Csík m.) címére a legsürgősebben 
kérjük. Pályázhatnak nők is. (2306.) 

DÉVAVANYA ref. egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett III. számú taní-
tónői állásra. Pályázati határidő 21 nap. Kötelessége és 
fizetése díjlevél szerint. Fizetését, teljes összegében az 
Illetményhivatal folyósítja. A választás a VKM úr meg-
erősítése után válik jogerőssé. Szabályszerűen felszerelt 
kérvény válaszbélyeggel a Lelkészi Hivatalhoz küldendő 
(2307.) 

CSÍKSZENTDOMOKOS róm. kat. egyházközségé öt-
tanerős iskolájánál áthelyezés folytán megüresedett ötö-
dik állásra, kétheti határidővel, pályázatot hirdet.. Fize-
tése törvényes. Kötelessége: díjlevél szerint. Szabálysze 
rűen felszerelt kérvények Plébániának küldendők. Csík-
szentdomokos (Csík vm.) (2297.) 

DOMBEGYHÁZ község iskolaszéke pályázatot hirdet 
az átválasztás folytán megüresedett belterületi V. számú 
tanítói állásra és a kisdombegyháztelepi III. számú ta-
nítói ál'ásra. A belterületi nyolctanerős tagozatnál betöl-
tendő állás javadalma: lakás az új iskolában kerttel és 
törvényszerű javadalom, míg a háromtanerős teleid is-
kolánál törvényszerű fizetés és lakáspénz. A belterü-
letre pályázhatnak tanítónők, míg a telepire csak férfi 
tanerőt választunk, miután ott a törvényszerű díjazás el-
lenében a levente csapatparancsnoki teendőket is el kell 
látnia a megválasztandónak. Hegedűs Pál s. k., iskola-
széki elnök. (2309.) 

DUNASZENTPAL r. k. iskolaszéke a katonai szolga 
latra bevonult, osztálytanító helyettesítésére pályázatot 
hirdet. Lejár szept.. 30. Fizetése törvényes. Nők is pályáz-
hatnak. Felszerelt kérvények válaszbélyeggel együtt plé-
bániahivatal Dunaszentpál, Gvőr megye küldendők. 
(2310.) 

FÚRTA ref. egyháza pályázatot hirdet kántortanítói 
állásra. Javadalom: új, modern lakás, mellékhelyiségek-
kel, kerttel. Húsz kat. hold föld, öt legelőil'.etőség, adóját 
az egyház fizeti, 9-66 q búza, 7"56 q árpa, 33 q tűzifa, 
értékegység: 56, államsegély. Kötelessége: kántori szol-
gálatok, énekkar, belmissziói munkák, a kijelölt osztá-
lyok tanítása. Egyházi jegyzőségéért, leventeoktatásért 
külön díjazás, temetésekért stó'a. Pályázati határidő a 
megjelenéstől 21 nap. Kérvények Ref. Lelkészi Hivatal 
Fúrta, Bihar m. küldendők. (2312.) 

FEHÉRGYARMAT református iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett. VI. sz. tanító-
női állásra. Javadalom: polgári községtől lakbér és 70% 
helyi hozzájárulás. A többi államsegély. Teljes fizetést 
a Központi Illetményhivatal utalványozza. Kötelesség: 
az E. T. szerint, mindennemű belmissziói munkában se-
gédkezés, Leánykör vezetése stb. Pályázati határidő 
megjelenéstől számított 21 nap. Pályázati kérvények a 
következő címre küldendők: Református Iskolaszék El-
nöksége Fehérgyarmat, (2313.) 

GEItDE r. k. egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra hirdet pályázatot. Fize-
tése törvényes, készpénzben az Illetményhivatalt.ól. Pályá-
zati határidő a közzététel napjától huszonegy nap. Kér-
vények R. k. Plébániahivatal Szabadszentkirály, Baranya 
megye küldendők. (2314.) 

GY'ÖXGYÖSPATA róm. kat. egyházközsége a lemon-
dás folytán megüresedett V. sorszámú tanítói és VII. 
sorszámú tanítónői állásokra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. A tanítói állás javadalma 50% helyi illet-
mény és természetbeni lakás, többi államsegély. A tanító-
női helvi javadalom 10% és lakbér, többi államsegély. 
(2315.)' 

GYERTYANKÜT község iskolaszéke pályázatot hir-
det az üresedésben levő községi tanítói állásra. Fizetés 
• örvény szerint a Központi Illetményhivataltól, termé-
szetbeni lakás kerttel, kántoriakért mellékjövedelem. Né-
met nyelvtudás szükséges. Pályázati határidő 21 nap. 
Kérvények az iskolaszékhez Gyertyánkút. u. p. Zirc kül-
dendők. (2316.) 

KÓKA (Pest vm.) r. k. egyházközségi képviselőtestü-
lete a szerzetes leányiskolánál szervezés alatt álló VI. 
tanítónői állásra világi tanítónő számára pályázatot hir-
det. Fizetés és lakáspénz törvényszerű. Pályázati határ-
idő október 6. Kérvények Plébániahivatal címére külden-
dők. (2338.) 

MAKŐ r. k. egyházközsége pályázatot hirdet az általa 
fenntartott egy (1), férfitanerővel betöltendő állásra. 
Illetmények törvényszerűek. Pályázati kérvények kellően 
felszerelve az egyházközség elnökségéhez címezve a Szt. 
István plébániahivatalhoz küldendők. Határidő a hirdet-
mény megjelenésétől számított 21 nap. A kérvényhez ke-
resztlevél ée házasoknál a templomban kötött, házassági 
bizonylat csatolandó az egyéb szükséges okmányok mel-
lett.. A választást az egyházmegyei főhatóság erősíti meg 
a Rendszabályok vonatkozó § a értelmében. A kérvény-
hez válaszbélyeg csatolandó. (2345.) 

MÉRK római katolikus egyházközség iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet a II. számú férfi- (melyre nők is pályáz-
hatnak) ós a III. számú tanítónői állásra. Fizetés tör-
vényszerű és jó lakás. Kötelesség a kántort akadályoz-
tatása esetén helyettesíteni. Határidő 21 nap. Pályázatok 
Iskolaszék, Mérk küldendők. (2347.) 

MATÉSZALKA református egyháza — lemondástól 
feltételezetten — pályázatot hirdet az I. számú férfitanítói 
és a VII. számú, tanyai tanítói állásra. Fizetés, köteles-
ség törvényszerű. Határidő három hét.. Az I. számú állás-
nál kántorok előnyben. (2349.) 

NEMESAI'ATI római katolikus jellegű községi nép-
iskolája III. számú tanítói (tanítónői) á'lásra pályázatot 
hirdet. Fizetése 10% helyi javadalom és lakáspénz a köz-
ségtől, a többi államsegély. Pályázatok e lap megjelené-
sétől számított 21 napon belül a nomesapáti (Zala megye) 
isko'.aszék címre küldendők. (2352.) 

MATTY (Baranya vm.) ref. egyháza 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Helyi java-
dalom 60 egység, ami 26 q búza, 14 q osövestengeri, 
470 liter bor, 4 öl kemény t.üzifa, 4'5 kat. hold prima 
szántó, 'JU telek utáni legelőilletőség, 600 d -ö l házikert, 
temetőrész kaszáló, 87 P készpénz és államsegély. A 60 
egység értékét egyház biztosítja. Űj, modern iskola és 
tanítólak. Kötelessége Egyházi törvényünkben előírt min-
den'éle tanítói és kántori szolgálat és a bellmisszióban 
való segédkezés. Az állás azonnal elfoglalandó. A község 
közvetlenül Siklós mellett van, műúttal, villanyvilágítás-
sal és telefonnal. Kel'ően felszerelt kérvények Ref. lelki-
pásztori hivatalhoz, Maitty, u. p. Siklós küldendők. (2350.) 

NY'ÍKEGYHAZA KIlíALYTELEKSZOLöl és a 
NY1REGYHAZA-FELSŐBADURI róm. kat. elemi isko-
láknak a f. év július 15-én Nemzetnevelési é« Néptanítók 
Lapjában meghirdetett tanítói állás betöltésére a pályá-
zatot a lap megjelenésétől számított 21 napra megújítjuk. 
Mind a két. állásra úgy férfiak, mint. nők pályázhatnak. 
Felszerelt kérvények Török Dezső apát, kanonok, plébá-
nos, Nyíregyháza címre küldendők (2351.) 
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NAGYLÓC r. k. iskolaszéke pályázatot hirdet a meg-
üresedett V. tanítói állásra, amelyre nők is pályázhatnak. 
Határidő október 6. Fizetés 10% helyi javadalom, meg 
90% államsegély. Cím: Plébániahivatal, Nagylóc, Nógrád 
megye. (2353.) 

NYÍRMEGGYES harmadik számú ref. tanítói állására 
pályázatot hirdetünk. Fizetés: természetben lakás és 
20% helyi javadalom, a többi államsegély. Megváltandó 
beruházás: hatvan pengő. Kötelesség a presbitérium által 
kijelölt osztály vagy osztályok oktatása, állami és tovább-
képző iskolában vallás- és énektanítás, énekkarszervezé3 
és vezetés, lelkipásztor- és kántorhelyetéesítés, belmissziói 
munkákban segédkezés. Pályázhatnak férfiak és nők. 
Határidő 21 nap. Állást a más helyre távozott előbbi 
tanító választásának miniszteri megerősítése után azon-
nál el kell foglalni. Kellőképen felszerelt, válaszbélyeges 
kérvények ref. lelkipásztori hivatalhoz küldendők. (2355.) 

NEMESÓCSA ref. egyházközsége pályázatot hirdet 
katonai szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére. 
Fizetése törvényes. Pályázati határidő 15 nap. Cím: Ref. 
Lelkészi Hivatal, Nemesócsa. (2356.) 

NAGYKÁZMÉR r. k. egyházközsége 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra. Fizetése törvényes. Szlovák nyelv 
tudása kívánatos. Kérvények Plébániahivatal, Nagykáz-
mér, p. Legenyealsómihályi címre küldendők. (2357.) 

NYÍRBOGDÁNY róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett III. tanítói állásra. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Fizetés, lakbér, határidő törvényes. 
Kérvények: Plébánia, Nyírbogdány, Szabolcs m. külden-
dők. (2358.) 

PASZMOS evangélikus német iskolaszéke pályázatot 
hárdet a 2. tanítói állásra szept. 20-ig terjedő határidő-
vel. Jogok és kötelességek a törvényesek. Az állás okt. 
1-én elfoglalandó. Pályázatok: Ág. h. ev. iskolaszék, 
Paszmos, u. p. Nagysajó. (2368.) 

NYÍ RADONY róm. kat. egyháztanácsa pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sorszámú 
tanítói állásra. Javadalma 50% készpénz helyi javada-
lom, természetbeni lakás. A többi államsegély. Kötelesség 
díjlevél szerint. Tanítónők is pályázhatnak. Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított 21 nap. Róm. kat. 
Plébánia, Nyíradony (Szabolcs vm.). (2360.) 

NYÍREGYHÁZA evangélikus egyházközség iskola-
széke a bálintbokortanyai kéttanerős iskolához két tanítói 
állásra, a siposbokortanyai, halmosbokortanyai kéttanerős 
iskolához egy-egy tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom szabályszerű készpénzfizetés természetbeni lakással 
vagy előírt lakbérrel. Teljesen felszerelt kérvények iskola-
székhez intézve, válaszbélyeggel ellátva, a központi iskola 
igazgatójának küldendők. Az állások azonnal elfoglalan-
dók. Hiányosan felszerelt kérvények tárgyalás alá nem 
kerülnek. A bálintbokori állásokra tanítópárok előnyben. 
Hajtáridő 21 nap. (2361.) 

HÍRNEVES ZONGORATERME 
r BUDAPEST, VIIMOS CSÁSZÁR ÚT 6B 

Ua£áadó jóoAaázm b f M i ! 

PUSZTAVÁM (Fejér megye) ev. iskolaszéke katonai 
szolgálat miatt üresedésben levő osztálytanítói állásra 
helyettest keres. Jelentkező a szervezés alatt álló III. sz. 
tanítód állás betöltésénél figyelembe jöhet. Német nyelv 
tudása szükséges. Nők is pályázhatnak. Az állás azonnai 
elfoglalható. Gyönyörű hegyvidék, 3000 lakosú nagyköz-
ség, villanyvilágítás, nagyszabású szénbánya és vasút a 
közeljövőben. Ev. Lelkészi Hivatal, Pusztavám. (2363.) 

RÉTKÖZBERENCS református egyháza pályázatot 
hirdet két tanító (nő) állásra. Fizetés, kötelesség törvény-
szerű. Határidő 14 nap. Jelölt nincs. Tanítópárnak külö-
nösen alkalmas. Beruházási megváltás villanyért 50 pengő. 
(2370.) 

PÉCEL református iskolaszéke a Néptanítók Lapja 
aug. 15-i számában helyettes kántortanítói állásra kiírt 
pályázatát szeptember 25-ig meghosszabbítja. Kántori ok-
leveles nőtanítók is pályázhatnak. (2364.) 

ÖCSÖD református keresztyén egyháza pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett VIII. számú, bel-
területi, illetve átválasztás folytán a megüresedő XI., 
gödénylaposi, az átválasztás folytán megüresedett X., 
körösöntúli s a további átválasztás folytán megüresedő 
XII., veresházi tanítói állásokra. Kezdők csak helyettes-
ként alkalmazhatók. Végül pályázatot hirdet a bábooka-
pusztai XIII. sz. álláson működő, ezidőszierint katonai 
szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére. Kötelesség 
és javadalom törvényszerű. Pályázati határidő 21 nap. 
Iskolaszék! elnök. (2362.) 
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M O S T J E L E N T M E G 
kiadásunkban a népiskolák vezetői, helyi 
hatóságai és a törzskönyvvezetők számára 

DR. T A K Á C S G Y U L A : 

A NÉPISKOLA IGAZGATÁSA 
című gyakorlati kézikönyvének az összes 
új r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó 
IV. átdolgozott és bővített kiadása. 
A 320 oldalas kézikönyv ára 5 aranypengő. 
Megrendelhető utánvét mellett vagy a 
vételárnak és 40 fillér kezelési költség-
nek a 49.449. számú postatakarékpénz-
tári csekkszámlánk javára való előzetes 
befizetése ellenében. 

N A G Y K Á R O L Y 
G R A F I K A I S Z A K Ü Z L E T 

DEBRECEN, FERENC JÓZSEF-ÚT 49. 

HUSZÁR PÁL 
BUDAPEST, III.. HUNOR-U. 1S-NÉL. 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK. 
Mielőtt minisztériumi segélyt kérnt, 
kérje ajánlatomat, hogy axt csatolhassa. 

Evangélikus tanítók figyelmébe! 
A bányakerületi ev. püspöki hivatal 
június 18.-Í püspöki körlevelében jjlskO'3Í ÜlWBpBlyBk 
c. könyvemre az evangélikus tanítóság figyelmét nyomatékosan 
felhívta. — Ára 2.50 P. Megrendelhető: Gremsperger Pálné 
főv. tanítónő. III., Kecske-utca 26. Csekket mellékelek. 

LEGNAGYOBB KERESZTÉNY C E6 
S O N G O E A 5 , P I A M N O K 

ha rmón l ' a inok p á r a t l a n u l olcsón. 
B é s i l e t f l z e t é e r e 10 évi JótáUáe. 

TeI-: 427~m EHALL 
BpeaC, Andráuy-úl 15. 

4 
ZONGORÁK, HARMÓNIUMOK 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

T I P O L D N Á L Rákóczi-út 61. 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég I 

H a r m ó n i u m o t , z o n g o r á t , h a n g s z e r t 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L K & S ^ V S : 
A zeneművészeti Főiskola szállítója 

K é r j e l e g & j a b b 32. s z á m ú á r j e g y z é k e m e t ! 

PANKASZ ref. egyházközségének tanítója a harctéren 
eltűnt, ezért I—VIII. osztályos iskolájához tanévzártáig 
helyettest keres. Fizetése törvénye®. Jelentkezhetnek fér-
fiak, nők, nyugdíjasok Ref. Lelkészi Hivatal, Nagyrákos, 
Vas megye. Jelentkezési határidő e hirdetés megjelenésé-
től számított 15 nap. (2363.) 

PILISMARÓT róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a második számú tanítói állásra, Pályázati határ-
idő 21 natp. Fizetés törvényes. Lakás természetben. Plé-
bániahivatal, Pilismarót. (2366.) 

PUSZTABIiRÉNY (Somogy m.) iskolaszéke lemon-
dással1 megüresedett községi tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Határidő három' hét. Törvényes javadalom, két-
szobás lakás, konyha, kert, mellékhelyiségek, villanyvilá-
gítás. Vasút helyben, járási székhely két kilométerre. 
Csak róm. kat, tanítók és tanítónők pályázhatnak. Állás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények Intéző, Pusztaberény 
küldendők. (2367.) 

NYÍRBÁTOR református egyháza katonai szolgálatra 
bevonult tanítója helyett október 1-től ideiglenes minő-
ségű férfi-, vagy nőtanítóhelyettest keres. Fizetése tör-
vényszerű. (2359.) ' 

RÉÜICS róm. kat. egyházközsége 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet halálozással megüresedett I. számú 
kántortanítói állásra. Kötelessége díjlevél eszerint. Java-
dalma: 35 értékegység, lakás, 4-5 kh. föld, 14 q gabona, 
28 ürm. keményfa, államsegély. Vasút helyben. Előny, ha 
felesége tanítónő, ki azonnal helyettesíthet, pár hónap 
múlva választható is a II. számú állásra. Kántorpróba-
választáskor saját költségen. Kérvények válaszbélyeggel. 
Plébániahivatal, Rédics, Zala. m. (2369.) 

SAJÓMERCSE róm. kat. iskolaszéke lemondás követ-
keztében az előírt törvények alapján pályázatot hirdet 
21 napi határidővel egytanerős kántortanítói állásra. 
Javadalma 14 kat. hold föld, rét, kert, 302 pengő munka-
váltság, 21 q párbérbúza, fizetéskiegészítő államsegély, 
lakás melléképületekkel természetben. Jelöltek az ének-
próbáról értesíttetnek. Vonatmegálló helyben. Katonaidő 
kitöltése igazolandó. Válaszbélyeges kérvények Plébánia, 
Sajónémeti, Boreod megye. (2372.) 

SZEGHALOM róm. kat, iskolaszéke pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett II. sorszámú államsegé-
lyes tanítói állásra. Gimnázium, vasút, autóbusz helyben. 
Határidő 21 nap. Fizetése törvényes és lakbér. Köteles-
ségei díjlevél szerint. Kántori oklevél előny. Szabályszerű, 
válaszbélyeges kérvények Róm. kat. iskolaszékhez kül-
dendők. (2386.) 

SAJÓNÉMETI róm. kat. iskolaszéke hadbavonult kán-
tortanítója ideiglenes helyettesítésére pályázatot hirdet 
14 napi határidővel. Helyettes részére államsegélyt ké-
rünk. Pályázhatnak nők is. Plébánia, Sajónémeti, Borsod 
megye. (2373.) 

SZINÉRVÁRALJA református egyházközsége kántor-
tanítói állására a Néptanítók Lapja március 1-én meg-
jelent számában közzétett pályázati határidő 1942. szep-
tember 22-ig meghosszabbíttatik. Iskolaszéki Elnökség. 
(2381.) 

SÁRSZENTMIKLÓS r. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet —• miniszteri jóváhagyástól függő — szervezés 
alatt álló ötödik tanítói állásra. Nők előnyben. Fizetés 
törvényes. Határidő 21 nap. Kérvények Plébániahivatal, 
Sárszentmiklós küldendők. (2379.) 
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I s k o l a i és i r o d a i 
f a l i t é r k é p e k , 

• 
Atlaszok, tankönyvek 

• 
Vármegyei és városi 

kézitérképek 

Csillagászati eszközök 
• 

Szemléltető képek 
• 

Földgömbök 
• 

Domborművű térképek 

MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET RT. 
BUDAPEST, IV., VÁRMEGYE-UTCA 11-13. TEL.: 189-463. Kérje képes árjegyzékünket 1 

GOMBA ref. egyháza a V. K. M. úr jóváhagyásától 
feltételezetten pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán meg-
üresedett tanítónői állásra. Javadalom: 50% helyi hozzá-
járulás, államsegély és törvényes lakbér vagy lakás. Kö-
telességei: kijelölt osztályok tanítása, belmissziói munka. 
Pályázati határidő: megjelenéstől számított 21 nap. Lel-
készi hivatal. Gomba, Pest m. (2317.) 

GÖDÖLLŐ református egyháza hadbavonult tanítója 
helyettesítésére leszerelésig 2Í napi határidővel pályáza-
tot hirdet. Fizetés törvénves. Férfiak, nők pálvázhatnak. 
(2319.) 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY református egyháza pályá-
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett XXVI. 
sz. férfiitanítói állásra 21 napos határidővel. Fizetés és 
kötelesség törvényszerű. Szükség esetén lelkész vagy kán-
tor is 'helyettesítendő. Az állás a miniszteri jóváhagyás 
után foglalandó el. Református Iskolaszék, Hódmező-
vásárhely. (2325.) 

HEVES rónv. kat, egyházközsége az újtelepi újonnan 
szervezett harmadik tanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalma törvényes fizetés, termé-
szetbeni lakás. Lehet pályázni már most az ezzel kapcso-
latban esetleg megüresedő állásra. Kötelesség díjlevél 
szerint. Pályázhatnak tanítónők is. Kellően felszerelt 
kérvények Plébánia címre küldendők. (2326.) 

HERENCSÉNY (Nógrád m.) róm. kat. egyházköz-
sége pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra 21 napi határidővel. Javadalma 
7 kat. hold szántó, 3 kat, hold rét, természetbeni lakás 
(12 értékegység), 1540 P készpénz és államsegély. Köte-
lesség díjlevél szerint. Plébániahivatal, Herencsény. 
(2327.) 

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY róm. kat, iskolaszéke 
a VI. számú újonnan rendszeresített tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázati határidő a lap megjelenésétől 
számított 21 nap. Nők is pályázhatnak. Iskolaszék. (2328.) 

GEBE gör. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett II. tanítói állásra 21 napi 
határidővel. Pályázhatnak férfiak és nők. Fizetése: 
lakás, államsegély, az egyháztól 20% hozzájárulás. Gör. 
kat. Lelkészi Hivatal, Gebe. (2318.) 

GÖMÖRSZÖLLŐS ref. iskolaszéke pályázatot hirdet 
a férfi kántortanítói állásra 21 napi határidővel. Fizetés 
földben, terményekben, fában és munkaváltságban 61 ér-
tékegység és államsegély. Pályázatok gömörszöllősi ref. 
iskolaszéki elnök, Kelemér, Gömör megye címre külden-
dők. Állás azonnal elfoglalandó. (2320.) 

HIDOR községi iskolaszéke a kántortanítói állásra 
újból pályázatot hirdet. Tanítói javadalom: 9%, a többi 
készpénzben a mindenkori törvényszerű illetményeknek 
megfelelően. Kántori javadalom: évi 30 q búza. Feltéte-
lek: kántori képesítéssel bíró róm. kat. vallású német 
oktatóképes férfi. Pályázati határidő: október 6. Cím: 
Közs. iskolaiszék, Hidor, u. p. Olasz (Baranya). (2321.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY róm. kat. iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett I. sz. és a szervezés alatt 
lévő II. sz. kültanvai tanítói állásokra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Az I. sz. állás javadalma: törvé-
nyes, természetbeni lakás és kert. A II. sz. állás java-
dalma: törvényes, lakbérrel. Tanítóházaspárok előnyben 
részesülnek. Az iskola a Miskolc—Hajdúböszörmény-
Debrecent országút mentén az autóbuszmegállótól 1 kilo-
méternyire van. Válaszbélyeges kérvények: Róm. kat. 
Plébániahivatal, Hajdúböszörmény címre küldendők. 
(2322.) 

HERNÁDPETRI református egyháza pályázatot hirdet 
előkönyörgői állásra. Javadalom: Lakás kerttel, 9384 
• - ö l szántóföld, 6 q búza párbér, 8 méter tűzifa befuva-
rozása, 4 drb legelőilletőség. Kötelesség: istentiszteletek 
végzése, iskolásgyermekek vallástanítása. Határidő: ok-
tóber 31. Cím: Ref. Lelkészi Hivatal, Hernádszurdok, 
u. p. Hidasnémeti (Abaúj m.). Pályázhatnak családos 
nyugdíjas tanítók. (2323.) 

A« 



93 4 1942 : 19. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

SOMLÓVASARHELY egyházközsége pályázatét hir-
det az üresedésben lévő 11. számú tanítói állásra. Határ-
idő 21 nap. Javadalma törvényes fizetés és lakbér. Kán-
toriakban segédkezni tartozik. Kérvényeket Plébániahiva-
tal, Somlóvásárhely küldendők. (2374.) 

SZÉKESFEHÉRVAR szabad királyi város községi 
iskolaszéke pályázatot hirdet egy lemondás folytán meg-
üresedett férfitanítói és egy nyugdíjazás folytán megüre-
sedő nőtanítói állásra, amelyeknek javadalma törvény-
szerű. A nőtanítói állás betöltése a nyugdíjazástól fel-
tételezetten fog megtörténni. A kellően felszerelt (irány-
adó a 69.870/1933. sz. V. K. M. rendelet), válaszbélyeggel 
és borítékkal ellátott kérvényeket e pályázati hirdetés 
megjelenésétől számított három héten belül „Székesfehér-
vár szabadkirályi város községi iskolaszéke" címen (Gáz-
telep-u. 19.) kell beküldeni, illetőleg benyújtani. A pá.-
lyázók nyilatkozatot tartoznak adni, hogy nem tekinthetők 
zsidónak. Saját érdekükben esetleges külön képzettségü-
ket (nyelvismeret, zenei képesítés, katonai szolgálat, 
leventeoktatói képesítés stb.) is igazolják. Az állást a 
megválasztás után azonnal el kell foglalni. (2383.) 

SZÉKELYKÖVESD református egyházközsége (a ma-
rosi egyházmegyébe bekebelezve) a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium által megállapított sorrend szerinti 
III. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
1. Lakás vagy a törvényben biztosított lakáspénz. 2. Egy-
házközség pénztárából évi 140 P, havi részletekben pon-
tosan előre fizetve. 3. Szolgálati idő szerinti fizetéskiegé-
szítő államsegély. 4. A tanító munkateljesítményének é« 
az egyházközség anyagi erejének megfelelően tűzifa, aján-
dék címén. Kötelességek: az egyházi és állami törvények-
ben, valamint az egyházhatósági rendeletekben foglalt 
tanítói teendők pontos elvégzése. Belmissziói munkákban 
segédkezés. Pályázati határidő e hirdetmény megjelenésé-
től számított 21 nap. Kellően felszerelt pályázatok Far-
kas Jenő esperes címére (Udvarfalva, Maros-Torda m.) 
küldendők be. (2385.) 

SZABOLCS ref. egyháza kántortanítójának helyettesí-
tésére katonai szolgálata tartamára pályázatot hirdet. 
Kötelessége és fizetése törvényszerű. Állás azonnal elfog-
lalandó. (2387.) 

TILD egyházközsége pályázatot hirdet harctéren 
küzdő tanítójának helyettesítésére hely. id. megbízott 
tanítói állásra. Fiz. törvényszerint. Pályázati határidő 
okt. 1. Csiffári plébánia hiv. (2388.) 

TURA község iskolaszéke pályázatot hirdet a község 
által fenntartott állandó jellegű kisegítő tanítói állásra a 
megjelenéstől számított 10 napi határidővel. Pályázhat-
nak okleveles tanítók, esetleg tanítónők. Javadalom havi 
123 P. A megválasztottnak kilátása van a szervezés alatt 
álló 4 tanítói állás egyikére történő mielőbbi megválasz-
tásra. Az állás azonnal elfoglalandó. A község a Buda-
pest—Hatvan fővonalon fekszik. Keresztény származás 
igazolandó. Szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbé-
lyeggel ellátva a községi iskolaszéki elnök címére külden-
dők. (2389.) 

SEREGÉLYES községi iskolaszéke népiskolájánál 
újonnan szervezett IV. tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Határidő megjelenéstől számított 21 nap. Helyi javadalom 
10% alapfizetés, törvényes lakáspénz, fizetéskiegészítő 
államsegély. Nők ás pályázhatnak. Megfelelő férfitanító 
nemlétében nőt választunk- Iskolaszék, Seregélyes, Fejér 
megye. (2376.) 

TÖRÖKKOPPÁNY róm. kat. egyházközsége hatósá-
gok beleegyezésétől feltételezetten osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Kántort helyettesí-
teni tartozik. Pályázati határidő hirdetés megjelenésétől 
számított huszonegv nap. Kérvények törökkoppányi plébá-
niára küldendők. (2395.) 

A Néptanítók Lapja 1942. évi 15. számában (108.) 
meghirdetett három pálvázat 21 napos határidővel meg-
hosszabbítást nyert (2391.) 

T0LNANÉMEDI róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett III. számú tanítónői állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes Kérvények Plé-
bániahivatal, Pincehely küldendők. (2393.) 

TÖK ref. egyháza a hadiszolgálatot teljesítő tanítója 
helyettesítésére kisegítőt keres IV—VI. osztályok tanítá-
sára azonnalra. Jelentkezés lelkésznél. Tök, Pest m. 
(2394) 

Páros állás! TARNABOD róm. kat.. egyházközsége 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói és ta-
nítónői állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Kántortanítói javadalom : egyenlőre lakbér, 7 értékegység, 
1531-36 P készpénz és kiegészítő államsegély, 6 hold jó-
minőségű föld, stóla. Tanítónő javadalma: természetbeni 
lakás, 10% helyi illetmény, többi kiegészítő államsegély. 
Illetményhivatal havonta mindkét állásban szolgálónak 
előlegezi. Kötelesség: díjlevél szerint. (Villanyvilágítás, 
fővonal közel.) Pályázatok Plébániahivatal, Boconád (He-
ves megye) küldendők. (2392.) 

URKUT község iskolaszéke ezennel pályázatot hirdet 
a községi kisebbségi elemi népiskola III. számú tanítói 
állásra. A helyi javadalom 10%, a többi pedig fizetéski-
egészítő államsegély. Férfiiak és nők egyaránt pályázhat-
nak. Perfekt némettudás kötelező. Pályázati határidő ezen 
hirdetmény megjelenésétől számítva 21 nap. Az állás 
azonnal elfoglalandó. A kellően felszerelt kérvényeket a 
következő címre kell küldeni: Iskolaszék elnökségo, Úr-
kút, Veszprém vm. (2396.) 

ATYHA r. k. iskolaszéke pályázatot hirdet egy taní-
tói állásra az itteni r. k. iskolánál. Állás azonnal elfog-
lalandó. (2278.) 

VISZÁK róm. kat. egyházközségi képivselőfcestülete a 
lemondás folytán megüresedett kántoTtanítói állásra, 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: termé-
szetbeni lakás, 4 értékegység, 27% helyi járandóság, a 
többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. Állás 
azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeges pályázatok, Róm. 
Kat. Plébánia, Ivánc, Vas m. címre nyújtandók be. (2398.) 

ZILAH rém. kat egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet Áliam által megállapított fizetéskiegé-
szítő államsegély útján készpénzben. Ezenkívül mint kán-
tori fizetés: lakás természetben, kis kert, 200 öl szőlő, 3 
hold szánté, stóla és havi 150 pengő. Válaszbélyeggel el-
látott kérvények előre küldendők a zilahi róm. kat. plé-
bániahivatal címére. Kántorpróba október 11-én d. e. 10 
órakor, melyre saját költségén tartozik pályázó megje-
lenni. Énekkar vezetése kötelező. (2402.) 

ZALASZOMBATFA róm. kat. egyházközsége a lemon-
dással megüresedett osztálytanítói állásra háromheti ha-
láridővel pályázatot hirdet. Javadalma: Természetbeni 
r.agv és tágas lakás melléképületekkel, kert, 10% helyi 
járulék a többi államsegély. Nők is pályázhatnak. Okmá-
nvokat a Gáborjánházai Plébániára (u. p. Reszniek, Zala 
vm.) (2400.) 

ZALASZENTMIHÁLY község iskolaszéke nyugdíja-
zással mégüresedett II. számú férfitanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet Törvényes fizetés. Kérvé-
nyek iskolaszók, Zalaszentmihály küldendők. (2401.) 

VELÉNY róm. kat. egyházközsége hadbavonult taní-
tója helyettesítésére ideiglenes tanerőt alkalmazna. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Róm. Kat Plébá-
nia Hivatal, Szabadszentkirály, Baranya megye külden-
dők. (2397.) 
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R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaráló, darál: 
kukoricát, biizát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét ós m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P 87.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
Budapest, VL, Felsőerdősor 8. 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmónium'készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

^ ^ ' I Orgonajavítások 
U r g O n a K Homlokzati sipok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910 kedvező fizetési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

Gyorsan megtanulhat németül, ha megveszi: 
DR. MAG YAR piarista tanár 

J Á T S Z V A N É M E T Ü L 
c. kitűnően szerkesztett könyvét. Biztos, 
kipróbált módszer ! Ára: 3'60 P. 

Kapható : K O R D A könyvesbo l tban 
Bpest, VIII., Mikszáth tér 4. 

F E N Y Ó N É Z O N G O R A T E R M E 
B u d a p e s t , VI1„ E r i s é b e t.k 6 r A t 2 6 . 
V i l á g m á r k á i zongorák, pianinök nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés kari 30 F-tíl. Vidékre díjtalan 
mzkcsomagolás. 

A tanítóság régi, kedvelt L U K Á C S 
bevásárlóhelye 
S z o l i d árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII, Dohányau. 30. 
Telefon: 223:261. 

BÚTOR 
ÜZLETE 

RAGY0LC község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
közeégi. iskolájánál véglegesen megüresedett II. sz. taní-
tónői állásra. Javadalom: 14-52 pengő tanítónői fizetés 
és a törvényes lakáspénz, az Illetményhivatal útján állam-
segély. Pályázati határidő a megjelenéstől 14 nap. Köz-
ségi Iskolaszék, Ragyolc. (2371.) 

SÖJTÖR róm. kat. egyházközsége öttanerős népiskolá-
jánál lemondás folytán megüresedett II. sorszámú állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 30% 
helyi járulék, természetbeni lakás, államsegély. Köteles-
ségek díjlevél szerint. Kántort akadályoztatása esetén 
köteles helyettesíteni. Pályázhatnak férfiak és nők. Kel-
lően felszerelt kérvények Plébániahivatal, Söjtör címre 

-küldendők. (2377.) 

SACA róm. kat. iskolaszéke lemondás folytán pályá-
zatot hirdet a megüresedett kántortanítói állásra. Java-
dalma: 11 hold föld, 24 km3 fa, 10 q párbér, készpénz 
71"57 P, értékegysége 16'67. 4'9%-ban van megállapítva. 
A többi államsegély. Lakás: 2 szoba, konyha, kamra, 
istálló, kert. Oj iskola építése tervbe van véve. Határidő: 
21 nap. Kassától 14 km autóbusz. Vasútállomás 6 km. 
Választás okt 20. Tanítási nyelv: magyar. (2378.) 

TERBELÉD róm. kat. kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdet az iskolaszék. 3 hold szántó és rét, természet-
beni lakás, melléképületek, párbér 5 q búza, többi állam-
segély. (2390.) 

SZAMOSSZEG ref. iskolaszéke pályázatot hirdet egy 
nyugdíjazással megüresedő rendes és egy ideiglenes he-
lyettestanítói állásra. A rendes állás nyugdíjazás után, 
míg az ideiglenes helyettesi állás azonnal elfoglalandó. 
Javadalom mindkét álláson törvényszerű, kötelesség díj-
levél szerint. Pályázati határidő a megjelenéstől számí-
tott huszonegy nap. Pályázhatnak férfi- és nőtaníték. Kér-
vénvek a szamosszegi ref. .Lelkészi Hivatal címére kül-
dendők. (2380.) 

ALSÓMIHALYI községi iskola 3. és 4. sz. tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. A 3. számúnál a szlovák nyel\ 
tudása írásban és szóban szükséges. Fizetés törvényes. 
Pályázat lejár 21 napra e hirdetés megjelenésétől. (2279.) 

ARANYOSGADANY (Pécs közelében) fiókegyház 
róm. kat. iskolaszéke 1 tanerős iskolájához kántortanítói 
állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalma: 3 6zobás lakás új melléképületekkel, 54 értékegy-
ség helyi javadalom, a többi államsegély. Kérvények: 
Plébánia, Pellérd (Baranya m.) küldendők. (2281.) 

AJAK r. k. egyházközsége 21 napi határidővel öttan-
erős iskolájához a lemondás folytán megüresedett II. és 
III. tanítói állásra pályázatot hirdet. Mindkét állásra fér-
fiak és nők is pályázhatnak. Fizetésük törvényes, köteles-
ségeik díjlevél szerint. Ha valamelyik állásra a helybeli 
tanerők valamelyike választatnék meg, a beérkezett pá-
lyázatok az így megüresedett állásra is pályázottaknak 
tekintendők. Vasútállomás helyben, a gimnáziummal, ta-
nítónőképzővel, polgári iskolával rendelkező Kisvárdától 
4 km-re. Pályázatok ajaki r. k. plébániai hivatal címre 
küldendők. (2282.) 

BALINKA r. k. egyházközsége (Fejér m.) lemondás 
folytán megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet 
Német nyelvtudása feltétlenül szükséges. A bevonult taní-
tót helyettesíteni tartozik. Fizetése: 10%-ban helyi, a 
többi államsegély. Lakás természetben. Az állás a válasz-
tás után azonnal elfoglalandó. A felbélyegzett és válasz-
bélyeggel ellátott kérvények a Plébániahivatal címére 
küldendők. (2283.) 

BEDEGKÉR ev. leányegyházközsége pályázatot hir-
det Levitatanítói állásra. Értékegység 41. Lakás termé-
szetben Felszerelt kérvények a megjelenéstől számított 
21 napon belül ev. lelkészi hivatal Tab (Somogy) külden-
dők. (2287.) 

BERZÉTEKÖRÖS ref. iskolaszéke Néptanítók Lapjá-
ban augusztus 15-én közzétett pályázati hirdetményt 10 
napi határidővel újra megismétli. Nők is pályázhatnak. 
(2285.) 

BAZITA (Zalaegerszeg mellett) róm. kat egyház-
községe pályázatot hirdet II. számú tanítónői állásra. 
Határidő három hét. 10% helyi, többi államsegély. Pályá-
zatokat Plébánia Nagylengyel (Zala megye) símre. 
(2291.) 
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BALKÁNY község községi iskoláinak iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett, nagy-
mogyorós-tanyai II. számú tanítói állásra. Fizetés tör-
vényszerű és lakbér. Pályázhatnak férfiak, nők egyaránt. 
Vasútállomás 2 km, napi 6 vonatpárral Debrecenbe, a tá-
volság 23 km. Kötelesség: I—II. osztályok foglalkozta-
tása. Pályázati határidő 21 nap. Kérvények: községi is-
kolák iskolaszéki elnöke Balkány, küldendők. (2286.) 

DOBOZ róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet újon-
nan szervezett III. tanítói állásra. Helyi járulék 20 szá 
zalék. Határidő 21 nap. Iskolaszék Doboz, Békés megye. 
(2304.) 

BEREGDARÓC református egyházközség presbité-
riuma pályázatot hirdet az orosz harctéren eltűntként 
nyilvántartott II. tanítója helyettesítésére. Javadalma a 
tanítói kezdőfizetés 10%-a az egyháztél, a többi állam-
segély. Kötelessége a reábízott osztályok vezetése, bel-
missziói munkában segédkezés, kántor helyettesítése. Ál-
lás választás után azonnal elfoglalandó. Nők is pályáz-
hatnak. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől szá-
mított 14 nap. Okmányokkal, válaszbélyeggel felszerelt 
kérvények a református lelkészi hivatalhoz Beregdaróe 
(postaügynökség), Bereg megye küldendők. (2288.) 

BÓDVASZILAS (Abaúj-Torna vm) r. k. iskolaszéke 
lemondás folytán megüresedett helyettestanítónői állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvény-
szerű államsegély, helyi tíz százalék és lakbér. Az állás 
mielőbb elfoglalandó. Kötelesség díjlevél szerint Tanítja 
az alsó négy osztályt. Pályázatok válaszbélyeggel plébá-
niai hivatalhoz címzendők. (2289.) 

BÉKÉSSÁMSON róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det a III. sorsz. tanítói(női) állásra. Négyezres község. 
Villany, mozi, mellékjövedelem, középiskolák közelben. 
Javadalom: 2 szobás-konyhá6, összes mellékhelyiségekkel 
lakás vagy lakáspénz, konyhakert 37 gyümölcsfával, 20 
értékegység és a kezdő tanítói fizetés 50% készpénzben; 
a többi államsegély. Pályázhatnak: nők és férfiak. Helyi 
jelölt nincs. Határidő 21 nap. (2290.) 

BUSSA róm. kat. egyházközség tanácsa mint iskola-
szék kóttanerős iskolájánál pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett I. számú tanítóállásra. Javadalom 
az egyházközségtől helyi járulék címén évi 120 pengő, 
természetbeni lakás (2 szoba, 1 konyha, 1 pince és 1 
kamra), a többi államsegély. Kötelesség: a püspökkari 
Rendszabályok és a katolikus Tanterv és Utasítás szerint. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények a lap megjelenésétől 
számított 21 napon belül R. k. iskolaszék Bussa, Nógrád 
vm. címre küldendők. (2292.) 

BIHAR TOR DA Református Egyháza pályázatot hir-
det készpénzfizetéses államsegélyes vegyestanítói (3. 
számú) állásra 21 napi határidővel. Kötelesség díjlevél 
szerinti és belmissziói teendők. Nők pályázhatnak. Vá-
lasztás október 11-én délelőtt. Állás azonnal elfoglalandó. 
Szabályszerű pályázatok Református Lekészi Hivatal 
Bihartorda címre, válaszbélyeggel. (2293.) 

BERZÉK (Zemplén vm.) róm. kat. egyházközség kép-
viselőtestülete 15 napi határidővel pályázatot hirdet a le-
mondással megüresedett tanítónői állásra. Fizetés törvé-
nyes, helyi 10% hozzájárulással, törvényes lakáspénzzel. 
Kötelesség díjlevél szerint. Okmányok Plébániahivatal 
Köröm küldendők. (2294.) 

HERENCSÉNY (Nógrád m.) r. k. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra 21 napi határidővel. Javadalma: 7 kat. 
hold szántó. 3 kat. hold rét, természetbeni lakás (12 ér-
tékegység). 1540 P kéezp-nz ós államsegély. Kötelesség 
díjlevél szerint. Plébánia Hivatal Herencsény. (2306.) 

BÁTMONOSTOR róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás által megüresedett II. sz. tanítói ál-
lásra. Tanítónők Í6 pályázhatnak. Javadalma a községtől 
a fizetés 61%-a államsegély, természetbeni lakás, 270 d - ö l 
kert, 4 kat. hold és 401 D-öl szántóföld haszonélvezete, 
2 öl lágyhasábfa 9 értékegységben. Pályázatot hirdet még 
a lemondás által megüresedett III. sz. tanítónői állásra. 
Javadalma a községtől a fizetés 80%-a, államsegély, ter-
mészetbeni lakás, kertilletmény helyett 2 öl lágyhasábfa 
2 értékegységben. Határidő a lap megjelenésétől 21 nap. 
Kérvények Plébániahivatal Bátmonostor (Bács-Bodrog 
vm.) címre küldendők. (2295.) 

CSILIZPATAS ref. egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet Szabó Béla hadiszolgálatot teljesítő kántortanító 
helyettesítésére. Kötelesség: kántori teendők végzése, 
V—VIII. oszt. tanítása. Fizetés törvényes. Nők is pályáz-
hatnak. Pályázati kérvények szept. 20-ig Ref. Lelkészi 
Hivatal Csilizpatas, Komárom m. küldendők. (2296.) 

DARNÓ ref. egyházközsége tanítónői állására pályá-
zatot hirdet. Határidő 21 nap. Egy szoba-konyha lakás. 
Állás azonnal elfoglalandó. Presbitérium. (2308.) 

CSÁB r. k. egyházközsége Néptanítók Lapjának, au-
gusztus 15. számában megjelent kántortanítói pályázati 
hirdetését október 1. határidőre meghosszabbítja. (2299.) 

CSÚCSOM község iskolaszéke a II. számú tanító le-
mondása folytán pályázatot hirdet erre az állásra. Pályá-
zati kérvények a községi iskolaszékhez címzett kérvény-
ben lehetőleg sürgősen beadandók. Fizetés: a törvényes 
rendelkezésekben megszabott illetmény, államsegély és 
lakbér. Kérvények a megjelenéstől számított három héten 
belül benyújtandók, később beérkező kérvények figye-
lembe nem vétetnek. (2300.) 

CSORVÁS róm. kat. el. iskolaszéke az újonnan szer-
vezett VIII. sorszámú tanítói állásra pályázatot hirdet e 
lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel. Pályáz-
hatnak férfiak, nők. Fizetés: 10% helyi hozzájárulás, a 
többi államsegély. Szép lakás természetben. Fizetés tel-
jes egészében az Illetményhivataltól. Kötelessége díjlevél 
szerint. Vasút, villanyvilágítás helyben. Pályázatok „Róm. 
kat. Iskolaszék, Csorvás" címTe küldendők. (2301.) 

DOMOSZLÓ r. k. egyházközsége pályázatot hirdet 5. 
számú tanítói állásra. Javadalom törvényes, lakás ter-
mészetben. Határidő 21 nap. Nők is pályázhatnak. Plébá-
nia Domoszló. (2303.) 

BEKÖLCE egyházközsége a lemondás folytán meg-
üresedett II. sz. tanítói állásra 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: természetbeni lakás, 10% 
helyi járulék, többi államsegély. Kérvények válaszbélye-
ges borítékkal Plébánia Balaton, Borsod vm. küldendők. 
(2284.) 

DéVAVáNYA KÉTHALOM uradalmi érdekeltségi 
iskola gondnoksága a jelenleg betegszabadságon levő és 
végelbánás alá kerülő tanítónő helyettesítésére pályázatot 
hirdet. Alkalmazott helyettesnek kilátása van arra, hogy 
ezt az állást, ha végelbánás következtében a jövőben 
megüresedik, végleg elnyerheti. Helyettes kötelessége a 
kéttanerős iskolában az alsó 4 tagozat oktatása. Illet-
ménye a törvényszerinti. Iskola új, modern épületben, 
vasúti állomás és köves út mellett 4 km-re Dévaványá-
tól, iskola szomszédságában lakás. Nők is pályázhatnak. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 3 hét. 
A kellően felszerelt kérvények Iskolagondnokság, Két-
halom, J. N. K. Szolnok megye küldendők. (2302.) 

DUNAALMÁS Kerkapoly-Bodor Szeretetháza pályá-
zatot hirdet helyettes tanítói állásra. Javadalmazás: 
államival egyenlő készpénz, egyelőre egyszobás lakás és 
teljes ellátás. Felszerelt kérvények a Szeretetház Igaz-
gatóságához, Dunaalmás küldendők. Csak protestáns taní-
tók pályázhatnak. Pályázati határidő október 1. (2305.) 
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térképek 
legújabb határokkal, 
l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KOKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet Főbizományosa 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. T e l . : 1 8 0 - 4 6 4 és 1 8 9 4 4 4 

H i r s c h A . J a k a b finombör gyára O J P E S T 
Központ: Budapest, IV., Károly-körút 24. 

HOLLÓKŐ r. k. iskolaszéke pályázatot hirdet a szer-
vezés alatt álló II. tanítói állásra, amelyre nők is pályáz-
hatnak. Határidő október 6. Fizetés 10% helyi javada-
lom, meg 90% államsegély. Cím: Plébániahivatal, Nagy-
lóc, Nógrád megye. (2354.) 

MOZSGÓ községi elemi népiskolánál pályázatot hirde-
tünk a lemondás folytán megüresedett II. számú tanítói 
állásra. Fizetése törvényes. Kötelessége díjlevé! szerint. 
Fizetést Központi Illetményhivataltól kapja teljes egé 
szében. Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított 
21 nap. Válaszbélyeggel és okmányokkal ellátott kérvé-
nyek Községi Iskolaszék Elnökének, Mozsgó címre külden-
dők. (2348.) 

MESTER (Vas m., Celldömölk mellett) egyházköz-
ségének képviselőtestülete a lemondás folytán megüre-
sedett tanítói állásra 21 napos határidővel pályázató; 
hirdet. Fizetés törvényes, természetbeni lakás. Nők is 
pályázhatnak. Kántoriakban való jártasság megkívánta-
tik. Pálvázatok Plébániahivatal, Vásárosmiske (Vas m.) 
címre küldendők. (2329.) 

ABAŰJSZAKÁLY róm. kat. iskolaszéke 15 napos ha-
táridővel pályázatot hirdet elhalálozás, illetve lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói és III. tanítói állásra. 
Kántortanítói javadalom: 10 kat. hold szántóföld, 6 köböl 
rozspárbér, stóla, lakás, kert 142'77 pengőben, beszámítva 
és államsegély. A III. állás javadalma: 15% helyi hozzá-
járulás, lakbér, államsegély. Nők is pályázhatnak. A két 
állásra pályázó tanítóházaspár előnyben. Kérvények: Róm. 
kat. Plébániahivatalnak, Enyicke küldendők. (24Ő9.) 

ALSÓNÁNA (Tolna vm.) evangélikus egyházközsége 
a lemondás folytán megüresedett tanítónői állásra 1942— 
1943. tanévre helyettes tanítónőt keres. Megbízatás egy 
évre szól. Fizetés törvényes. Németül tudó tanítónők 21 
napon belül pályázhatnak. Evangélikus lelkészi hivatal. 
(2410.) 

AJKACSINGERVŐLGY Kőszénbánya Rt. és róm kat. 
egyházközsége pályázatot hirdet 21 napos határidővel a 
lemondás folytán megüresedett érdekeltségi kántortanítói 
állásra. Helyi javadalom a kezdő tanítói fizetés 90%-a, 
természetbeni lakás, fűtés, világítás. Kántori teendőkért 
stólajárandóság. Kötelessége díjlevél szerint. Kérvénvek: 
Ajka, Plébánia Hivatal küldendők. (2411.) 

z o n g o r a t é r ® m 

VII, Erzsébet-krt 1 5 
Világmárkái zongorák, piamnók nagy választékban. Kényelmei 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

ALSÓGALLA róm. kat. egyházközsége 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
II. számú tanítói állásra.. Tannyelv magyaMiémet. Pá-
lyázhatnak nők és férfiak. Fizetés 30% helyi hozzájáru-
lás, a többi államsegély. Egyszobás lakás, bútor nélkül. 
Kortoskedés nincs megengedve. Kérvények a Plébánia-
hivatalhoz küldendők. (2412). 

ALAP (Fejér m.) református iskolaszéke pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Javadalom lakás kerttel, törvényes állami fizetés-
nek megfelelő készpénzfizetés. Kötelességek I—VIII. osz-
tály tanítása, kántori teendők végzése és belmissziói mun-
kákban való segédkezés. Pályázati határidő 21 nap. Refor-
mátus Egyház, Alap, Fejér m. (2413.) 

BÜDSZENTMIHÁLY községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresédett ilonatanyai ál-
lásra. Javadalom 10% helyi járulék és államsegély. Lakás, 
melléképületek ée két kat. hold jóminőségű föld. Köteles-
ségei díjlevélben. Kérvények: Községi Iskolaszék, Büd-
szentmihály címre küldendők. (2414.) 

BÖS róm. kat. egyházközségi tanácsa, mint iskolaszék 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett IX. 
számú tanítónői állásra, melynek javadalma: évi 171'43 
P, törvényes lakáspénz a községi pénztárból ós államse-
gély. Határidő 21 nap. Az állás azonnal elfoglalandó. Pá-
lvázatok Plébánia Hivatal, Bős. Komárom vm. címre kül-
dendők. (2415.) 

BOGÁDMINDSZENT ref. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett előkönyörgő kán-
tortanítói állásra, 21 napi határidővel. Javadalma 32 ér-
tékegység és államsegély. Kötelessége törvényszerű. Állás 
azonnal elfoglalandó. Bemutatkozás a határidő lejárta 
közben bármelyik vasárnap. Pályázat törvényes mellékle-
tekkel Ref. Lelkészi Hivatal, Magvarmecske címre kül-
dendő. (2418.) 

BONYHAI) evangélikus egyházközsége pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett III. sorszámú ta-
nítói állásra. Az állás kántori teendőkkel van összekötve. 
Csak kántori oklevéllel bíró férfiak pályázhatnak. Köte-
lességei az állami és egyházi törvényekben vannak elő-
írva. Fizetése: törvényes tanítói fizetés és természetbeni 
lakás. A belmissziói teendőkben való segédkezésért mél-
tányos díjazás van megállapítva. Kellően felszerelt, kérvé-
nyek a „bonyhádi" ev. lelkészi hivatalhoz küldendők a 
pályázat megjelenésétől számított 21 napon belül. (2417.) 

D O R E N BÉLA Alapítva: 1891 

iskolabútor gyára Bpost. VI., Dóvényi-út 20-22. 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, óvodabs-
rsndezések gyárt i -
u . Vasállvinyú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasból 

Telefon t 390-767 

és kMséf 
ingyen és bér-

mentve. 



93 4 1942 : 19. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

BATTYÁN (Zemplén vm.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet a II. számú végleges tanftónói állásra. 
Helyi javadalma 2 szobás lakás mellékhelyiségekkel és évi 
120 pengő, a többi államsegély. A pályázatok róm. kat. 
plébániahivatalhoz küldendők. (2416.) 

CSOLNOK róm. kat. egyházközsége, mint iskolaszék 
21 napi határidővel pályázatot hirdet a IX. és X-ik taní-
tói állásra. A IX-ik állás egyelőre helyettesítéssel ideig-
lenesen megbízott tanerővel lesz betöltve. Rendes válasz-
tás rövid időn belül lehetséges. A X-ik állásra az 1942/4:?. 
tanévben tanulmányi szabadságon levő tanerő helyettesí-
tésére, helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanerőt al-
kalmazunk. Fizetés törvényszerű. Kötelesség díjlevél szo-
rint. Német nyelv tudása szükséges. Kérvények róm. kat 
iskolaszék elnöke címére: Csolnok (Esztergom m.) kül-
dendők. (2419.) 

CSÁSZLÓC róm. kat. iskolaszéke (u. p. Nagygejőc) 
21 napi határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán 
szept. végén megüresedő tanítónői állásra. Helyi fizetés 
10% és lakbér. Miután a kántortanítói állásra is a szept. 
1-i számban pályázatot írtunk ki, a két állásra pályázó 
tanítóházaspár a választásnál előnyben részesül. Orgo-
nálni tudó tanítónő is. Kötelesség az egyházmegyei hatá-
rozatok szerint. (2420.) 

DÁNSZENTMIKLÓS községi iskolaszéke az alsóiskola 
II. sorszámú tanítói állására pályázatot hirdet. Helyi ja-
vadalom 40% és lakáspénz. Az illetménv többi része ál-
lamsegély. (2421.) 

DANSZENTMIKLŐS községi iskolaszéke a felső iskola 
1. sorszámú tanítói állására pályázatot hirdet. Helyi ja-
vadalom 40% és természetbeni lakás. Az illetmény többi 
lésze államsegély. (2422.) 

DÖMSÖD ref. egyháza pályázatot hirdet a IV. sz. ta-
nítói állásra. Az állást nőtanítóval töltjük be. Helyi java-
dalom 47 értékegység, természetbeni lakás. Államsegély. 
Kötelessége a rábízott osztály vagy osztályok vezetése, 
leánykézimunkatanítás és egyházi munkákban segédkezés. 
Mellékelni kell: szül. bizonyítványt, illetőségi bizonyíts 
ványt, tanítói oklevelet, származási nyilatkozatot, műkö-
dési bizonyítványt, esetleg elbocsátólevelet. Pályázatokat 
válaszbélyeggel október 7-ig kell Sebestyén Pál ref. lel-
kész, Dömsöd címre beküldeni. (2423.) 

ENDRŐD róm. kat egyházközségi képviselőtestülete 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett po-
lyákhalmi és ugartanyai külterületi iskolák tanítói állá-
sára. Az állás javadalma törvényes fizetés és mindkét is-
kolánál természetbeni lakás. Ha ezen állásokra már hely-
ben működő tanerő választatnék át, a pályázati kérelmek 
az így megüresedő állás betöltésénél vétetnek figyelembe. 
A kellően felszerelt kérvények a hirdetés megjelenésétől 21 
napon belül Plébánia Hivatal, Endrőd címre küldendők. 
(2424.) 

FÜZESGYARMAT ref. egyház presbitériuma nevében 
a lemondás folytán megüresedett V. számú férfitanítói ál-
lásra pályázatot hirdetek. Kötelessége ós díjazása a fenn-
álló rendelkezések szerint. Helyi javadalom: 34 értékegy-
ség (14 kat. hold szántó — adóját az egyház fizeti —, 
14 q búza és 9 q árpa). Megbízatás esetén köteles a kán-
tori szolgálatot, gondnoki jegyzőséget külön díjazás mel-
lett végezni. Kántori bemutatkozás pálvázónak előnyös. 
Ref. Lelkész. (2425.) 

HOSSZŰPÁLYI gör. kat. iskolánál áthelyezés folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom 11 kat. hold föld 19 értékegységben. Űj isko'.a 
és új lakás. Pályázhatnak ideiglenes helyettesi minőség-
ben nők is, róm. kat. vallásúak is. Kérvények a lap meg-
jelenésétől számított 21 nap alatt gör. kat. iskolánál, 
Hosszúpályi címre küldendők, Bihar ni. (2430.) 

GÖLLE róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet, 
hadbavonult tanítója helyettesítésére. Tanítónők is pá-
lyázhatnak. Megbízatás leszerelésig, de legfeljebb az 
1942/43. tanév végéig tart. Fizetés törvényes. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Róm. kat. 
iskolaszék, Gölle, Somogy vm. (2426.) 

GERJEN (Tolna m.) ref. iskolaszéke helyettest keres 
tényleges katonai szolgálatát töltő II. tanítója helyette-
sítésére. Azonnali jelentkezés. Törvényes fizetésen felül 
részben az ellátást is biztosítják a szülők. (2427.) 

1IENCIDA református egyháza 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett IV. 
számú tanítónői állására. Javadalom, kötelesség törvény-
szerű. Helyi jelölt nincs, megjelenés előnyös. Kérvények 
Református Lelkészi Hivatalnak, Hencida, Bihar vm. kül-
dendők. (2428.) 

IIEGYKÖZKOVACS ref. iskolaszéke pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett I. sz. kántortanítói állásra 
Fizetés: 403 P helyi javadalom, természetbeni lakás és ál-
lamsegély. Kántorságért 6 kat. hold föld haszonélvezete, 
stóla. Pályázatok okt. 10 ig a Ref. Lelkészi Hiv. címére 
küldendők. Az állás helyettessel egy évre lesz betöltve. 
(2429.) 

HAJÜŰSZOVAT ref. egyháza hadbavonult tanítója 
helyettesítésére helyettest keres azonnalra, nők is pályáz-
hatnak. (2431.) 

HAJDŰSÁMSON községi iskolaszéke pályázatot hirdet 
az I. sz. állás jelenleg tényleges katonai szolgálatot tel-
jesítő tanítójának helyettesítésére. Fizetés törvényszerű az 
Illetményhivatal útján. Pályázhatnak református nők és 
férfiak. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 
14 nap. Debrecen 14 km, vasútállomás helyben. Pályázati 
kérvények a szükséges okmányokkal s megcímzett bélye-
ges borítékkal felszerelten községi iskolaszék, Hajdúsám-
son címre küldendők. (2423.) 

Ék? bhé^eíf^ -h^S&y^y 

Divatcsarnok 
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MEGJELENT A 

NÉPISKOLÁI 
T A N l T Ó K 

ZSEBNAPTÁRA 
az 194a—43. i s k o l a i évre . 

Irányít, tájékoztat, útmuta-
tást ad, a teendőket nyilván-
tartja s így minden tanító nél-
külözhetetlen t a n á c s a d ó j a . 
Kiadja a 

KALÁSZ KÖNYVKIADÓ R.-T. 
BUDAPEST, VIII., SZENTKIRÁLYI-U. 47 
Postacím : Budapest 4 Postafiók 276 

Ára vászonkötésben 2.— P. 
A számlaösszegnek 47.944. sz. postatakarék-
pénztári csekkszámlára történő előzetes befize-

tése esetén a szállítás portómentes. 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 évet tzínmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengi l Biztonsági alapok: 
37 millió pengő! Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürti és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviseld, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetót páratlanul kedvezményes népbiztosítdsunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól t 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 

HORT róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett IV. sorszámú tanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalom: lakáspénz, vagy la-
kás, 50% helyi javadalom Illetményhivatal útján, állam-
segély. Kötelességei: kántor helyettesítése szükség esetén, 
A. C. Kalot-vezetés. Vasútállomás helyben, autóbusz. Sza-
bályszerűen felszerelt, válaszbélyeggel ellátott pályázat 
róm. kat. plébánia, Hort (Heves m.) címre küldendő. 
(2433.) 

IRSA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet az is-
kolájánál megüresedett II. számú férfitanítói állásra. Fi-
zetés és lakbér törvényes. Kántorsághoz értők előnyben. 
Határidő 3 hót. Felszerelt kérvények Plébániahivatal, Irsa, 
Pest megye címre küldendők. (2434.) 

JÁSZKARAJENŐ róm. kat. egyházközsége az átvá-
lasztás folytán megüresedett Alsókara-pusztai II. sz. ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Nőtanítók is pályázhatnak. 
Határidő 21 nap. Javadalom: törvényes fizetés és lakbér. 
Az iskola a községtől 3 km-re van. A megválasztott a köz-
ségben is lakhat, innen járhat ki naponta. Kötelességek 
díjlevél szerint. Kérvények az egyházközségi elnök címére 
küldendők. (2435.) 

JÁSZKARAJENŐ róm. kat. egyházközsége a lemon-' 
dás folytán megüresedett Felsőkara-pusztai II. sz. iskolai 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Java-
dalom: törvényes fizetés és lakbér. Az új iskola felépítése 
után természetbeni lakás. Kötelességek díjlevél szerint. 
Kérvények az egyházközségi elnök címére küldendők. 
(2436.) 

NAGYKÖRŰ folyó hó 1-én megjelent kántortanítói 
állás pályázata szeptember hó 24-ig meghosszabbíttatik. 
Plébánia, Nagykörű. (2447.) 

LÁDÁNYBENE község iskolaszéke az elhalálozás foly-
tán megüresedett II. sorszámú külterületi állásra 21 na-
pos határidővel pályázatot hirdet. Javadalmazás: termé-
szetbeni lakás 1 kat. hold kerttel, törvényes fizetés, mely-
ből 80% államsegély. Teljes fizetés az Illetményhivatal 
útján. Kötelességek díjlevél szerint. Pályázhatnak férfiak, 
nők. R. kat. kántoriakban jártas férfiak előnyben része-
sülnek. Az állás választás után azonnal elfoglalandó. Az 
iskola kéttaneTŐs, a községtől 2 km-re van, műút mellett. 
Kérvényeket Községi Iskolaszék, Ladánybene, Pest m. 
címre kell küldeni. (2442.) 

KUSTÁNSZEG róni. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett osztatlan iskolai tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak férfiak és nők. A pályázat 
határideje 21 nap. Javadalmazás: a kezdőfizetés tíz száza-
léka helyi járandóság, a többi államsegély, lakás. Köteles-
ségek díjlevél szerint Válaszbélyeges kérvények Plébánia, 
Pajzsszeg, Zala m. küldendők. (2439.) 

KÉTEGYHÁZA (Békés vm.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: két-
szobás lakás mellékhelyiségekkel, 459 négyszögöl házikert, 
egy öl tüziifa, stólaváltság évi 168 P, irodaátalány évi 
19 P 04 f., 16 katasztrális hold szántó haszonbérbe a grófi 
uradalomtól 8 q 58.kg búza, 4 q 12 kg árpa. A természet-
beni járandóság 37 egységre értékelve. Kiegészítő állam-
segély. Kötelesség: (összevont) osztály tanítása, ének- és 
tomaoktatás, kántori teendők az egyházi hatóság rendel-
kezése szerint, vegyes énekkar szervezése és vezetése a 
kat. agrárifjúsági legényegylet vezetésében és az iskolán-
kívüli népművelésben közreműködés, az egyházközségi, 
iskolaszéki és tantestületi jegyzői teendők ellátása. Pá-
lyázat határideje: október 6. Pályázó az egyházközség 
felhívására személyesen köteles megjelenni ének- és orgo-
nálási tudásának bemutatására. Kántori oklevél meg-
kívántatik. Egyházközségi elnökség. (2441.) 

Rieger Oitó orgonagyár 
Budapest, XIV., Fnredba. 41. 

T e l e f o n s z á m i 2 9 6 . 3 4 S. 
( R é g i é p ü l e t , 4 j b e j i r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 
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KRASZNARÉCSE reB. egyháza pályázatot hirdet, egv-
tanerős iskolájához huszonegy napos határidővel. Java-
dalom: 10%-oe helyi járandóság, államsegély, kétszoba-
konyhás lakás, kerttel, mellékhelyiségekkel, hatszáz ED-öl 
kerttel. Kántorizálásért 3 hold föld. Pályázatokat Ref. 
Espeiresi Hivatalba, Szilágysomlyóra küldjük. (2440.) 

KURTAKESZI róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett két tanítói állásra jiályázatot hirdet. A 
ÍV. áldáson működő tanerőnk a II. állásra kerül, így a két 
uj tanerő a III. és IV. állásra lesz megválasztva. Leg-
alább egy férfitanítót választanánk a kettő közül, ki kán-
torunkat helyettesíteni tudná. Tanítóházaspár pályázhat. 
Fizetés helyi, államsegély ós lakbér. Határidő 21 nap. Pá-
lyázatok Plébánia, Kurtákéra., Komárom m. címre kül-
dendők. (2438.) 

LŐKÖS község (Gömör vm.) evangélikus iskolaszéke 
katonai szolgálat miatt megüresedett tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet 21 napos határidővel. Az állás javadalma 
az IHetményhivataltól járó fizetésen felül a községtől 
havi 14-28 P fizetés és lakbér. Az egyháztól kerthasz-
niálat, stóla. Kötelesség 45 lelket számláló 8 osztályos 
elemi vezetése, lelkész helyettesítése, belmissziói munkák. 
Választási határidő 1942. szeptember 28. Állás választás 
után azonnal elfoglalható. Kérelmek az iskolaszékhez kül 
dendők (Gömör vm Tornaijai járás). (2443.) 

MAGLÓCA róm. kat. iskolaszéke — az előd meg-
választásának" jóváhagyásától függően — pályázatot hir-
det osztatlan iskolai kántortanítói állásra. Az állás java-
dalma: 29 értékegységet kitevő természetbeni járandó -
ságí a politikai községtől 128'54 P készpénz, természet-
beni lakiás, kert. A megválasztott tanító kötelességei: 
osztatlan iskolai 6 osztály tanítása, továbbképző népisko-
lában tanítás, filiális kántorizálás, az iskolánkívüli nép-
oktatás vezetése. Pályázati határidő a hirdetés megjele-
nésétől számított 21 nap. Csak kántori oklevéllel rendel-
kező férfiak pályázhatnak. Férfipályázók hiányában kán-
toriakban jártas nők is alkalmaztatnak ideiglenes minő-
ségben. Kérvények R. k. Plébániahivatalnak, Barbacs, 
Sopron vm. címre küldendők. (2444.) 

MÉHI r. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a meg-
üresedett kántortanítói állásra három heti határidővel. 
Javadalom: lakás, kert, 8 khold 727 négyszögöl szántó, 
megállapított párbér, stóla, államsegély. Kötelességei 
Rendszabályok és díjlevél szerint. Az előírt okmányokkal 
rendesem felszerelt kérvények Plébániai hivatal, Méhi, 
p. Tornaija küldendők. (2445.) 

NAGYUDVARNOK község iskolájánál újonnan szer-
vezett tanítónői állásra pályázatot hirdet az iskolaszék. 
Az állás javadalma: törvényes fizetés és lakbér. Pályá-
zati határidő 10 nap. Pályázati kérelmek Községi Iskola-
szék, Nagyudvarnok címre küldendők válaszbélyeggel. 
(2446.) 

NAGYHALÁSZ gör. kat iskolaszéke kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet 10 százalékos helyi jövedelem 
mellett. Határidő: 21 nap. Gör. kat Iskolaszék, Nagy-
halász. (2448.) 

NYÍRPILIS gör. kat egyházközsége a Néptanítók 
Lapja júl. 1. és aug. 1. számában meghirdetett kántor-
tanítói állásra a pályázatot 21 nappal meghosszabbítja. 
Lelkészi Hivatal, Nyírpilis. (2449.) , 

NYÍRPILIS gör. kat. egyházközsége a Néptanítók 
Lapja júl 1. és aug. 1. számában meghirdetett II. tanítói 
állásra a pályázatot 21 nappal meghosszabbítja. Lelkészi 
Hivatal, Nyírpilis. (2450.) 

NYIRES ref. egyháza pályázatot hirdet az I. számú 
kántortamítói és II. számú tanítói állásra. Javadalom 
törvényes, kántori díj évi 150 P. Nők is pályázhatnak. 
Kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, Nvires, u, p. Dés küld-
hetők. (2452.) 

NAGYMÁGÓCS község iskolaszéke a lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állásokra az ó~ és újtompaháti 
iskoláknál pályázatot hirdet. A fizetés mindkét helyen 
törvényes. Az ótompaháti iskolánál törvényes lakbér, az 
újtompaháti iskolánál természetbeni lakás, szép gyümöl-
csöskerttel, melléképületekkel. Ha az ótomipa'háti iskolá-
nál az eddig helyettesítő tanító választatnék meg, úgy a 
pályázó az újtomipaháti iskolához lesz megválasztva. Pá-
lyázhatnak férfiak és nők. Kellően felszerelt kérvények 
Keve Lajos isfcolaszéki elnök címére küldendők. (2451.) 

URADALMI 8 osztályos nyilvánosjogú elemi iskolánk 
részére azonnali belépésre tanerőt keresünk. Javadalma-
zás ismert skála alapján. Pályázatot okmányokkal Lederer 
Andor és dr. Ungar Györgyné uradalma, Pusztakengyel, 
j.-N.-K.-Szolnok vármegye címre kérjük beküldeni, meg-
jegyezvén, hogy csakis okmánymásolatok mellékeltesse-
r.ek, melyek viasza nem küldetnek. (2454.) 

SÓVÁRAD református egyháza pályázatot hirdet isko-
lája V. számú tanítói állására. Javadalom: lakás vagy 
törvónyszerinti lakbér; készpénzfizetés (ebből helyi jöve-
delem évi 140"— pengő, a többi államsegély). Köteles-
sége: a törvényben és 'szabályrendeletekben előírtak és 
mindennemű belmissziói munkák végzése. Pályázhatnak 
református vallású férfi- vagy nőtanítók. Pályázati határ-
idő a hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Az állás 
a miniszteri jóváhagyás után azonnal elfoglalandó. Pályá-
zatok a Szolgálati Pragmatika 136. §-a szerint szerelen-
dők fel s mellékelni kell tisztiorvosi bizonyítványt, hogy 
fertőző gümőkórban nem szenved. Református lelkészi 
hivatal, Sóvárad, Marostorda vm. (2456.) 

SZIGETSZENTMIKLÓS ref. egyházának presbité-
riuma pályázatot hirdet a VI. sz. tanítói állásra. Fizetése 
20% helyi hozzájárulás, 80% államsegély és a törvényes 
lakbér. Kötelessége a presbitérium által reábízott osz-
tály, illetve osztályok vezetése akár az alsó-, akár a felső-
tagozatban. Pályázati határidő a pályázat megjelenésétől 
számítva 21 nap. Pályázhatnak férfiak és nők is. A pá-
lyázatokat a Népiskolai Szervezet és Szolgálati Pragmatika 
136. §. rendelkezései szerint kell felszerelni. Hitelt érdem-
lően igazolni kell, hogy az 1939 : IV. t.-c. 1. §-ának 
értelmében nem lethet zsidónjak tekinteni és hogy nem 
esik az idézett §. hatodik bekezdésében foglalt korlátozás 
alá. Cím: Református Lelkészi Hivatal, Szigetszentmiklós, 
Pest m. Válaszbélyeget mellékelni kell. (2457.) 

TISZACSEGE község óvódafelügyelő bizottsága pá-
lyázatot hirdet napközi otthonos állandó gyermekmene-
dékház vezetőnői állásra. Az állás javadalma törvény-
szerű fizetés. Lakás természetben. Pályázhatnak óvónői 
képesítéssel rendelkező ref. vallású óvónők. Pályázók a 
73.374/1934. V. K. M. sz. rendelet szerint felszerelt kérel-
müket a Néptanítók Lapjának e pályázati hirdetményt 
tartalmazó száma megjelenésétől számított 21 nap alatt 
adják be. Az állást a felügyelőbizottság jelölése alapján 
a Belügyminiszter úr kinevezéssel tölti be. Az állás kine-
vezés után azonnal elfoglalandó. (2458.) 

TUZSÉR róm. kat. egyházközsége újonnan szervezett 
tanítói állására, a VKM. jóváhagyásától feltételezetten, 
21 napi határidővel pályázatot, hirdet. Tanítónők is pá-
lyázhatnak. Kérvények Plébánia, Mándok címre külden-
dők. (2460.) 

VASZAR r. k. egyházközsége a megüresedett negyedik: 
tanítói állásra pályázatot hirdet Csak férfiak pályázhat-
nak. Törvényes fizetés, csak bútorozott szobára tarthat 
igényt,. A megválasztott köteles az egyesületek életében 
résztvenni, leventéket oktatni és a kántort a nyári szü-
netben is helyettesíteni. Folyamodványok: Egyházközség 
elnökségének, Vaszar (Veszprém m.) küldendők. Pályá-
zati határidő megjelenéstől számított 15 nap. Vasúti állo-
más helyben, villanTrilágítás van. Állás azonnal elog-
lalamdó. (2462.) 
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SOMOGYTARNÓCA község Iskolaszéke a harctéri 
szolgálatot teljesítő I. sz. tanító ideiglenes kisegítő he-
lyettesítésére pályázatot hirdet. Községi Iskolaszék, So-
mogytamóca. (2455.) 

ÚJKÉCSKE község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megürült belterületi községi tanítói 
állásra. Ha ez az állás külterületi tanítóval lenne betöltve, 
akkor ez a hirdetés az így megürülő külterületi állásra is 
vonatkozik. Javadalom mindkét esetben törvényes. Kel-
lően felszerelt pályázatok 21 napi határidővel Községi 
Iskolaszék címére küldendők. (2461.) 

TURRICSE ref. egyház iskolaszéke presbitériuma a 
lemondás fo-lytán megüresedett II sz. tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Pályázati határidő 15 nap. Fizetés 
10%-os helyi javadalom, a többi államsegély. Felszerelt 
kérvények Református Lelkészi Hivatal, Turricse, u. p. 
Gacsálv küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. Iskola-
szék. (2459.) 

POLGÁR ref. iskolaszéke aug. 15-i számban közzétett 
pályázatot 21 napos határidővel megújítja. (2453.) 

KAVOCSÁN róm. kat iskolaszéke a f. é. július 15. 
számban közölt pályázati hirdetést megismétli. (2437.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak meglelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

CSERÉLNÉK Délvidékről állami iskolától Dunán-
túlra, Pest környékére. Falun nemzetközi útrész. Rend-
szeres autóbuszjárat, Újvidék 20 km. Füzy tanítónő 
Hadik-népe, Temerin. (2405.) 

CSERÉLNÉK azonnalra, családi okokból 3 tanerős 
erdélyi államitól, felvidéki, vagy alföldi kéttanerős, vagy 
osztatlanhoz is, vasútvonalra vagy mellé. Gyönyörű vi-
dék, mellékes bőven. „Református". (2406.) 

Kovács Dezső NÉPISKOLAI DALGYŰJTEMÉNYE 
harmóniumkísérettel (első kiadása miniszterileg engedé-
lyezett vezérkönyv) 3-50 P. Árusító FÍ9cher Lajos könyv-
kereskedő Sárospatak. (2406/a.) 

HÁZAT, INGATLANT közvetít Békefi László ny. el. 
isk. igazgaté Keszthely, Arany J.-u. 20. (2407.) 

HÁZVEZETŐNŐI alkalmazást keres falun, gyermek-
szerető magános tanítói házaspárnál vagy özvegy tanító-
nál, tanító elvált leánya, hol kétéves kisleánykája is vele 
lehet. Cím a kiadóhivatalban. (2407.) 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóczd-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkáé zongorák, piani-
nók, páncéiszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

ELADÓ REMEK HANGÚ használt harmónium. Fúvó-
rendszerű, 2 sípsoros (16' és 8') 10 regiszterrel, gondo-
zott, jó állapotban. Érdeklődést „Csak kollégáknak" jel-
igére a kiadóhivatalba kérek. 

LEVENTÉK DALOSKÖNYVE. 63 dal. Ara: 5-— 
pengő. Dalos zsebkönyv. 101 dal. Ára: 2 — pengő. 
Szavalókórusok szervezésének és tanításának módszere 
Ára: 2-— pengő. Leventeoktaték részére nélkülözhetet-
len hézagpótló művek. Megrendelhetők a pénz előzetes 
beküldés© vagy utánvétel mellett a szerzőnél: Tiboldi 
József tanár, Pestszenterzeébet, Vas Gereben-u. 11. 

MAGYAR MOTÍVUMOK GYŰJTEMÉNYE. Közis 
mert, kedvelt eredeti népművészeti kézi rajzmintasorozat, 
a rajztanítás céljaira elrendezve, vidékenként előforduló 
csoportosításban, 40 mintalapon 700 ábrával. Az összes 
iskolafajokkal együtt a népiskolák rajztanításának ie ki 
váló segédeszköze. A V. K. Minisztérium engedélyezte az 
összes iskolafajok növendékei számára. Bolti ára 2-— P. 
Betűrajz. Zsinórírás, szalagírás, díszbetűk. A rajztanítás 
jó segédeszköze. 24 mintalapon, füzet alakjában közöl sok-
féle rajzolt betűmintát, azok szerkezetének ismertetésével 
és szöveges tájékoztatóval. Bolti ára 1 — pengő. Mind a 
kétféle rajzmintábél nagyobbszámú megrendelésnél 25% 
engedmény jár. — Női kézimunkakönyv. Magyar varrottas 
minták gyűjteménye. 45 nagy, tömören rajzolt mintala-
pon eredeti népies fehér és színes hímzés mintákkal, ölté-
seket magyarázó rajzokkal és szöveges ismertetéssel. A 
V. K. Minisztérium engedélyezte az összes iskolák szá-
mára. Bolti ára 3-50 pengő. Mind a három mintagyüjte-
ménv megrendelhető a szerzőnél: Gergely János tanár-
nál," Újpest, Honvéd-u. 22. (2408.) 

SZÁMOLÁSTANÍTÁSHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá 
molástanítás az elemi népiskola I. osztályában 1 P 20 f, 
II—III. osztályokban 1 P 10 f, IV., V—VI. osztályokban 
80 f, VII—VIII. osztályban 1 P 10 f. Fzámképek, szám-
fogalmak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és 
mérési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, 
II. o. 90 f, III. o. 1 P 10 f, IV. o. 1 P 40 f, VII—VIII. 
o. 1 P 40 f. Számolódo-boz az I. o. részére 1 P 20 f. Fali 
szemléltető tábla 4 P 80 f. Filckorong falitáblán való 
szemléltetéshez (3 színben 30 drb korong és műveleti je-
lek) 1 P 20 f. Színes lemezpapírkorong 1 készlet (20 drb) 
10 f. Játékpénz az I. o. részére (1 készlet 10 f, II. o. ré-
szére 1 készlet) 10 f. (Papírlemezkorongból és játékpénz-
ből 10 csomagnál kevesebbet nem küld). Legcélszerűbb 
megrendelési mód: Bene Lajos, Budaipest 39365. számú 
csekkszámlára csekkbiankó-lapon az összeget beküldeni, 
az értesítő szelvényen megjelölni a kívánt munkákat. 
A szerző bérmentesen megküldi. Szemléltetőtábla rendelés 
esetén 92 fillér postaköltség is küldendő. 

KISEBB-NAGYOBB templomi harmóniumok olcsón 
10 éves jótállással, fizetési kedvezménnyel eladók. Ár-
jegvzéket bárkinek küldök: Farkas-cég, Budapest, VIII., 
Staffenberger-u. 16. földsz. 4 (2262.) 

CSERÉLNÉK Kaposvárról, II. lakbérosztályból ha-
sonló helyre, vagy Budapest környékére. (2232.) 

TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: Két- vagy háromszólamú 
kiadásban. Iskolák és leventék részére. Karénekeskön} v. 
Ara: 4 — pengő. Hazafias dalok. I—II. füzet. Irredenta 
és revíziós dalok. Kurucdalok. Hősök napjára. Anyák nap-
jára. Madarak és fák napjára. Egy füzet ára: 2 — pengő. 
Megrendelhető a pénz előzetes beküldése vagy utánvétel 
mellett a szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-
utca 11. 

KARTARSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot. 
Mendöl Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezeréai-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(T. 14—64—11.) 

Katolikus kántoroknak nélkülözhetetlen a Barabás-
féle országosan elismert és egyházfőhatóságirag engedé-
lyezett TEMETÖKÖNYV. Tartalmaz a pontos egyházi 
szertartáson kívül búcsúztatókat, kísérőénekeket, sírba-
tételi énekeket, gyászmiséket és a „Libera" szertartását, 
valamint kcporsóbatételre való énekeket és a halotti litá-
niát. Kapható fűzve, utánvéttel: Bendefy Lászlónál, 
Szombathely, Borsics-utca 14. Ára 8 P. Ugyanitt kapható: 
Dallamos Praeludiumok, ára (kötve) 3 P. A kettő együtt 
rendelve 10 P és a postabér. 

IDEIGLENES helyettesi oszt, tanító állápra teresünk 
férfi vagy nő tanítót Fizetése: lakás és 130'— pengő. 
Iskolaszék, Pióskál, Z-a'la m. (2463.) 
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közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K orgonahanggal 

ház-, Iskolák», dalárdák * különösen templomoknak 1 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

HÖRL N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8, 
A budai Margit-htdf ótól a második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - SargSnycím: „HARMONBÖRI" - Telefon: 151-652. 

MEGJELENT A „TANÍTÓI| ZSEBKÖNYV" 
összeállította: VANDRA JENŐ állami népiskolai igazgató»tanító. 160 oldal." 

TARTALMA: Fontosabb személyi adataim. Órarend. Iskolai szünnapok. Naptári rész. 1942/43. tanévi 
Hataridő«napló. Tanítói fizetés kimutatás. Lakáspénz kimutatás. Illetményeket terhelő levonások. 
Fizetési jegyzék. Korpótlék, Hadipótlék. Fizetési előlegek. Tisztviselői kölcsön. Igazgatói pótdíj. 
Családtagok bev. az OTBA könyvbe. OTBA ellátás és kedvezmények. Illetmények utalványozása. 
Tanítók szabadsága. Költségvetés. Iskolák számadása. Kölcsönkönyvtár. Leltári napló. Népiskolák 
túlzsúfoltsága megsz. Tanítói áthelyezések. Átköltözési illetmények. Áll. tanítói állások betöltése. 
N e m áll. tanítói állások betöltése. Természetbeni lakás. Nyugdíj kérése. A nyolcosztályos nép* 
iskoláról szóló rendelet. Mire figyelmeztessük a tanulókat ? Iskolai irkák. Ajándékok elfogadása. 
Tanügyi főhatóságok. Tankerületi kir. főigazg. Kötelező költemények jegyzéke. Óraterv I—VIII. 
oszt. isk. részére. Fővárosi útmutató. Postai díjszabás. Fontosabb illetékek. Százalékszámítási 
táblázatok. Napló 150 tanuló számára. 

ÁRA : poba TászonkStésben P 1'68. Legcélszerűbb az összeget bélyegekben vagy postautalványon előre 
beküldeni, postaköltségre 20 f többlettel. Így azonnal küldjük. — Megrendelhető: 

KÓKAI LAIOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, BUDAPEST, IV., K AMERMA YER KÁROLY.UTCA 3. 

PÁLYÁZATI HIRDETŐK SZÍVES FIGYELMÉBE! 
Kérünk minden pályázati és egyéb"'hirdetést vagy géppel, vagy teljesen tisztán, jól 
olvashatóan írva küldeni kiadóhivatalunk címére, hogy az esetleges helytelen közlést 
a hirdető érdekében elkerülhessük. Pályázati és egyéb hirdetéseket csak az alábbi 
címre küldjünk: 

Budapest VI I I , Műzeum-körút 6 . Egyetemi N y o m d a 

K Ö Z I S M E R T 

K I T Ü N Ő H A N G Ú 

REM EKKtVtTE LU HARMÓNIUMOK 
orgona• és harmónium-
készítőnél DEMÉNY IMRE 

BUDAPEST VI, Lázár-u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
PEDALOS HARMONIUMOK, P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. - TASK AH AB-
MÓNIUMOK. VILLAMOS FUJTATÓBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍTÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
G S K E R E S Z T E N Y H A R M Ö N I U M K É 8 Z 1 T Ö S Z A K C É G 

11.463 — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum«körút 6. (F.: Thiering Richárd) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C ZERKESZTÖSÉG: Budapest, V.. Klebelsberg-u. 17. (Magya. királyi 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel 123-271 — 126-818 

ADÓHIVATAL: Királyi Magyar Egyetem: Nyomda, Budapest, 
** VIII., Múzeum-körút 6. szám. (Gólyavár.) Telefon: 146-14^ 

I / É Z I R A T O K megőrzésére 
és visszaadására a szerkesz-

tőség nem vállalkozik. — Hirde-
tések szövege a k i a d ó h i v a -
t a l n a k , minden egyéb kézirat 
pedig a s z e r k e s z t ő s é g n e k 

küldendő. 

p L Ő F I Z E T É S egész évre 960 pengő, negyedévre 2*50 pengő. 
Egyes szám ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. szám alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami-, községi-, társulati-, magán- és érde-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Az elő-
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 
vagy a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37-473- számú csekkszámláiárá. 

L J I R D E T É S hivatalos pályázat 
* * iofill . , magánhirdetés 14 fill. 
szavankint, melyhez hozzászámí 
tódik a V. K. M. engedélye alapján 
25"/o felár. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. «/• oldal 85 P. l/4 oldal 50 P 
1/b oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhiv. címére előre fizetendők 

M A ^ Y A B K Ö B L Ö i T A I Í T Ó Í Í Ő J E 

í r t a : D R O Z D Y G Y U L A 

OKAT hallunk, olvasunk a ma-
gyar tanító hivatásérzetéről, 
hivatásszeretetéről. A kívül-

állók közül ezt többen talán nem értik, üres 
szólamnak tekintik. Mi azonban, akiknek 
lelke állandóan telítve van a hivatásérzet-
tel, érezzük ennek melegét, saját magunkon 
tapasztaljuk ennek munkára késztető, aka-
ratot acélozó erejét. A hivatásszeretet az, 
amely a tanítónak elviselhetőbbé teszi a 
nélkülözést, a lemondást, sokszor a le-
kicsinylést, mellőzést. 

Az, bog.y a tanító is törekszik társa-
dalmi és anyagi helyzetének javítására, 
olyan természetes emberi vonás, mely 
semmiesetre sem eshetik hivatásszereteté-
nek rovására. Nem a hivatásszeretet hiá-
nyától fakad több tanítónak az az óhaja 
sem, hogy munkahelyét megváltoztassa. 
Ez a legtöbb esetben azért van, hogy jobb, 
neki kedvezőbb helyzetbe kerülve, nyugod-
tabb lélekkel, nagyobb lendülettel tölthesse 
be magasztos hivatását. S ebből a köznek 
is haszna van, mert a megelégedettebb taní-
tótól feltétlenül jobb, odaadóbb munkát 
kap, mint attól, akinek lelkében állandóan 
ott settenkedik a vágy más őrhely után. 
A tanító mindenütt tanító. Akár kinn a 
szétszórt tanyák között, akár hegymögötti 
kicsi faluban, akár a városok kőrengetegei 
között működik, lelkében egyformán ott 

kell élnie annak a hivatásszeretetnek, ame-
lyet a nemzetnevelés nagy, fontos munkája 
megkíván. 

líogy a tanító hivatásszeretete micsoda 
lemondásokra késztető erő, annak számta-
lan példáját látjuk. Ezek közül több eset 
annyira megkapó, hogy a társadalom széles 
rétegei is felfigyelnek rá. Az ilyen esetek 
egyrészt kifelé növelik a tanítói tekintélyt, 
másrészt sokakban erősítik, mélyítik az 
esetleg lankadó hivatásszeretetet. Egy ilyen 
megkapó esetet olvasunk a Kecskeméti La-
pok- ban. Mi is történt ot t! 

Azt mondja a hír, hogy a kecskeméti 
Horthy Miklós tanítónőképzőben júniusban 
végzett barsi Leidenfrost Erzsébet. Még a 
tinta sem száradt meg oklevelén, mikor az 
Egyesült Női Tábor kiküldte őt a magyar-
román határmenti Magyarköblösre. Ez a 
kicsi falu 50 km-nyire van Kolozsvártól 
autóbuszon, s onnan még 5 km rossz utakon, 
rázós szekéren. 

A fiatal tanítónő a faluban csakis sze-
gény embereket talált. Ezeknek csak tizen-
nyolc százaléka magyar, a többi román. 
Hetven gyermek gyűlt össze az iskolába 
nyári felügyeletre, gondozásra. Olyan gyer-
mekek, akiknek szülei nyáron kinn a határ-
ban dolgoznak, ők pedig felügyelet, gondo-
zás nélkül otthon vannak, csatangolnak. Az 
idén is így történt volna, ha nem küldik oda 
barsi Leidenfrost Erzsébetet. S ez a fiatal 
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tanítónő, aki még le sem rázta magáról az 
iskola porát, két hónapon át nevelte, taní-
totta, fésülte, mosdatta a magyarköblösi 
hetven, túlnyomórészt román gyermeket, 
Folyt a mese, szólt a nóta, jókedv, kacagás. 
Közben egymás szeretete honosodott meg 
„Erzsike néni" nyári iskolájában. 

Időközben azonban Kecskeméten nagy 
dolog történt. Leidenfrost Erzsébet a pol-
gármester jóvoltából az; ottani gazdasági 
szaktanítónő-képzőbe kapott két évre szóló 
évi 700 pengő ösztöndíjat. A tanítónő haza-
jött, hogy ebben a szép iskolában tovább 
tanuljon, s ennek elvégzése után jofcib ál-
lásba jusson. 

Csábító valami! Évi 700 pengő ösztöndíj, 
s egy szebb jövőnek szinte biztos reménye! 
Melyik fiatal tanítónő ne örült volna en-
nek 1 örült, boldog volt Leidenfrost Erzsé-
bet is. Már álmokat szövögetett az inter-
nátusi kedves, derült leányéletről s vala-
melyik gazdasági szakiskola katedrájáról. 

A kis tanítónő alig töltött néhány na-
pot odahaza álmodozva, reményeket szőve, 
máris sűrűn nyitogatta szobájának a j ta já t 
a levélhordó. Magyarköblösről jött a leve-
lek, a sürgönyök sokasága. Valamennyiből 
visszahívó, csalogató szeretet áradt feléje. 
A kis román gyermekek magyarul kérték. 
Ügy, ahogy tud t ak : „Édes Erzsike néni, 
gyere vissza minkhez, nagyon szeret téged 
mink gyerek ..." 

S barsi Leidenfrost Erzsébet, a kis ta-
nítónő, az első levélkére talán csak elmoso-
lyodott. Jól eshetett neki a gyermeki szere-
tetnek, ragaszkodásnak ez a kedves, bájos 
megnyilatkozása. 

Hanem aztán jött ám a többi hasonló le-
vél. Mindegyikben szeretet, hála, kérés, kö-
nyörgés. Szegény román és magyar szülők 
gyermekeinek kérése, könyörgése, megható 
ragaszkodása. 

S ekkor a fiatal tanítónő lelkében már 
megjelent valami. Az a csodálatos érzés, 
amelynek csíráját a tanítónőképzőben ül-
tették lelkébe, s amit úgy hívnak, hogy: 
hivatásérzés, hivatásszeretet. Ez kezdetben 
még harcot vívott a hétszázpengős ösztön-
díj s a szebb jövő reményének gondolatá-
val, de a tizedik, a tizenötödik levélnél már 

felülkerekedett, s visszavonhatatlanul győ-
zött. 

A tanítónő egy szép napon megjelent a 
jó polgármester előtt. Nagyon hálásan meg-
köszönte az ösztöndíjat, s habozás nélkül 
kijelentette, hogy sajnálja, de nem fogad-
hat ja el, mert hívják a magyarköblösi sze-
gény, gondozatlan magyar és román gyer-
mekek. Ö úgy érzi, hogy Hazája iránti köte-
lességét akkor teljesítheti, ha visszamegy 
közéjük. 

És barsi Leidenfrost Erzsébet másnap 
már utazott is a kis erdélyi faluba. Oda. 
ahol sem posta, sem orvos, sem patika nincs, 
csak hetven szegény román és magyar gyer-
mek. Otthagyta kényelmes városi lakását, 
otthagyta a kecsegtető szebb jövőt, s el-
ment a zsúptetős, földes, kisablakos szo-
bába, ahol talán szalmazsákon alszik, de 
édesen álmodik arról a hetven gyermekről, 
akik őt annyira szeretik, s akiknek testét, 
lelkét neki kell gondoznia, hogy Istennek 
tetsző, Hazát szerető magyar polgárok le-
hessenek. 

Magyarköblös . . . Nem ismerem a falu 
történetét, csak nevéből következtetem, 
hogy lakossága, valamikor magyar volt, de 
ott is, mint annyi más helyen, elnémultak 
a magyar harangok. A tizennyolc százalék 
magyar már csak törpe maradéka az ős-
lakosságnak. Ezek még ragaszkodnak nyel-
vükhöz, szokásaikhoz, fajtájukhoz, de most 
már mint kisebbség élnek békességben azok-
kal a román anyanyelvűekkel, akiknek 
nagyszülei még magyarok voltak. Lehet, 
hogy a hosszú románosító évtizedek, vagy 
a megszállás hosszú évei alatt, a román és 
a magyar lakosság között kialakult valami 
idegenkedés, széthúzás. Ezt nem tudom, 
csak elképzelem. De ha ez így van, annyit 
máris tudok, hogy ez a Hazáját, hivatását 
annyira szerető tanítónő máris megtalálta 
az utat ahhoz, hogyan kell az ellentéteket, 
az esetleges ellenszenvet, indulatokat el-
tüntetni, s falujának kétnyelvű népét egy-
másiránti megbecsülésben, szeretetben ösz-
szeolvasztani. 

Ennek a fiatal tanítónőnek elhatározásá-
ból máris láthatjuk, hogy az ő legfőbb ne-
velői eszköze a szeretet. Ezt most még csak 
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az ártatlan gyermekszívekbe sugározza át, 
de jól tudja, hogy ez a gyermekeken át a 
szülőkre is kihat. Azt is tudja, hogy az a 
nemzedékraj, amelynek lelkébe ő sugározza 
be a szeretetet, már megértőbb, összetar-
tóbb, a Haza iránti hűségben és szeretetben 
egységesebb, erősebb lesz, mint az a nem-

zedék, amelynek lelkébe tervszerűen oltot-
ták be a széthúzás és ellenszenv romboló 
mérgét. 

Magyarköblös tanítónőjének nem kell 
programmot adnunk, ö megértően nézi fa-
lujának népét, tisztában van teendőivel, s 
megy a maga út ján a biztos győzelem felé. 

W E S S E L É H Y I P É L D Á J A 

í r t a : Dr. KINCS EI.EK 

1. A példa nevelő hatásáról nem szükséges e 
lap hasábjain beszélni. Annyit azonban meg 
kell említenünk, hogy száz év előtt, a magyar 
újjászületés korában még a mainál is keveseb-
bet ért volna az elméleti útmutatás. A közvéle-
mény akkor is zilált, szerteágazó és bizonyta-
lankodó volt. De nem ez a legfontosabb, hanem 
az, hogy nagyon kevés ember volt fogékony az 
elméletre, részint a műveltség szűkkörüsége 
miatt, részint éppen az idők rohanása, másként 
az elmék gyakorlat lansága miatt . Ilyen korok-
ban és ilyen viszonyok között mindennél többet 
ér —> a példa. Az élő példa magával ragad, gon-
dolkodásra is késztet, érzelmeket is fakaszt ma-
radandóan, de főként cselekedetre visz. 

Az egész reformkor hallatlan bőséggel ou-
totta a kiválónál kiválóbb magyarokat, az al-
kotó, áldozatos, helytálló, szóban, írásban és 
cselekedetben kiváló példákat. S közülük egy 
sem volt magyarabb, áldozatosabb, tehetsége-
sebb, példásabb Wesselényi Miklós bárónál, akit 
kora három jelzővel tisztelt meg: vándor 
patrióta, Üstökös (Kozmokron), legmagyarabb 
magyar. És ez az üstökös akkor is nevelőhatású 
lett volna, ha nem gondol az intézményes neve-
lésre, mer t életpéldája maga a legszebb nevelő-
iskola: hősi életre, magyarságra, akaraterőre, 
áldozatkészségre, alkotásra. Hiszen mintagazda 
volt, világhíres ménest tenyésztett ki és még 
hasznosan kereskedett is velük. Mindenütt ott 
volt, ahol a nemzet érdeke kívánta. Feláldozta 
főúri nyugalmát, háza érdekét, szemevilágát és 
mindent, ami földi érték, hocry sznlg-áliq fn j t á j a 
szent jövőjét. Ezentúl azonban hős volt. S nem-
csak iszonyú lesu eiejevei, pciuailau uaiuiad,-
gával, lovaglásaival, párbajaival , árvízi hősi 
tevékenységével, hanem azzal, hogy eszményé-
nek, a magyar felemelkedésnek szolgálatában 
semmitől vissza r.em riadt. Nemcsak jelszava 
volt: nunquam retro, hanem élete egész pél-
dája szakadatlan hősi erőfeszítés a magyarság 
szolgálatában. Jönnek az irigyek, — mellőzi 
őket. Jönnek a gúnyolok, akik a népkegy haj-
szolójárak ta r t ják . Ü tudja, mit miért csinál és 
megy a maga út ján . Jönnek az üldözések, ve-
szedelmes embernek tar t ják, Széchenyi azt 
mondja, hogy vesztébe rohan. Ö pedig vállalja 
az üldözést, a peresítést, az elfogatási, a bör-
tönt, szemevilága elvesztését is, birtokai feldú-

lását is. Kockáztat ja mindenét, csak az ország 
szolgálatától nem téríti el semmi. 

Hős. De ez a hősiesség nem puszta magatar-
tás-sorozat. Ennek a hősi életnek terve, esz-
ménye, sa já t elszántsága, magas célja, tar ta lma 
van. Ezt a ta r ta lmat már a szülői háznál el-
sa já t í t ja , nevelőjével, Pa tak i Mózessel, folyton 
mélyíti, Széchenyivel együtt tervszerűvé teszi, 
Kölcseyvel együtt magasztosan megfogalmazza 
és egész életén át tántorí thatat lanul követi. Meg 
kell változtatni a magyar viszonyokat, hogy 
megmaradhassunk és felemelkedhessünk. Alkot-
mányos uralom alatt a magyar erők és értékek — 
olyan kifejlésben fognak érvényesülni, hogy 
líjjászületik Magyarország és nemcsak a maga 
felemelkedését éri meg, de birodalmi erővel 
tud ja kormányozni a Kárpát-medence egész la-
kosságát is. E végett a jobbágyságnak gazda-
sági erőt és erkölcsi felemelkedést kell nyúj ta -
nunk, hogy vall ja magáénak és vállalja a ma-
gyar sorsot. Ezzel és további alkotmányos biz-
tosítékkal kell szolgálnunk a magyar egységet. 
Ugyancsak e végett kell felszabadítani és al-
kotó út ra vinni a magyar szellemet, s ennek ki-
fejezőjét, a magyar nyelvet, uralomra kell jut-
tatni. S a magyar egység további kiteljesítése 
végett egyesíteni kell a mesterségesen széttépett 
két hazát: Magyarországot és Erdélyt. Az Uniót, 
a magyar nyelv jogainak törvénybeiktatását, a 
jobbágyság felszabadítását meg is érte, ha va-
kon is. De őt nem ragadta magával az 1848-as 
mámor. Ö a jövőt nézte. Örült, hogy a nemzet 
ilyen erőfeszítésre képes immár, mert ezzel a 
jövőben erőt merít. Azonban az alkotmányosság 
hiányos, a jobbágyság felszabadítása csak kép-
leges. És még két súlyos veszedelem is fenyeget 
bennünket. Egyik az, hogy Ausztria csak látszó-
lag tért alkotmányos úti a. A másik az, hogy a 
szláv propaganda és a dákóromanizmus „temet-
séggel" fenyeget minden vívmányt, minden al-
kotást, egész fa j tánkat , hivatásunkat és magát 
Ausztriát is. Ebben a kérdésben mindenkinél 
messzebb látott a megvakult Üstökös. Szózatá-
ban kísértetiesen jósolja meg a mai időket, ami-
kor Erdély prédául esik egy ámításnak, Európa 
pedig vérzik az orosz rém miatt. Ausztria eltű-
nik, hogy a német és orosz nagyhatalom vívja 
meg példátlan arányú élet-halál h a r c á t . . . Nem 
is jó megkérdeznünk, hogy váj jon nem hárít-
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hat tuk volna-e el ezt a veszedelmet, ha meg-
ér t jük és Ausztriával elfogadtatjuk, amit a leg 
magyarabb magyar kérőleg terjesztett eléje. 

Wesselényi szavai azonban ekkor már csak 
elméletiek voltak, akármilyen kísértetiesen 
hangzottak is. Korában pedig csak az élő erő-
feszítésnek, a példának volt foganatja, hatása, 
mint mondottuk. Az elméleti értékelésnek jóval 
később, teljességében pedig csak ma ismertük 
meg a lényegét, értékét, példáját. 

Wesselényi azonban elvszerüen is nevelő és 
kultúrpolitikus volt. A ty ja példája, édesanyja 
örökké óvó nevelése, Pa tak i Mózes nevelőhatása 
olyan meggyőződést oltott beléje, hogy a neve-
lést és a művelődést a maga életében is a leg-
többre becsülte, a nemzet életére pedig múlha-
tat lanul szükségesnek tartotta. Mikor 1820-ban 
Széchenyivel találkozott, legfőbb kérdésük ép-
pen a nemzet elmaradottsága, helyesebben a 
nemzet felemelkedése volt. Ezért is jár ták be 
ismételten a külföldet, hogy megismerjék, meg-
tanul ják a felemelkedés módszerét, korszerű 
szellemét és erőit. Ebben a módszerben a két 
Üstökös eltért egymástól, de a hasznosságot 
Wesselényi is követte, az erők kifejtéséhez 
szükséges alkotmányos szabadságot pedig Szé-
chenyi is kívánta. Wesselényi azonban erdélyi, 
sőt part iumi szemmel sürgősnek találta a ma-
gyar szellem felébresztését, kifejlesztését és al-
kotó munkában leendő összefogását. Ezért is 
tet t meg mindent a nevelésért és művelődésért. 

Első helyen kell említenem öntudatra éb-
resztő beszédeit, amelyekkel ez a vándor 
•patrióta egész Erdélyt, a magyar országgyű-
lést, sőt a magyar megyék gyűléseit is átha-
totta, nem véve ki közülük ellenségeit sem. A 
magyar öntudat és felelősségérzet felkeltésével 
párhuzamos az a munka, amit a magyar nyelv 
jogaiért, a szabad sajtóért, (a vélemények ciká-
zásáért), a magyar színészetért, könyvnyomta-
tásért stb. végzett. 

E mellett mindenütt ott volt, ahol a magyar 
művelődésért valamit lehetett tenni. I f j a k és 
intézmények támogatása, sőt életrekeltése és 
gondozása fűződik nevéhez. A zilahi kollégium-
ban főgondnokságot vállal, s tisztét úgy tölti 
be, hogy alapítványaival és adományaival 
anyagi lag erősíti meg a Szilágyságnak legfőbb 
iskoláját. Azonban szellemi irányítást és támo-
gatást is ad. Résztvesz a gyűléseken, érintkezik 
a tanárokkal, hogy ellenőrizze és tanácsaival 
segítse a nevelőmunkát. S mikor mirden és 
mindenki elhagyja, hazátlanná válik, aki hazá-
jáér t mindent áldozott, akkor is, Grafenberg-
ben is, Bécsben is legfőbb go rd j a a gondnok-
sága alá tartozó gimnázium. Adományt küld, 
üzen és ír, hogy elintéz mindent, ha tájékoztat-
ják az akadályokról, a bajokról. Nem késleke-
dik azzal sem, amint hazakerül, hogy állandó 
a lapí tvánryal tegye maradandóvá az intéz-
ményt. S mikor a szűkkeblű egyházi hatóság 
akadékoskodik, akkor nem a támogatást és a 
tanácsot vonja meg, hanem újabb alapítvány-
nyal ad példát a nemzet szolgálatára. Ezzel az 
alapí tvánnyal veti meg az első szilágysági 
óvoda alapját . Nem tért ő ki a támadás elől 

sem, de huzavona és üres vita helyett inkább 
cselekedett, alkotott, példát adott. 

Kevesebb híre van annak, hogy a makfalvi 
iskola alapításában milyen része van. Még ke-
vésbbé szokták említeni azt, hogy Széchenyiben 
az „alvó magyar szellemet" ő ébresztette fel, 
sőt a magyarság szeretete mellett ő eszközli 
Széchenyiben az első nagy villámlást, az Akadé-
miát is. Ugyancsak kevesen ismerik végrende-
letét, amelyben meghagyja f ia inak: „Legyetek 
honotok rendíthetetlen, hív és munkás fiai". Fe-
leségének, illetőleg gyermekei nevelőinek azt 
hagy ja végakaratként, hogy gyermekeit ,,azon 
erkölcsi és szabadelműleg hazafiúi nézetekben 
és elvekben neveljék, amelyeket .enyimeknek' 
ismer a világ". 

S ha valaki, a pedagógus érti meg és méltá-
nyolja leginkább üldöztetését. Naplójába írt 
szavait: „Önkény és az üldözés fú r i á j a pokol-
gyuj to t ta fáklyáikkal ostoroznak vissza csendes 
lakomtól. Ki vagyok küszöbölve örökömből, tá-
vol attól kell menedéket keresnem. Az ország-
ban, melyért annyit verejtékeztem, melyért oly 
munkás buzgóság hevített s melynek boldog-
sága bálványa volt lelkemnek, — nevem a vé-
tek és gyalázat fiai sorába tétetett, személyem, 
mint az erdő kergetett vad j ci, cl közüldözésnek 
adatott által. Nem ád ott nekem egy bokor is 
enyhelyet, nem bátorságot és menedéket egy 
szeglet is. Fel van ott hatalmazva a leggyávább 
is ellenem s az önkény parancsa kéryszerí t 
mindenkit, hogy engem elfogjon, börtönbe hur-
coljon . . ." Zilahra azonban ekkor is így ír: „Ha 
én el is vagyok zárva az azévi (kollégium) 
munkálkodástól, legalább hadd tudhassam an-
nak mibenlétét s örülhessek előmenetelének". 
Grafenbergből í r j a elvi jelentőségű levelében a 
megye rendeihez: „Minden nemzetre nézve el-
kerülhetetlenül szükséges a nevelés; mert csak 
azáltal tehet értelmiségében előlépéseket, csak 
ezáltal távoztathat ja a tudatlanságot, a téve-
dést, ezen veszélyes táplálóit a békétlenségnek 
s helytelen v á g y a k n a k . . . Kettőztetni, sőt sok-
szorozni csekély számunkat... egyedüli mód a 
népnevelés. Nevelés által egyrészről hasznos és 
szükséges tudást alapos módon terjeszteni, min-
den nemzeti érzelmiség öregbedését eszközölni, 
másrészről a népnek erkölcsi javítása mellett a 
nemzetiséget s nemzetünket terjeszteni, nagyí-
tani: a teendőkr.ek legelsőbbikei. . . Mind egyes 
személy, mind törvényhatóság haza iránti köte-
lességét leginkább úgy teljesíti, hogyha egész 
buzgósággal tesz mindent, mit csak tennie mód-
jában van, mi rd nevelő-intézetek javítása s 
öregbítése, mind népiskolák s kisdedóvó intéze-
tek létesítése körül •.." 

Nevelési munkájához tartozik az a közismert 
tény, hogy Kölcseyt, Kölcseyn keresztül Kos-
suthot és az egész 1848-as ifjúságot ő hódította 
meg a reformgondolatnak és valóságos szenve-
déllyel nevelt ú j nemzedéket a reformok meg-
valósítására, a magyar ügy szolgálatára. Ebben 
az i f júságban az áldozatosság szellemét kellett 
inkább felgyújtani. És ebben ez a lendületes ke-
leti magyar lett a vezér és az összekovácsoló 
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erő, aki talán nem mindig latolgatta, hogy mi 
milyen haszonnal jár, de mindig ott állt, ahol 
kellett az ember a gátra. 

Szakadatlanul küzdött a nevelésért, a nemzeti 
szellem megerősítéséért, f a j t á j a felemelkedé-
séért. S aki a férf ias stílust méltányolni tudja, 

az megérzi írásaiban (Balítéletek, Szózat, Leve-
lek, Napló, Végrendelet) is azt, amit élő példá-
jában mutat ez a nagy Üstökös: a magyarság 
szeretete, féltése, fölemelése, szolgálata, az érte 
való hősi helytállás, — ez Wesselényi Miklós 
báró legfőbb példája és nevelési eszménye. 

A P Á C A I C S E R E J Á N O S , 
A L E G N A G Y O B B M A G Y A R T A N Í T Ó 

í r t a : Dr. BISZTRAY GYULA mniszteri osztálytanácsos 

|RDÉLY szellemi életének egyik 
legnagyobb s t ragikumával már-
már szimbolikus jelentőségű hősét 
a gyulafehérvár i és kolozsvári 

református kollégium örök büszkeségében, Apá-
cai Csere Jánosban tiszteljük. 

# 

Ha egy emberöltő mértékét a legmagasabb 
eszmény, az Istenember földi élete szabja meg, 
akkor Apácai megért egy emberöltőt: 34 évet élt-

Ha a XVII . század közepének szomorú erdé-
lyi viszonyait vesszük, amikor II. Rákóczi 
György politikai kalandjai Transzilvánia leg-
véresebb évtizedét idézték fel, s nem volt, aki 
az európai szellemet képviselje: akkor — jól 
mondja Bethlen Miklós — Isten korán, túlkorán 
„kivette ebből a háládatlan magyar világból, 
mely ő reá méltatlan volt". 

De ha az ember életét nemcsak halálon 
innen, hanem halálon túl is számontartjuk, 
Apácainak a leghosszabb emberi élet jutot t 
osztályrészül, — mert halhatat lan lett. 

* 

Nevét kétféle változatban ismerjük. Míg kül-
földön tanult, s leghíresebb műve, Encyclopae-
diája címlapján is Cserének írta, attólfogva, 
hogy hazatért, Cseri-alakban használta. 

1625. június 10-én született a Barcaságon, 
Apáca községben. Ma közvetlenül e község mel-
lett húzódik el a bécsi határ. Apáca odaát 
v a n . . . 

Ősei szabad székely határőrök voltak. Korán 
árván maradt. A szájhagyomány szerint egy-
szer diákok utaztak Háromszékből Kolozsvárra; 
rongyos kisfiú hallgatta mulatozásukat s kedve 
kerekedvén, szép vékony hangján beleénekelt 
nótájukba. Ezek a diákok vitték el Kolozsvárra, 
ahol hét évig tanult. Innen Bethlen Gábor híres 
gyulafehérvári kollégiumába került, de sze-
génysége és betegeskedése miatt kétszer is meg-
szakította tanulmányait . 

Gyulafehérvárt Keresztúri Pál, Alsted János 
Henrik és Bisterfeld János Henrik voltak a 
tanárai. Keresztúriról feljegyezték, hogy „gyer-
mektanítani ri tka és példa nélkül való ember 
volt"; Alsted európai nevű tudós, az egyetemes 
jellegű tudományosság, az enciklopedizmus 
jeles képviselője; Bisterfeld pedig korának 
egyik legképzettebb természettudósa, kísérletei 
miat t ördöngös hírét is költötték: ő volt az 
.erdélyi Faust". 

Alsted és Bisterfeld érleli ki benne azt a 
meggyőződést, hogy a Biblia tökéletes megérté-
séhez csak enciklopédikus tudással ju thatni el. 
Ettől az eszménytől sarkallva a keleti nyelvek 
tanulmányozásához fogott, s csakhamar mint-
egy hat keleti nyelvet megtanult . Szorgalma 
és tehetsége nem kerülte el felettesei figyelmét. 
Geleji Katona István püspök az egyház támo-
gatásával Hollandiába küldte. Hollandia volt 
akkor a protestáns tudományos élet központja-

1648 nyarától kerek öt éven át folytatott 
Apácai tanulmányokat Németalföld egyete-
mein. Legelőször a franekerai egyetemre ment, 
majd a leydai egyetemre iratkozott be; ezután 
három évet az utrechti egyetemen töltött, köz-
ben azonban a harderwijcki egyetemre is be-
iratkozott, ahol 1651 tavaszán a teológia dokto-
rává avatták. Számunkra különösen kedves ér-
dekessége ennek az egyetemi ünnepnek, hogy 
Apácai volt az akkor még csak három éve fenn-
álló kis harderwijcki egyetem első doktora. 
Doktori értekezése az első emberpár bűnbeesé-
séről szól. 

Utrechtben ismerkedett meg Bacon empiriz-
musával és Descartes racionalista bölcseleti 
rendszerével; orientalista tanulmányait is i t t 
fejezte be. A keleti nyelveken s a két antik nyel-
ven, a görögön és latinon kívül megtanult még 
hollandul, franciául és angolul. Keleti nyelv-
ismeretei ráterelték a tudósok figyelmét, úgy-
annyira, hogy a szájhagyomány szerint az 
utrechti egyetem, amely az akkori tudományos 
világ köztudatában a legelső főiskola hírében 
állt, katedrával kínálta meg. Apácai azonban 
a kitüntető meghívást nem fogadta el, mer t 
tudását és tehetségét sa já t hazája szolgálatába 
kívánta állítani. 

Nem telt bele másfél esztendő, s a közismert 
f iatal tudós megnősült. „Egyszer csak nagyon 
meleg lett a vére Aletta Van der Maet meleg 
nevére" r-, í r j a Apácai ébredő szerelméről a 
Bethlen-kollégium egy késői tanára, Áprily 
Lajos. Apácai 1652 szeptemberében tar tot ta 
esküvőjét az utrechti Katalin-templomban-
Felesége családjáról csak annyit tudunk, hogy 
a város társadalmi életében vezető szerepet ját-
szott. 

Apácai eredetileg a papi pályát választotta; 
teológiai és keleti nyelvi tanulmányai erre ké-
szítették elő. Külföldi tanulóévei és tapasztala-
tai azonban eltérítették szándékától. Összevetve 
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a hazai műveltségi viszonyokat a külföld vi-
rágzó állapotával, mintegy apostoli küldetést 
érzett nemzete fölemelésére. Letett tehát a jöve-
delmezőbb és nyugodtabb élettel kecsegtető pap-
ság tervéről s hazajött tanárnak. 

Geleji Katona István utóda, Csulai György 
püspök 1652 őszén hívta vissza a gyulafehérvári 
iskolához. Apácai haladékot kért, mert fiatal 
feleségével nem akart télvíz idején útrakelni. 
Családi körülményein kívíil azonban egyéb is 
tartóztatta. Időközben sajtó alá adta évek óta 
fáradságos gonddal készített nagy munkáját . 
Magyar Encyelopaediáját; ennek kiadását óhaj-
totta vol ta előbb befejezni-. Amint aztán körül-
ményei engedték, eleget tett a megtisztelő fel-
hívásnak. Hiszen püspöke a kis haza legmaga-
sabbfokú iskolájának professzori állásával kí-
nálta meg. 

1653 nyarán indult útnak Apácai kis család-
jával. Augusztus 29-én, Szent János fejvételé-
nek napján érkeztek Gyulafehérvárra. E napot, 
egy szombatot, később egész életén át megbőj-
tölte. Volt oka rá! A fehérvári iskola nem tudta 
megbecsülni kiváló tanítványát. Hiába volt 
kitűnő képzettsége, a gimnáziumnak csak egyik 
alsó osztályát bízták rá. Apácai — családjára 
való tekintettel — vállalta ezt is. Várta, hogy 
helyzete később javulni fog. Bisterfeldnek 
1655-ben bekövetkezett halála után csak ő, a 
valóban „doctus doctor", úttörő szakkönyvek 
tudós szerzője kerülhet a vezető professzori 
állásba. 

Nem így történt. II. Rákóczi György egy nála 
hasonlíthatatlanul kisebb képzettségű embert, 
egy Basire Izsák nevű külföldi kalandort hívott 
meg Fehérvárra. Basire hamar felismerte Apá-
caiban a fölényes vetélytársat, annál is inkább, 
mivel ez a szókimondásban nem igen mérsé-
kelte magát. Esküdt ellensége lett tehát Csere 
Jánosnak és várva-várta a kedvező alkalmat, 
amikor bosszúját kitöltheti. Az alkalom rem 
sokáig: késett. Az 1655. év szeptember havában 
tartott nyilvános iskolai ünnepélyen, amelyen 
II . Rákóczi György fejedelem egész udvari né-
pével résztvett. Basire megnyitó beszéde során 
heves támadást intézett az indeperdentizmus 
ellen, amely Angliában pár évvel azelőtt I. 
Károlyt vérpadra juttatta. Szónoklatában ra-
vasz fondorlattal az indenpendenseket a presbi-
teriárusokkal azonosította. Minthogy pedig 
Apácairól presbiteriánus felfogása köztudomású 
volt, könnyen érthető, hogy a felingerelt feje-
delem Apácai ellen fordult. Apácai hiába véde-
kezett a súlyos vádakkal szemben, az episco-
pális többségben alulmaradt. Minden pártfogója 
ellene fordult, és a fejedelem kegyét örökre el-
vesztette. A feltüzelt II. Rákóczi György ily 
kemény szavakkal fenyegette meg a modern 
szellemű fiatal tanár t : „Apácai uram, a presbi-
tériumot, amíg én élek, ide bé ne hozza ked, 
mert a Marosba vettetem, vagy a toronyból 
hányatom le!" 

A méltatlanul megszégyenített Apácainak 
lehetetlenné vált a gyulafehérvári iskolában 
maradása. A püspök beszüntette fizetését, a 
fejedelem megfosztotta a professzorságtól. 

Végül — egyetlen megmaradt pártfogójának, 
az ugyancsak presbiteriánus Lórántff i Zsuzsán-
nának közbenjárására — 1656 nyarán áthelyez-
ték az akkor még alacsonyl'okú kolozsvári isko-
lához, melynek felvirágoztatása Apácai Csere 
János nevéhez fűződik. 

Gyulafehérvári tanítványainak egy része — 
Basire nagy sérelmére — ide is elkísérte a ra-
jongásig szeretett tanárt, akinek „a tanításban 
nagy földön mása nem volt". Keze alatt a ko-
lozsvári iskola híre csakhamar utóiérte a fehér-
vári és pataki kollégiumét. Apácai az általa 
kollégiummá fejlesztett iskolában a teológiát 
és filozófiát tanította; azonkívül néhány kivá-
lasztott i f júnak aritmetikát, geometriát, josrot, 
földrajzot és csillagászatot is előadott. Széles-
körű enciklopédikus tudása e sokféle ismeret 
közvetítésére egyaránt képesítette. 

De ú j állomásán nem sokáig működhetett. 
1659 Szilveszter-éjszakáján meghalt tüdővész-
ben. Csakhamar követte felesége és kicsi fia is. 
A szegény betegeskedő hollandus asszony nyolc 
éven át hűségesen viselte férjével a lemondás, 
nélkülözés és megaláztatás gyötrelmeit. 

Apácai szülőháza helyét egyszerű márvány-
tábla jelöli. S í r ja a kolozsvári temetőben jelte-
len, ismeretlen. . . 

# 

Arany János Széchenyi három nagy művét 
hármas pyramidnak nevezte- Nos, Apácai szel-
lemi hagyatékából is három pyramid emelkedik 
magosra: a Magyar Encyclopaedia, a Magyar 
Logikácska és az erdélyi iskolaügyre vonatkozó 
tanulmánysorozata. 

Az első: a kor tudományos ismereteinek tár-
háza, 

a második: úttörő kísérlet a magyar bölcse-
leti műnyelv megteremtésére, 

a harmadik: évszázados művelődéspolitikánk 
alapvető rendszere. 

Ha meg akarod ismerni Apácai nyugtalan 
kutató szellemét s izzó magyar lelkét: lapozd 
át Encyelopaediáját s olvasd el művelődéspoli-
tikai tanulmányait! 

A Magyar Encyclopaedia a kor legfőbb tu-
dományos ismereteit felsorakoztató parányi 
lexikon. A szűkös viszonyok között élő Apácai 
a szájától elvont falatok árából fedezte a nyom-
dai költségeket. Könyve —> minden fogyatko-
zása és tévedése ellenére is — korszakos jelen-
tőségű: e nemben az első nemzeti nyelven írt 
mű. Nem önálló rendszerezés, csupán a korabeli 
munkák (Descartes. Ramus, Regius, Coperni-
cus, Alsted stb. műveinek) hűséges kivonata, 
de szerzője nem is szár.ta eredeti alkotásnak, 
egyszerűen csak kézikönyvnek felsőbb iskolák 
számára. 

Ez az apróbetűs, nem egészen ötszáz lapra 
terjedő kis könyvecske korjellemző anyagán 
felül már csak azért is érdemes a megisme-
résre, mert lapjait szinte átforrósít ja Apácai 
egyénisége. 

Apácai Encyclopaediájár ak szerkezete, ha 
nem is szabályos, de átgondolt, kerek egész-
Tudományos rendszerezése Istentől indul ki és 
Istenhez tér vissza. Isten neve az utolsó szó is. 
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amelyet leír. „A tudománynak kezdetiről", ,,az 
igazrak megismeréséről" elmélkedve, Descartes 
hűséges tanítványaként, a kételkedésben .jelöli 
meg minden tudományos kutatás alapelvét: 
„Könnyen feltehetjük — í r j a —, hogy se Isten, 
se ég, se föld. se semmi test ne legyen, és hogy 
magunknak se kezünk, se lábunk, se semmi-
nemű tagunk ne legyen: mindazonáltal, liogy 
mi magunk, akik gondolkodunk és kételkedünk, 
semmik se volnánk, azt semmiképen meg 
nem engedhetjük." A világosan felállított tétel 
után következik a descartesi elv első magyar 
fordítása ebben a szép fogalmazásban: „Minek-
okáért ez: Én gondolkodom, azért vagyok: min-
den megtudható dolgok között legelsőbb és 
bizonyosabb". Descartes, s taní tványa: Apácai 
elméje azonban nem telik be öi.hitten a kétke-
dés eredményeivel, hanem visszaszárnyal s bol-
dogan nyugszik meg azon az Egyen, ,.ki Isten-
nek mordatik, melynek létele teljességgel szük-
séges, megmásolhatatlan és örökkévaló . . ." 

Szükségtelen részletesebben elemeznünk a 
tíz fejezetet, mely Apácai Encyclopaediáját ta-
golja. Elég utalnunk e rendszerben a matemati-
kai és természettudományok nagy szerepére, 
ami az erdélyi tudományosság fejlődésében 
korszakalkotó. A holland mintákat követő Ke-
resztúri és Bisterfeld nyomán Apácai tette ha-
gyományossá Erdély protestáns iskoláiban e 
két tudományág alapos tanítását. De figye-
lemreméltó könyvének sokoldalúsága már csak 
azért is, mert Apácai Csere János volt az első, 
aki maga személyében megteremtette az euró-
pai értelemben vett, széleslátókörű magyar 
tudós fogalmát kiterjesztve a tudományok körét 
a teológia mögött meghúzódó hatalmas terü-
letekre: a számtan, mértan, természettan, föld-
rajz és történelem ágaira, melyek addig a min-
denható teológiának csak alárendelt szolgáló-
leányai voltak. 

Legzsúfoltabb könyvének a „földi dolgokról" 
szóló, vagyis a természettudományi ismereteket 
tartalmazó fejezete. Ebben a fejezetben foglal 
helyet a földrajz, fizika, geológia, orvostudo-
mány, élettan, gyógyszertan, állat-, növény- és 
ásványtan. 

Apácai Ercyclopaediájának e terjedelmes 
fejezete minden rendszertelensége és naivsága 
ellenére is nagy figyelmet érdemel; egyfelől 
azon ellentétnél fogva, ahogy a középkori ember 
babonás lelki világának öröksége a descarte-ii 
kri t ikai szellemmel kiegyenlíthetetlen szom-
szédságba kerül, másfelől azon kétségtelenül 
népi hatások miatt, melyeknek i f júkor i emlék-
képeitől Apácai sem szabadulhatott. Elképesztő 
tévedései és e naiv babonák a kor természet-
tudományos jára t lanságát nyilván mutat ják. 
Ennél is szomorúbb az a tény, hogy a kor átlag-
értelmisége még ezektől az ismeretektől is 
távol állt. sőt még egy század múlva sem ha-
ladta meg e kezdeti stádiumot. Ne feledjük 
azonban, hogy alig van tudományszak, mely-
nek fejlődése annyit köszönhetne korábbi téve-
déseinek, m i r t éppen a fokozatos megfigyelése-
ken és kísérleteken fejlesztett természettudo-
mány. 

A földművelés, kertészet, állattenyésztés és 
általában a gazdasági ismeretek bő helyet fog-
lalnak könyvében. Talán a földbegyökerezett 
székely ember mélységes földszeretete és gya-
korlati érzéke nyilatkozik meg e láthatólag 
nagy goi.ddal összeállított fejezetben. 

A hazai és a világtörténet legfontosabb ese-
ményeit „Az ekkédig megtörtént dolgokról" 
szóló fejezetben közli. Nem folyamatos histó-
r iá t nyu.jt, hanem száraz eseménytárt a világ 
teremtésétől sa já t koráig. Az évszámok renge-
tegében feltűnően kevés anyag jut a magyar 
történetnek. A hazai történetírás kezdetleges-
sége és a hollandiai öt esztendő nyilván kedve-
zőtlenül befolyásolta az izzó magyarságú Apá-
cait e fejezet anyagának összeállításában. Szól 
a magyarok első történeti szerepéről, a kalan-
dozásokról, Szent Istvánról és Mátyás király-
ról, a mohácsi vészről. Bocskai fölkeléséről és 
II . Rákóczi György háborúiról, de Szent László, 
a ta tár járás , Nagy Lajos, Hunyadi János, Frá-
ter György, Báthory István és Bethlen Gábor 
mind kimaradtak ebből a hever.yészett jegy-
zékből, amely bizonyára nem törekedett teljes-
ségre, hiányossága azonban szinte megdöb-
bentő . . . 

Kiindulva az Isten fogalmából, sorravéve az 
égi és földi dolgokat térben és időben, f á rad t 
tolla végül ismét Isterhez tér vissza. Istenhez, 
az élet végső értelméhez vezeti könyve végén 
az olvasót. Utal a világ végének nagy számadá-
sára, midőn az Ür ítél eleveneket és holtakat. 
A gonoszok „az ő gonosz cselekedetek miat t 
elűzettetnek nagy szégyennel az ítélő bíró szíré 
elől az örök ká rhoza t r a . . . Az igazak pedig bé-
vitetnek a Krisztustól ingyen nekiek megsze-
reztetett dücsőséges országba . . . A reménylett 
dicsőség és boldogság véghetetlen teljességerei 
nemcsak lelkeken, hárem testeken is tündöklik. 
Oh, légyek egyr ezek közül, Istenem!" Ezek az 
Encyclopaedia utolsó szavai. 

A kör bezárult. A világmindenség, úgy ahogy 
azt a XVII . századderék tudományos képzett-
ségű szellemi embere felfogta, az Utolsó ítélet 
fenséges jelenetében találta meg végső kicsen-
gését. 

* 

A Magyar Encyclopaedia némely fejezete 
már jelzi Apácai másik nagy tudománytörté-
neti jelentőségét: a magyar bölcseleti és általá-
ban tudományos műnyelv megteremtésére irá-
nyuló úttörő munkáját . E törekvését viszi 
előbbre következő könyve, a Magyar Logi-
kácska, melyet 1654-ben Gyulafehérvárt adott 
ki. A két ívr.yri könyvecskét a fiatal Rákóczi 
hercegnek a jánlot ta : „A méltóságos Fejedelmi 
Felségre választott nagyreménységű i f j ú Rá-
kóczi Ferencnek, nékem kegyelmes uramnak •.." 

Midőn Apácai két munkájában a magyar 
tudományos nyelv megteremtésére tesz lépése-
ket, nyugat i mintákat követ. Descartes fran-
ciául ír; ezen a példán felbuzdulva, siet Apácai 
magyar nyelven terjeszteni a tudományt, más-
félszázaddal előzve meg ebben a németeket. 
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Apácainak azonban francia mintáinál sok-
kalta nehezebb dolga volt. Míg amazok bizton 
támaszkodhattak a köznyelv teljes szókincsére 
és kií'ejezésbeli gazdagságára, Apácai úttalan 
ú t ra csap: neki úgyszólván a semmiből kellett 
teremtenie! Innen van, hogy műnyelvalkotó 
kísérlete sok ingadozást és merevséget mutat. 
De neki inkább volt szándékában a tudományos 
fogalmakat bármily hosszas körülírással nehéz-
kesen is, de lehető pontosan kifejezni, semmint 
újí tásaiban művészi követelményeket érvénye-
síteni. Üjító törekvésének legfőbb érdeme, hogy 
a nemzeti nyelv az ő pennája alat t lesz a tudo-
mányos eszmék hordozója magyar földön. Ha 
tehát Apácai műveinek tudománytörténeti je-
lentőségét igazságosan akar juk megítélni, nem 
műnyelvének széphangzását, hanem csak azt a 
szinte élettani folyamatot kell figyelnünk, 
amint a nemzetközi latinságban élő fogalmak 
nála szemünk lát tára magyar nyelvi formát 
öltenek. 

Maga érezte legjobban feladata nehézségét. 
Panaszkodik is Encyclopaediája előszavában 
nyelvünk szegénysége, pallérozatlansága miatt, 
keservesen tapasztalva a legelemibb műnyelvi 
kifejezések hiányát. Apácai valóban nem köny-
nyű olvasmány. De vannak részletei, amelyek 
meglepően folyékonyak, s az író áthevülve a 
nyelvi ihlettől, szinte önmagát múl ja felül. 

Apácai előtt nem volt magyar filozófia, kö-
vetkezésképen nyelve sem volt a bölcseletnek. 
Az egyetemes jellegű tudományos gondolkodás 
magyar földön vele kezdődik. Utána hosszú 
időre ú jabb par lag következik. 

* 

Bármily jelentős is Apácai szerepe a magyar 
nyelvű tudományos irodalom terén, igazi nagy-
sága tanár i működésében és művelődéspolitikai 
izgató munkájában nyilatkozott meg. 

Három évszázad távlatából idézve festmé-
nyen, képen meg nem örökített alakját , egy 
nagy nemzetnevelő s a legnagyobb magyar 
Tanító körvonalai bontakoznak ki előttünk. 

Miben áll Apácai jelentősége a magyar okta-
tásügy történetében1? 

Egyik új í tása : a tantárgyak körének akkor 
teljesen ismeretlen területekre (reáliák, föld-
rajz, gazdaságtan, történelem stb.) kiterjesztése, 
vagyis az egyetemes jellegű és gyakorlat i irá-
nyú oktató-nevelő munka. 

Másik nagy vívmánya: a magyar taní tási 
nyelv meghonosítása; itt már Keresztúri Pál 
úttörő ösvényén halad. A nemzeti iskola meg-
teremtésével Apácai túlszárnyalta európai h í rű 
kortársát, a morva Comenius Ámost, akinek 
pedagógiai rendszere a latin nyelv keretein 
belül maradt . 

Apácai sokat emlegetett tanítási módszere 
párat lan sikerének titka az, hogy megkönnyí-
tette és megszerettette diákjaival a tanulást. 
Az anyanyelvi oktatás, a közvetlen, természetes 
előadásmód a katedrán és a szemléltető tanítás-
ban, valamint a descartesi elv alkalmazása, 
amely szerint sivár magoltatás helyett önálló 

gondolkodásra nevelte növendékeit: együttesen 
közrehatott abban, hogy a magyar tanító első 
eszményképe lett. 

Apácai három tanulmányban fejtette ki a 
magyar közoktatásügy reformjai t és egy fel-
sőbb tanintézet, vagyis erdélyi egyetem létesí-
tésére vonatkozó terveit. 

Első pedagógiai tanulmánya: 1654-ben tar-
tott nevezetes gyulafehérvári székfoglaló be-
széde a bölcseség tanulásáról, amelynek a hazai 
oktatásügyet élesen bíráló hangja miatt nyom-
ban' szegény fejére vonta tanár társai haragjá t . 
Második dolgozata: 1656-ban Kolozsvárt tartott 
beszéde az iskolák igen nagy szükségességérői, 
amelyben az iskolát ál l í t ja a nemzeti élet ten-
gelyébe s százados elmaradottságunkat az in-
gyenes elemi iskolai oktatás bevezetésével 
aka r j a helyrehozni. De azért nem éri be a tö-
megek kizárólagos nevelésével; a vezető magyar 
elit kialakítását t a r t j a a legfőbb művelődési 
feladatnak. Mennyiség helyett a minőség forra-
dalmát hirdeti. Ezért veti fel ez alkalommal is 
az erdélyi egyetem eszméjét. 

Harmadik művelődéspolitikai tanulmánya: 
emlékirata egy erdélyi akadémia felállításának 
módja és formája felől, amelyet a rövid kor-
mányzás után dicstelen véget ért Barcsai Ákos 
fejedelemhez intézett 1658-ban, midőn a tatárok 
és havasalföldiek feldúlták Gyulafehérvárt s 
elpusztították Bethlen Gábor főiskoláját. Míg 
az előbbiekben az erdélyi oktatásügy elvi kér-
déseit körvonalazta, s az erdélyi egyetem szük-
ségességét fej tet te ki, addig most a kérdésnek 
gyakorlati oldalával foglalkozik és részletes 
tervet dolgoz k i . . . Erdélynek az 1650—60-as 
években lezajlott belviszályai s politikai nehéz-
ségei, gondjai — Báthoryak, Bocskaiak és Beth-
lenek nélkül! — éppen nem kedveztek a szelíd 
Múzsáknak. 

Apácai jóigyekezete füstbement. Be kellett 
érnie azzal, hogy élete hátralevő kevés idejét 
az elhanyagolt kolozsvári iskola kollégiummá 
fejlesztésének szentelhette. 

* 

Apácai Csere Jánosban Bethlen Gábor mű-
velődéspolitikai elgondolásainak eszményi ki-
teljesedését és a tudós külföldi tanárok szellemi 
örökségének méltó letéteményesét szemlélheti 
jük. Egymaga vállalkozott annak a nagysza-
bású nemzeti művelődéspolitikának megterem-
tésére, amelynek körvonalait a nagy Fejedelem 
tűzte ki, részleteit pedig másfél század múlva 
Bessenyei, Kölcsey és Széchenyi eszméi valósí-
tották meg. Bethlen Gábor homályos elképzelé-
sét részletesen kidolgozott közoktatásügyi rend-
szerbe foglalta. Bessenyeit, Kazinczyt és köve-
tőiket emberöltőkkel megelőzte tudatos nyelv-
új í tásával és a magyar nyelv jogainak követe-
lésével. S ha Széchenyi a kiművelt emberfőkben 
lá t ja a nemzet erejét, Apácai közel két század-
dal korábban hirdeti, hogy a nemzeti életerő 
legfőbb forrása az iskola. 

Vázolt új í tásaiban és apostoli hivatástuda-
tában áll Apácai Csere János nagysága. Elődök 
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nélkül lépett fel, utódok nélkül távozott. A meg-
nemértés, a meddő küzdelem tragikus bőse ő. 

Mi adott ennek a gyönge testalkatú,' tiidő-
sorvadásos fiatal tar.árnak oly roppant lelki-
erőt, hogy utolsó lehelletig eszményi célja: a 

magyar nemzeti tudományos élet megteremté-
sén munkálkodjék? 

Ö maga felel kérdésünkre: „Az Erény, 
amelyre 1 gyalázaton és szégyenen keresztül is 
törekedni kell!" 

A € § O D A G Y E R I I E K 
írta : KEREK GYÖRGY 

; ANNAK gyermekek, akik Istentől 
különös adományban részesülnek. 
Nemcsak képességeik nagyobbak, 
(1B a meglévő adottságokat olyan 

erővel tudják kifejezésre juttatni , hogy az való-
ban csodaszámba megy. Nem számít az ilyen 
zseniális gyermekeknél az, hogy tudományról, 
avagy a művészet bármelyikéről van szó. Az 
isteni erő csodálatosképen dolgozik náluk. Te* 
remt, alkot óriási fölénnyel, égig érő magasz-
talás közepette. A köznyelv ezeket a különös 
képességekkel megáldott nemzedékeket nevezi 
— nem is méltatlanul — csodagyermekeknek. 

Nicolo Paganini — Genova szülötte — már 
hatéves korában túlhaladta mestereit nemcsak 
a hegedülésben, de a gitározásban is. Fel-
jegyeztetett róla, hogy még nyolcéves sem volt, 
ám nem tudtak olyan kottalapot elétenni, hogy 
azt első látásra, az összes előadási jelek betar-
tásával le ne játszotta) volna. Ez a „sátáni he-
gedűs" — kortársai nevezték így ,—t tizenötéves 
korában befutott hegedűművész. Olyan mes-
tere a hegedűnek, a húrokkal, vonóval való 
bánnitudásnak, hogy se előtte, se utána nem 
volt még hozzá hasonló-

De a humuszos magyar föld is termett vi-
lágnagyságokat, magyar „paganiniakat". Ha 
már a zenével kezdtük, folytassuk is itt. Liszt 
Ferenc, a minden idők legnagyobb zongora-
virtuóza és zeneköltője, Paganinihez hasonlóan 
— a nyúlánk, szikár csodagyermekből egy-
szerre „mester" válik. Kilencéves korában már 
hangversenyt ad. Később, de még ma is, a zon« 
gora legyőzhetetlen „bajnoka" lett. 

Érdekes megállapítani, hogy a zene egyedül 
az, amely „könnyebb" kifejezési lehetőségeivel, 
de annál nagyobb sikerbiztosításával minden 
vele megáldott emberi lényt —' csodagyerme-
ket — sokkal hamarabb elismertté tesz, mint a 
tudomány, tudás többi mezején. 

Bárhogyan legyen, az igazi és rendkívüli ké-
pességekkel született gyermekek megérdemlik a 
„csodagyermek" elnevezést- Nem figy ám azok 
— ma különösen nagy ezek száma —, akiket 
édesapjuk, édesanyjuk nevez annak. Ök nem 
lehetnek méltók erre a kitüntető névre. De arra 
sem, hogy őket félreismerve, elkényeztetve 
„bálványozzák". , 

Az igazi szülő ilyet nem is enged meg sem 
magának, sem környezetének. Ö belátja, hogy 
a gyermek korai elindulása, élénk fantáziája, 
talán szokatlanul fejlett értelmi képessége még 
ebben a korban — 4—6 éves korig — nem cso-

dálni való. De később sem, ha a< megnyilatko-
zás nem átlagon felüli- A zseniális tettek, lelki-
megnyilvánulások, ha egyáltalán jelentkeznek, 
a hatéves kor előtt még nem képesek — vagy 
ha igen, akkor világraszólóan — elismerésre-
méltó módon kifejezésre jutni. A nagy „alkotá-
sokra", „lelkimegnyilatkozásokra" csak az ezt 
követő években jelentkezik igazában a zse-
nialitás. De ekkor azután mind jobban és mind 
nagyobb formában. Azonban még ekkor sem 
szabad siettetni. Nem pedig kisebb korban, ami-
kor a legtöbb szülő minden elképzelhető mó-
don „produkáltatni" akar ja gyermeket, mu-
tatva azt, hogy mit tud, hogy mi válhatik majd 
belőle. Ar ra pillanatig sem gondol, hogy gyer-
mekét a sok időnapelőtti testi és szellemi túl-
terhelés nemcsak koravénné, de hajótörötté is 
teheti- Pedig ez szokott bekövetkezni. Ugyanis 
a gyermek nem „kisfelnőtt". Az ő lelkivilágai 
egészen más, mint a felnőtteké. Nála ugrás 
nincs. Csak folyamatos, fokozatos fejlődés. Ezt 
pedig be kell várni. Ezt siettetni egyenesen nem 
szabad. 

Mint nevelő, sok „csodagyermekkel" talál-
koztam. Különösen intelligens szülőkrél, ami-
kor hatéves gyermeküket — fiúkat, leányokat — 
legelőször vezetik az iskolába- A legtöbb ezt 
mondotta: elsőrangú énekes lesz. Minden slá-
gert tud. A hallása? — príma. 

Előbb hallgatok, majd kérdezem: imádkozni 
tud-e már? — Aztán köszönni? 

Felelet: köszönni igen- De imádságra még 
nem tanítottuk. Nem akartuk a csöppség fejét 
annyira „túlterhelni". 

Mint látjuk, az ima — ami a legfontosabb a 
családi nevelés kezdetén — túlterheli a gyér* 
inek fejét. De a buta slágernóták — nem. 

Másik eset: Kislányom kitűnő táncos lesz. 
Amit a< moziban, színházban csak egyszer meg-
lát, otthon úgy jár ja , mintha mindig azt csi-
nálta volna. 

Aggódva kérdezem ilyenkor: Mozi, színház, 
nincs ez korán? 

Feleiet: Dehogy van! Híres embereket csak 
így lehet manapság nevelni. 

Nem vitatom! Ehhez, úgy látszik, én nem 
értek. 

Harmadik eset: A fiam elsőrangú számtanista 
lesz. Majd meg tetszik látni, hogy igazam van. 
Már ezerig számol és csak hatéves. 

Nyugodtan felelem: Majd meglátjuk! Ám-
bár kár volt vele ilyen tempóban haladni. 
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Azután tovább hangzik cl f) fél-csodagyerme-
kekről" szóló szülői megjegyzés, szülői sóhaj-
tozás, bálványozott szeretet kifejezésre jutta-
tása. 

Ebből híres szónok lesz, mert otthon mindig 
szaval és beszél! 

Ebből író, mert mindig olvas, könyveket 
forgat! 

Ebből pap, mert sokat imádkozik! 
Ebből bankigazgató, mert igen gavallér! 
Lehetne ezt oldalszámra folytatni, végül is 

egyikből sem az válik, amit a szülők gondol* 
tak. Sőt nagyon sok esetben, az ilyen elkényez-
tetett, felmagasztalt gyermekek sorra buknak 
minden osztályt. Különösen pedig, ha közép-
iskolába kerülnek. Nemcsak abból, amiből, ami-
ben „zseninek" képzelték, de más tárgyakból is. 
A nem várt csalódás pedig elszomorítja a szü-
lőt, boldogtalanná teszi a gyermeket. Az ilyen 
„csodagyermekekből" lesznek időelőtt az élet-
úntak, a meghasonlottak, az öngyilkosságba 
futók. 

Mindez a szülői elkényeztetett nevelésnek, 
többrelátásnak a természetes következménye. 

Éppen azért ne értékeljük — legalább is 
többre — időnapelőtt neveltjeinket, hanem ne-
veljük, oktassuk a legjobb belátás szerint. Majd 
értékeli az önmagát, ha annak ideje elérkezik. 

Eddigi nevelői működésem alatt három csoda-
gyermekkel találkoztam. Ezekre — a nélkül, 
hogy a szülők tudták, sejtették volna — való-
ban ráillett a „csodagyermek" elnevezés- Egy 
tizenkétéves falusi kislány, egy hatéves és egy 
kilencéves városi cigánygyermek. 

A leányra énekórán lettem figyelmes, ami* 
kor a gyermekkar részére válogattam ki a 
megfelelő hangúakat. 

Nincs olyan lágyhangú fuvola, vagy alt-
színezetű orgonasíp, amely szebben szólna, szólt 
volna, mint ennek a kisleánynak természet-
adta, kellemes althangja. Könnyedén, tisztán 
énekelte a legnehezebb dalokat, egyházi éneke-
ket. Kitűnő hallás, ritmusérzék, egyszóval 
mindaz megvolt, ami egy jó énekesnek díszére 
válhat, ami alapfeltétel a további haladáshoz. 
De — és ez a legtöbb zseniális gyermeknek 
(szegényeknek) a lebunkózója — szegény, zsel-
lér-gyermek volt. Segítség nem jött semerről 
sem. A közönség — edőadások alkalmával — 
csak tapsolt. Többet nem tehetett „szegénysége" 
miatt. Elég volt azt a kis „belépőjegyet" ki-
fizetni. Még hozzá görög katolikus volt a kis-
leányka. Nálunk pedig nem akadnak „mecéná-
sok". A faluból elkerültem. A kisleány azóta 
— mint hallottam — férjhez ment. Talán már 
gyermekei is vannak, s azoknak énekel ártat-
lan, angyali melódiákat. Hivatása magasztosabb 
lett, mintha világrészek tapsolnának hang-
versenytúráin. 

A hatéves kis vézna, feketeszemű cigány-
fiúcska a gordonkának volt korai „mestere". 
Ma is csodálkozom r a j t a — ha eszembe jut ez a 
kis zseniális, a gordonka mögött elvesző cr-oda-

gyermek —, hogy milyen tisztán és lágyan 
tudta megszólaltatni azt a hozzá valóban óriási 
hangszert. Hogy uralta a húrokon való hatal-
mat, hogy tudta vezetni a kétkarhosszúságú 
nyirentyűt! Az iskola ünnepségein felnőtt, 
komoly zenészek is megcsodálták. Édesapja 
egyszerű kontrás volt az egyik nem is olyan 
híres cigányzenekarban. I t t már k edvezett a 
szerencse. A cigánynak minden jobban sikerül 
— szoktuk mondani. A város polgármesteré-
nek, a zeneiskola igazgatójának segítségével a 
kis „gordonkaművész" zeneiskolába került. Még 
írni nem tudott, amikor gyermekeim és az én 
legnagyobb szomorúságomra, de egyúttal örö-
mömre is édesapja kivette az iskolából. A kis 
fekete gyermek csak ennyit mondott, mikor el-
búcsúzott könnyes szemekkel: A viszontlátásra 
kedves, jó tanító bácsi! Remélem, találkozni fo-
gok nemsokára a kiforrott gordonkaművész ta-
nítványommal. Ha máshol nem is, de hangver-
senyteremben igen. 

Kilencéves tanulóm — ki szintén cigány-
fiúcska' — a hegedűnek lett igaz mestere, meg-
szólaltatója. Míg ő iskolámban járt, négytagú 
cigányzenekarom is volt. Ö volt a prímás. Egy 
jóhangú növendékem — most kész borbély — 
szólóénekes. A szerencse ennél a növendékem-
nél már cserbenhagyott. Segítség se jobbról, se 
balról nem kínálkozott, de nem is jött. Ám ti-
zennégyéves korára mégis csak prímás lett-
Kenyere megvan, sőt már felesége is. 

Ezt a három példát csak azért mondottam 
el, hogy lássuk, megérezzük azt, hogy csoda-
gyermek és csodagyermeknek hitt között óriási 
különbség van. És hogy mennyit ártunk a 
gyermeknek akkor, ha őt csodagyermekszámba 
vesszük, szolgáljon elrettentő példaképül az 
alábbi, történelemben is feljegyzett eset. 

A történet Heineken Keresztély Henrikről, 
a XVII I . század világhírű csodagyermekéről 
szól- A kis Henriket állandóan az udvarban 
lakó Schöneich nevű nemes úr foglalkoztatta. 
Az erőltetett foglalkoztatással annyira ment, 
hogy a kis Henrik tízhónapos korára — ami-
kor még a legtöbb gyermek szopik — a köny-
nyebben kiejthető szavakat tisztán és érthetően 
mondotta nevelője után. Egyéves korára nem-
csak beszélni tudott, de bibliai részeket is fel-
mondott. Sőt, rövid hat hónap alatt az egész 
bibliát fejébe szedte. Ezután földrajzot, törté-
nelmet tanult. Hároméves korára már több 
nyelven beszélt. Legkedvesebb olvasmánya a 
latin szótár lett. Híre messze földre eljutott. 
Rengeteg látogatói lettek, akik mindenféle aján-
dékkal elhalmozták. A dán király is látni 
akarta- Ezért udvarába meghívta. Ott — közel 
bétórás vizsgáztatásnak vették alá. A kis Hen-
rik óriási anyagot felölelő tudásán ámultak-
bámultak. Nevelője tovább foglalkozott vele. 

Tanulni kezdték a római jogot. Azonban ezt 
már nem bírta erővel a gyerinekember. Négy 

. és féléves lehetett, amikor elbúcsúzott a szá-
mára már nem is annyira ismeretlen világtól. 

Íme, így esik a gyermek a helytelen szülői, 
nevelői eljárásnak időnapelőtt áldozatául. 
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A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK KORSZAKAI 
M i írta: GYARMATHY AURÉL 

MIKOR a kisded megtanul já rn i 
és beszélni, már kiemelkedik a 
vegetatív élet köréből, s ettől 
kezdve arra törekszik, hogy bele-

illeszkedjék környezetének életébe. Tetteinek, 
cselekedeteinek irányításában még akkor is 
nagy szerepe van az ösztönéletr.ek, de már mel-
lette van a szülő, a többi hozzátartozó, hogy őt a 
tudatos emberi élet felé i rányítsa és fokozato-
san belekapcsolja az emberi kultúrába. 

A kisdedkorban csakhamar elérkezik a kér-
dések kora, mikor a gyermek mindent tudni 
akar. Előbb csak a nevek után érdeklődik: 
— Mi- ez? — Ki ez? kérdezi, s ha megmoi.dják 
neki a nevet, azt ismétli. S ez az ismétlés nem 
más, mint ösztönszerű beszédgyakorlás. Ezért 
van az, hogy ilyenkor beéri akármilyen fele-
lettel. Egyetlen szóval is. Olyannal is, amit nem 
ért. Később már azt is akar ja tudni, hogy mit 
jelent számára az a tárgy, melynek nevét meg-
tanulta, azért ezt kérdezi: — Minek ez? —i Mire 
való ez? — Mit csinál ez? Aztán jön a többi kér-
dés, mely a körülötte levő néhány tárgyaira , 
jelenségeire vonatkozik. A kérdezősködés ko-
rában észrevehetjük, hogy a beszédgyakorláson 
kívül a kisded a kérdés technikáját, a gondola-
tok rendezését, kifejezési fo rmájá t is gyako-
rolja, azért mindez fokról-fokra fejlődik. 

A negyedik éven túl már beáll a tar ta lmas 
kérdések kora. Ekkor a gyermek már valóban 
aka r j a tudni a dolgokat, okokat és keresi a cé-
lokat. Ilyenkor a „miért?"-ekben kifogyhatat-
lan. Sokszor meglepőek a kérdései, s a szülők-
nek, s fell őtt hozzátartozóinak ugyancsak ösz-
sze kell szedniök magukat, hogy elfogadható 
feleleteket tud janak adni, mert a kérdésre fe-
lelni kell. Ugyanis a nemfelelés, az elutasítás 
lehangoltságot, kedvszegést okozna, ami nagy 
kárára lenne a további fejlődésnek. 

Érdekes megfigyelnünk a gyermekek kérdé-
sének természetét. Ezek között alig van elmé-
leti irányú. A legtöbb gyakorlati vonatkozású. 
Ezt követi az okok iránti érdeklődés. Ilyenkor 
a gyermek beszélgetései valóságos okoskodá-
sok. Egyik kérdés a másikból következik, illetve 
az a r ra kapott feleletből. Ez az időszak az 
alkalmi tanítás és nevelés időszaka. Ez az a 
kor, mikor a gyermek megszerzi tudásainak 
alapjait . Nagyon fontos tehát az, hogy ebben 
a korban olyan környezetben legyen a gyermek, 
amelyben megvan a kellő nevelői érzék. 

Az én-nek tudatossá válása körülbelül a har-
madik évben következik be. Ez rendszerint a 
túlzott önállóság jelenségeivel jár, s dacban 
nyilvánul. A dac nem más, mint megnyilvánu-
lása a gyermek önállósulási törekvésének. Ez 
tehát nehéz kor, a szülőnek, a nevelőnek nem 
szabad mellette könnyen elhaladnia. Nagy hiba 
volna, ha a szülő szidással, büntetéssel törné 
meg a dact. Kell ez is, de csak ritkán. Akkor, 

mikor már más eszköz nem áll rendelkezé-
sünkre. Egyébként tapintatos bánásmóddal a r ra 
kell törekednünk, hogy a gyermek tetteinek ter-
mészetes következményeit belássa, s dacosságá-
nak helytelenségét megérezze. 

A kisdedkor fejlődési fokát, mint láttuk, két 
részre oszthatjuk. Az egyik az első év kezdeté-
től a negyedik év elejéig, míg a másik a negye-
dik évtől a hat-hetedik évig tart . A második 
korszak a tudatos lelki élet kezdetének kora. 
Ebben a korban legfontosabbak a gyermek szel-
lemi fejlődésére azok a beszélgetések, amelye-
ket velük folytatunk. Ezért^van nagy szerepe 
az I. osztály beszéd- és értelemgyakorlatainak 
is, amellyel, sajnos, az ú j tanterv óraterve oly 
mostohán bánt. Ezeknek a beszélgetéseknek 
azonban nem szabad kimondott tanításoknak 
lenniök, hanem inkább közvetlen beszélgetések-
nek, kapcsolatban szemléltetésekkel, rajzzal, 
játékkal, szórakoztató kézimunkával. 

A kisdedkor második felében már feltétlenül 
foglalkoztatnunk kell a gyermeket, mert a kis-
ded lelkében minden megvan, ami később benne 
ki fog fejlődni. Ebben a korban már tud moz-
gásain uralkodni, már tud beszélni, okoskodni, 
következtetni, emlékezete kitűnő, képzelete bá-
mulatos, érdeklődése sokoldalú, érzelemvilága 
fejlett, de figyelme még csapongó, könnyen el-
terelhető, akarata gyönge, nem kitartó, köny-
nyen elfárad, hangulata változékony. Ezeknek 
megfelelőknek kell lenniök a nevelési eszközök-
nek is. Ebben a korban a két legjobb nevelési 
eszköz a mese és a játék. Számára mind a kettő 
éppoly realitás, mint a való világ. Mind a kettő 
az életre való előkészítés kiváló eszköze, a gyer-
mek képességeinek legjobb fejlesztője. A játék 
módot ad összes erőinek kifejlesztésére, érvé-, 
nyesülésére, képzeletének, művészi hajlamai-
nak, alkotó kedvének gyakorlására. De a játék-
ban nem szabad őt magára hagynunk, hanem 
nevelnünk kell. Meg kell taní tani a gyermeket 
arra, hogy hogyan kell játszani, hogyan kell a 
maga számára újabb és újabb játékokat kita-
lálni és csinálni. Er re nagyon alkalmas a ho-
mok, agyag, papíros, ceruza, építőszekrény, pál-
cikák, s más ehhez hasonló dolgok. Ezért állí-
totta be ezeket Fröbel a kisdedóvodák foglal-
koztató eszközei közé. 

A képeskönyvek egész tömegei kerülnek for-
galomba, amelyek egytől-egyig ennek a kornak 
nevelési eszközei kívánnak lenni. Kétségtelen, 
hogy ezek jó nevelési eszközök, de a nevelőnek 
nagyon meg kell válogatnia, mer t amennyit a 
jó képeskönyvek.használnak, ugyanannyit ront-
hatnak a rosszak. Különösen a képeskönyvek 
erőltetett rímei árthatnak, mert ront ják a gyer-
mek nyelvérzékét. Ezek sokszor semmitmondó 
ürességek, melyek a gyermeknek sem fantáziá-
ját, sem nemesebb érzelmeit, 'sem pedig értel-
mét nem fejlesztik. Mondja s meg is tanul ja 
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ezeket azért, mert szülei, testvérei előmondják, 
őt pedig az utánzási ösztön erre készteti. 

De nem szabad kizárnunk már ebben a kor-
ban sem a komolyabb foglalkozásokat. Azokat, 
amelyeket a felnőttek is végeznek, s a gyermek 
is szívesen megtesz. í gy pl. a többek között meg 
kell őt taní tanunk arra, hogy ruháját , já tékai t 
hogyan r ak j a rendbe. Hogyan söpörjön, kefél-
jen, hogyan használja, hol tar tsa a fogkefét 
stb. Mir.dezeket szívesen végzi a gyermek, külö-
nösen ha megértő szeretettel vezetjük őt rá 
mindezekre. 

Nagyfontosságú ebben a korban a leány-
gyermekek nevelése, mert már itt kell lerak-
nunk az alapot a háziasszony teendőinek szok-
tatására. Ilyen foglalkoztató játékok a baba és 
ruhá jának rendbetétele. A játékszobának, kony-
hának tisztán és rendben tartása, a főzőcske-
játék, s általában mindazok a foglalkozások, 
amelyek anyáskodó, gazdasszonyoskodó teen-
dőkkel járnak. E mellett már ebben a korban 
be kell vonnunk a leánygyermekeket a komo-
lyabb házimunkába. Segítsenek az édesanyjuk-
nak a szobában, a konyhában, s általában a 
gazdasszonykodásban, amit csak lehet. Óvakod-
junk azor.ban a tökéletes munka kívánalmaitól. 
Ne erőltessük, ne szidjuk a gyermeket, hanem 
e helyett minden kicsi sikerét jutalmazzuk el-
ismeréssel. 

A kisdedkor második szakasza az, mikor a 
gyermek értelme nyiladozik, cselekvő kedve 
bontakozik, csacsogása és fantáziája megered. 
I lyenkor valóban bájos a gyermek. El is van-
nak ragadta tva a szülők gyermekük okosságá-
tól, s ebből következtetve a legszebb remények-
kel néznek gyermekük jövője felé. S következ-
tetésük sokszor helyes is, mert ezek a megnyi-
latkozások már a gyermek lelkében meglevő 
haj lamokra mutatnak, de nem mindig csalha-
tatlanok. Különösen akkor nem, ha a szülő el-
fogult, s melyik szülő ne lenne elfogult gyer-
mekével szemben? Mi tanítók érezzük s tudjuk 
azt legjobban, de ezt nem vesszük zokon tőlük, 
különösen akkor nem, ha magunk is szülők 
vagyunk. 

Rendszerint a hetedik év jelenti a kisded-
kor végét, ezért hangoztat ják a pedagógusok 
azt, hogy az iskolai tanítást ebben a korban 
kellene kezdeni. Ezzel szemben az egész vilá-
gon hatéves korban kezdődik a tanítás. Amint 
tudjuk, legújabban nálunk iskolába való fel-
vételre vonatkozóan egy kis korlátozás történt, 
amennyiben nem vehető fel az iskolába az a 
gyermek, aki az iskolaév kezdetéig a hatéves 
kort be nem töltötte. Azt lát juk, hogy sok-sok 
szülő lelkében fá jó érzést keltett. Azok, akiknek 
gyermekét e miat t nem veszik fel az iskolába, 
elkeseredve mondogatják, hogy az ő gyermekük 
mennyire okos, szellemileg és testileg fejlett 
s a tanítót okolják azért, mert gyermekük nem 
já rha t iskolába. Mintha bizony a tanító tehetne 
arról, hogy a törvényes rendelkezések így intéz-
kednek. 

Ha ezt a kérdést objektív szemmel nézzük. 
meg kell állapítanunk, hogy tulajdonképen 
mind a két félnek igaza van. A kormányzatnak 

azért, mert a r ra az álláspontra helyezkedik, 
hogy a fejletlen gyermekkel való iskolai foglal-
kozás há t rá l ta t ja a fejlettebb gyermekekkel 
való foglalkozást, a tanterv pedig nem mérhető 
a fejletlenebb gyermekekhez, hanem ani.ak 
bizonyos korokhoz kell alkalmazkodnia. Ha a 
kisdedkor végén sokat is ígér a gyermek, nem 
bizonyos, hogy a fejlettebb korban nem lesz 
valami törés, visszaesés. De nem bizonyos az 
sem, sőt valószínű, hogy a gyermek szellemi 
képességei a hatéves koron túl nem fejlődnek 
olyan hirtelen, mint hatéves korig a kisdedkor 
második szakában fejlődtek. De pedagógiai 
szempontból igaz az is, hogy a nem eléggé fej-
lett gyermeknek az iskola túlterhelést jelentene, 
ami későbbi fejlődésének kárára volna. A leg-
több szülő mindezt belátja, ha a tanító felvilá-
gosítja, de sajnos, vannak olyan szülők is, akik 
nem engednek a sa já t felfogásukból és sérelmet 
látnak abban, hogy gyermekük tanköteles kor 
előtt nem kerülhet iskolába. 

Ha a szülők szempontját nézzük, abban is 
sok objektív vonást találunk. Ugyanis, ha igaz 
is az, hogy az agyfejlődés csak a hetedik élet-
évben fejeződik be, a tapasztalat azt muta t ja , 
hogy a gyermek már előbb is tanítható, sőt 
kíván is tanulni. S ha kíván tanulni, miért ne 
tanulhatna? Különösen akkor, ha a tanulás 
számára nem jelent szellemi megerőltetést. Egy 
év az emberi életben nagy idő. Miért vonunk 
el tehát a szellemileg és testileg fejlett gyerme-
kektől egy évet? El kell ismernünk, hogy ez is 
helyes érv-. Éppencsak az a baj, hogy a legtöbb 
szülő fejlettnek t a r t j a gyermekét, a kevés ki-
vétel miatt azonban nem törhetjük meg a sza-
bályt, mert ez a zsilipek megnyitását jelentené, 
ami sok ba j t okozna. 

Ebben a kérdésben a helyes pedagógiai állás-
pont csakis ez lehet: Nem is az a fontos, hogy 
a gyermek hatéves korának betöltése előtt ne 
tanuljon, hanem az, hogy hogyan tanuljon. 
Hatéves kor előtt egészen más a tanítás mód-
szere, mint hétéves korban. A nyolcéves gyer-
mek tanítása is más módszeres eljárást kíván, 
mint a kilencévesé. Tehát a lényeg az, hogy a 
gyermek mindig a neki való módon tanuljon-
Az iskola pedig nem szabhatja módszerét a hat 
év előtti korhoz, mert hiszen ő hatéves korban 
kapja a gyermekeket. Ezért helyes mindaz a 
gátló intézkedés, amely korlátozza a hatéven 
aluli gyermekeknek a népiskola I. osztályába 
való tódulását. 

Ha mármost a gyermekkor lélektanát vizs-
gálgat juk, azt lát juk, hogy itt még a gyermek 
mindég játékos, mégis azt akar ja , hogy komo-
lyan vegyék. S komolyan is kell vennünk, mert 
az ő számára a játék még ebben a korban is 
komoly munka, tehát ezt nem felnőtt, hanem 
gyermekszemmel kell néznünk. Tréfálhatunk, 
játszhatunk vele, de a gyermek nem lehet a 
felnőttek játékszere. Nem szabad őt lenéznünk 
vagy kinevetnünk. Ebben a korban már van 
öntudata, sőt önérzete is. azért nem szabad őt 
lekicsinyelnünk vagy úgy vennünk, mintha 
nem értené azt, amiről szó van. Ne áltassa tehát 
a szülő önmagát azzal, hogy gyermeke azt úgy 
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sem érti. Megért a gyermek mindent a maga 
módján, ha másként nem, a képzelet útján. Ezt 
muta t j a az a tapasztalat is, hogy a gyermek 
átérzi a család örömét, búját . Nagyon is átérzi 
a család komoly problémáit, a szülők örömeit, 
gondjait . Amely családban sok a gond, az élet-
probléma, abban a gyermek hamar leveti hím-
porát, megkomolyodik, s mint a tapasztalat 
mutat ja , az élet küzdelmeibe hamar bele is 
avatkozik. De ott is, ahol nem tud semmit az 
élet gondjairól, nem áll meg a szellemi fejlődés, 
hanem határozottabb irányt vesz. 

Az iskolában már tágabb látókör központ-
jába kerül a gyermek. I t t már nemcsak a csa-
lád, hanem annál nagyobb társadalmi közösség-
nek a tagja, amit csakhamar megszokik és meg 
is szeret. A gyermek tulajdocképen ebben a kis 
társadalomban szocializálódik először. Már az 
I. osztályban megtanul írni-olvasni, de ez még 
nem kultúra. Ez csak eszköz a kul túra megszer-
zéséhez. Ez ny i t j a meg előtte azt a szellemi 
világot, amely egy nagy művelődési folyamat 
megindítója lesz. 

Ez a folyamat is két részre szakad. Az első 
rész a hét—kilenc évre esik, a másik pedig a 
9—12. évre. A gyermekkor első fele átmeneti 
időszak, mégpedig átmenet a kisdedkorból a 
szellemi fejlődés igazi korára, s átmenet a szü-
lői házból az első kis társadalomba, az iskolába. 
De átmenet ez a kor azért is, mert ekkor meg-
változik az ismeretszerzés, a tanulás módszere 
is. Míg a családban alkalomszerű volt minden 
olyan beszélgetés, amely szellemi életét gyara-
pította, fejlesztette, az iskolában már rendsze-
res a tanulás. A módszerben nincs Lágy ugrás, 
mert az újabb kiváló módszerek a természetes-
ségen alapulnak, s alkalmazkodnak ahhoz a 
tanulási eljáráshoz, amellyel a kisdedkorban 
szerzi a gyermek az ismereteket. E mellett már 
van a módszerben olyan rendszeres eljárás is, 
amely előkészíti a gyermeket tudományosabb 
színezetű tárgyak taní tására is. 

A gyermek lelkében körülbelül a nyolcéves 
korban alakul ki az absztraháló képesség, s 
ezzel megindul logikájának rendszerező, a való-
sághoz közeledő folyamata, melynek nyomában 
gondolkozása lassanként átalakul fogalmi gon-
dolkozássá. 

A gyermek kérdései ebben a korban már tar-
talmas kérdések, amennyiben a „miért?" már 
nemcsak a célokra, hanem az okokra is irányul. 
E korban már nem elégszik meg a képzelet 
munkájával, hanem azután is érdeklődik, hogy 
igaz-e, amit hall, olvas, amit neki mondanak. 
Az akara tá t is kezdi ebben a korban a szabá-
lyoknak alárendelni, bár ebben még erős sze-
repe van az érzelmeknek és személyes élmé-
nyeknek, amelyek irár.yítóan hatnak gondol-
kozására és cselekedeteire. 

Érzelmi élete még nagyon ingadozó és válto-
zékony. Könnyen sír és könryen nevet. Ha meg-
értést és szeretetet muta t i ránta a tanító, azt 
szeretettel, ragaszkodással viszonozza. Vigyáz-

nunk kell azorban arra, hogy bizalmával ne 
éljünk vissza, ne vezessük őt félre, mert akkor 
ellenszenv keletkezik lelkében, elzárkózik elő-
lünk, s bizalmát nehéz visszanyerjünk. 

Ezek a jellemvonások jellemzik a 7—9 éves 
gyermeket, tehát ezeknek kell szabályozniok 
nevelésének és tanításának módját is. 

A szellemi fejlődés tekintetében azonban leg-
fontosabb a 9—12. év, mert ami az előző korsza-
kokban megindult, itt már magasabb fejlett-
ségre emelkedik. A gyermek intellektuális fej-
lődése gyorsan halad előre. Nagy mértékben 
fejlődik logikai gondolkozása is. A normálisan 
fejlődő gyermek ekkor már az elvort tételeket 
is könnyen felfogja, különösen akkor, ha kon-
krét a lapjukat minél többször és minél világo-
sabban t á r juk elébe, s a valóság és az elvont 
tétel összefüggését vele észrevétetjük. 

Nagyon érdekesen fejlődik ebben a korban 
az érdeklődés i ránya is, amely intellektuális 
jellegű. I t t már a szubjektív érdeklődés erős 
lépésekkel alakul át objektív érdeklődéssé. Gon-
dolkozik a dolgok felett s az okokat igyekszik 
felismerni. 

Amint már mondottuk, a kisdedkor játékai 
nagyrészt begyakorlásra irányuló tevékenysé-
gek, a gyermekkor első felében pedig főleg az 
utánzó játékok az uralkodók, addig ebben a 
korban a szabályozott játékokat szereti a gyer-
mek. Nagy az érdeklődés ebben a korban a 
hasznos foglalkozások iránt is, ami különösen 
abban nyilvánul meg, hogy szeretnek részt-
venni a felnőttek foglalkozásában. A szellemi 
játékok iránt is nagyban érdeklődik ebben a 
korban a gyermek. így pl. a sakk, a kártya, a 
számoló játékok felé hajlik leginkább, azért a 
nevelőnek különösebben kell f igyel t ie a gyer-
mek játékaira, s azt a hasznosan szórakoztató 
szellemi játékok felé kell irányítania. 

A 7—12 éves korban a gyermekek nagyon 
szeretik az olyan játékokat, amelyekhez kon-
struktív tevékenység szükséges. Különösen a 
gépek érdeklik. Innen van az, hogy a mai gyer-
mekek legtöbbje bámulatosan ismeri a külön-
böző gépkocsi- és repülőgéptípusokat. 

Nagy szerepe van ebben a korban az olva-
sásnak is. A gyermekek ebben a korban külö-
nösen olyan olvasmányokat kedvelnek, amely 
képzeletüket robinzonszerűen foglalkoztatják. 
Ind ián történetek, Verne-munkák s a találmá-
nyok könyvei ebben a korban a legkereset-
tebbek. 

Habár a gyüjtőszenvedély már az előző ko-
rokban is jelentkezik, ebben a korban határo-
zottabb és kitartóbb alakot nyer. 

Ebben a korban kezdődik a reális tevékeny-
ség is. A tárgyak előtte ilyenkor már nem szim-
bolikus jellegűek, hanem reális értékűek-
A 9—12 éves gyermek már nem vesszőn akar 
lovagolni, hanem igazi lovon. Nemcsak kis pin-
cét akar ásni a földbe, hanem akkorát, amibe 
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maga ós paj tása i is beleférnek. Csatangoló haj-
lamai is ebben a korban lépnek fel, azért a 
nevelőnek állandóan résen kell lennie, s azt a 
haj lamot cserkészettel, kirándulásokkal kell 
helyes irányba terelnie. 

Az igazi tanító mindezeket nemcsak elméleti 
tudásnak tekinti, hanem a gyakorlati életben, 
nevelés és tanítás közben is ehhez alkalmazko-
dik, s így építi fel tanmenetét, s az egyes tan-
tárgyak módszerét. 

A TANÍTÓ TEHETHÉGMEHÍTŐ MUNKÁJA 
írta : EGYED GÉZA 

|Z ELINDULÁSNÁL önként fel-
vetődik a kérdés: vájjon a Te-
remtő nem egyenlő mértékkel 
mérte-e az isteni szikrát a terem-

tés műhelyében, amikor az embert formálta. 
E r re az Isten fia, Jézus Krisztus ad legtalálóbb 
feleletet, amikor példázatában egyiknek öt, a 
másiknak három, a harmadiknak egy talentu-
mot jut tat . Az is kitűnik ebből a példázatból, 
hogy aki ötöt kapott, okos sáfárkodása által 
még ötöt szerzett s akinek egyet mért a Min-
denható, azt az egyet is elásta. Tehát van tehet-
ség és tehetséges ember. A tehetség velünk szü-
letik. Az embernek veleszületett arravalósága. 
A tehetség hasonlít az ösztönhöz, csak amíg az 
ösztön készen kifejlődve jelentkezik a gyermek-
nél, addig a tehetség vágyból táplálkozva és 
haj lammal erősítve csak bizonyos ideig tartó 
fejlődés után nyilatkozik meg. De csak akkor, 
ha a körülmények kedvezők a tehetség kibonta-
kozására. Kedvezőtlen körülmények között fej-
letlen marad, s teljesen elsatnyul. Tehát a te-
hetség isteni adomány, nincs kötve sem rang-
hoz, sem társadalmi álláshoz. 

Tehetség általában csak kétféle van, ú. m.: 
megfigyelő és képzeleti tehetség, mint fő tehet-
ségtípusok. Ezek aztán az egyének hajlamai, 
vágyai, esetleg szenvedélyei szerint irányulnak 
egyik vagy másik pálya felé. Képzeleti tehet-
ség nem lehet jó katona, földmíves, iparos vagy 
számfejtő, de kiváló költő, ideális tanító, hír-
neves festőművész vagy szobrász lehet. Meg-
figyelő típusú tehetség jó természettudós, jó 
katona, ügyes üzemvezető, bányász stb. lehet. 
Vannak kivételes nagyemberek, akikben ez a 
két tehetségtípus egyesül (Arany János, Gyulai 
Pál, br. Eötvös József, Barabás Miklós, Mun-
kácsi Mihály stb.). 

Miután ma a természetes tehetségkiválasz-
tódás nem tud ja betölteni a haladó nemzeti kul-
tú ra őrhelyeit s nem tudja biztosítani azt a 
szellemi fölényt, amelyet a most vajúdó kor 
megkíván a haladó nemzettől, mesterséges te-
hetségkiválasztásra van szükség. Különösen áll 
ez a szellemi pályákra, bár a tehetségkutatás-
nak a fizikai pályákra is előre ki kellene válasz-
tania a legjobb tehetségeket. 

A költőknek és íróknak természetszerű mér-
tékül szolgál a sajtó, mert csak az érvényesül, 
ki annak bírálatát, mint tűzkeresztséget kiállta. 
Tudós sem lehet senki értelmi haj lam és búvár-
tehetség nélkül. 

De hogy a többi szellemi pályát se csupán 
kenyérkereseti forrásnak tekintsék a jövőben, 

ezért kell meghatározni a tehetségeket már a 
kibontakozásnál. Tehetséges ember csak tehet-
sége sugallatából keres értelmi kielégülést a 
neki megfelelő pályán (Berzsenyi Dániel csak 
költői vágya folytán kezd verseket írni, kezdet-
ben minden költői hiúság nélkül, ami másoknál 
nem észlelhető). 

A tehetségkutatás zászlóját kibontották. So-
rakozzunk a lá ja elsősorban mi, tanítók. A te-
hetségkutatás nem könr.yű munka. Hivatássze-
retetet, nemzeti becsületet és magyar lelkiisme-
retet kíván. 

A tehetségkutatás részére egyetemes mód-
szert felállítani nem lehet. I t t tág tere nyílik a 
tanító és tanuló egyéniségének. Legfontosabb a 
gyakorlati gyermeklélektan ismerete, e nélkül 
igazságos tehetségkutatás nem képzelhető el-
Meg kell ismernünk tanítványaink érzelmeit, 
vágyait, haj lamait , indulatait, szenvedélyeit, 
akaratát , jellemét, vérmérsékletét egyéniségét, 
társadalmi érzékét rendellenes lelki tulajdon-
ságait, hibáit, gondolkozását, emlékezőképessé-
gét, okoskodását, következtető képességét és 
nyelvi képességeit s legfőképen magyar f a j i 
öntudatát. 

Hogy ezekről megrajzolhassuk a tehetség 
típusát, tehetségnaplót kell felfektetnünk, mely-
ben minden tanuló két oldalt kap. Az egyik az 
észrevételi oldal lenne, ahová a megfigyelésein-
ket jegyezzük be. A másik oldal a jellemzés 
lapja lenne, ahol összegezzük megfigyeléseinket 
és a próbák eredményét. I t t ál lapí t juk meg, 
hogy a gyermek képességei hajlamot, veleszüle-
tett tehetséget mutatnak-e. Az is bejegyzendő, 
hogy megfigyelő vagy képzeleti tehetség. Végül 
jellemének meghatározásával értékeljük (ma-
gyar jellemű, vallásos jellemű, gerinces jel-
lemű, romlott jellem, bűnöző típus stb.). 

A tehetségnapló egy lapja. 
Józsa Endre IV. o. tanuló. Született: 1931 

április 3. Református. Apja : Józsa Izsák föld-
kisbirtokos, 2 hold földje van. Any ja : Pál l 
Lujza. Hat fiútestvére van, ő az ötödik. Kétszo-
bás házban, földes szobában lakik. 9 tagú csa-
lád. Egészséges. Jól fejlett. 29 kgr. a testsúlya. 
Jól lát, jól hall. Sokszor elfoglalja a kenyér-
kereset. 

Megfigyelés: 
A templomot pontosan látogatja, kerüli a 

eivakodók társaságát. Ha akadályozva van, fel-
adata leírásában őszintén kimenti magát. 
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A sánta koldust kisegítette a sárból. Első fel-
hívásra széket hozott az ünnepélyre az álló asz-
szonyoknak. 

Könyveit befoglalja, füzetei tiszták. Az ut-
cán csendesen jár, csendre inti társait. Az új 
tanítási anyagot feszült figyelemmel kíséri. 
Arcán meglátszik az elmélyedés jele. 

A tehetségpróbákon pontos feleleteket írt. 
A kiadott szavaló szerepnek hűséggel meg-

felel. Az iskolai szolgálatban helyét nem hagyja 
el. A megbízást értékeli és teljesíti. 

Lelki világa most bontakozik ki-
Elsőnek kér könyvet az iskolai könyvtárból, 

magával viszi, amikor őrzi a bárányokat és 
olvassa. 

Jellemzés: 
Erkölcsi érzelem: vallásos, szelíd, igazmondó. 

Vérmérséklet (fellépés): nyugodt, óvakodó, sze-
rény. Társ. érzék: lovagias. Érintkezés: udva-
rias. Megbízhatóság: megbízható, önként vállal-
kozó, szolgálatkész. Rendszerető. Mozgása ké-
nyelmes, megfontolt. Felfogása széleskörű, meg-
gondolt, figyelme sokirányú, ítélete tárgyilagos 
— komoly. Emlékezete pontos, találékony. Gon-
dolkozik, okoskodik. Egyénisége: érzékeny, te-
kintélytisztelő, alázatos. Közösségi magatartás: 
hű, jóindulatú, megértő. 

Jellemrajza: 

Vallásos, hazaf ias jellemű, képzeleti tehet-
ségtípus. 

Érdeniesítés: 

Szellemi munkára termett. Papi pályára 
alkalmas. 

Miután azonban a tehetség kibontakozását 
a tanítások alatt nem lehet eléggé megfigyelni, 
mert a re j te t t tehetségek és szerény tanulók 
nem ítélhetők meg helyesen. Ezért bevezeten-
dőnek tartom a tehetségpróbák bevezetését. Ezt 
óvatosan, versenydolgozatképen havonta tarta-
nok meg. Sok érdekes meglepetést hoz. Kitűnik, 
hogy az eddig lenézett Balog Mi^ka olyan talp-
raesett feleleteket ír, ami még Imecs Bandit is 
bámulatba ejti, aki azonnal bará t jának fogadja 
a zekés parasztfiút . 

A tehetség fokmérői a versek, történelem, 
földrajz, olvasmányok, számtan köréből előírt 
általános, áttekintő kérdések lehetnek, amelyek 
nyitott kérdések és önálló gondolkozásra kész-
tetik a gyermeket. A kérdések száma és minő-
sége szerint 25—30 percet, a VI. és VII. próbá-
nál 1 órát adunk. 

Ez az én egyéni elképzelésem. Megpróbál-
tam. Bevált. Első próba lenne a „Ki írta, melyik 
versben" című, amelyik a képzettársító emlé-
kezés megítélését szolgálná. A második próba 
a tudatos felfogás fokmérője lenne. Címe: ,,Mire 
emlékeztetnek ezek a számok?" A harmadik 
próba megvilágítaná a gyermek ítélőképessé-
gét, képzelőerejét. Ennek ilyen címet adtam: 
„Mit néznél meg?" „Mit kedvelsz, miért, mi len-

nél?", azt kérdezem a negyedik próbában, hogy 
megismerjem a gyermek ha j lamát és a k a r a t á t 
Az ötödik próba ezt kérdezi: „Ki mondta, mit 
érzesz, mikor ezt hallod?" Ez a gyermek érzelmi 
világát t á r j a elém. A Vl-ik próba az önállóság, 
eredetiség próbája. Címe: „Rajzold le!" 

Legnehezebb a hetedik próba, a találékony-
ság, okoskodás és gondolkozás fokmérője. Há-
rom tréfás számolási feladat. 

I. Tehetségpróba. 

Képzettársító emlékezés. 
Ki írta? Melyik versbenf 

1. Bárhova visz szerencsétek, 
Ezt a hazát szeressétek! 

2. Magyar hazán és nemzeten 
Nem dúl pogány hatalma. 

3. Azt ne tőlem, a kardomtól kérdje. 
Markolatig vérbe gázolt érte. 

4. Ha feléd indulok, lelkem visszatart ja. 
Az édes szabadság bűvös-bájos kar ja . 

5. Pist inak majd veszek 
Drága paripákat . 

6. Megfelezi kis kamrájá t , 
S maga gyakran szükséget lát. 

7. Majd az édes álom pillangó képében 
Elvetődik a r ra tarka köntösében. 

8. Más berekben máskép szól az ének. 
Ott nem értik a ti nyelvetek. 

9. Ördög bújjék az uradba, 
Te pedig menj a pokolba. 

10. Milyen szép dolog, hogy már ma 
Nem történik ilyen lárma. 

11. Vereczke híres ú t ján jöttem én. 
Fülembe még ősmagyar dal rivall. 

12. Csak áldom az Istenemet, 
Amiért én is magyar vagyok. 

13. Kúnság mezején, ami mag terem, 
Ölő fegyverben ólommá legyen. 

14. Ott feküsznek csúful eltiporva holtak, 
Meghaltak Mohácsnál, pedig ott se voltak. 

15. Dolgos népet, ha látsz a réten, 
Köszöntsed őt, köszöntsed szépen! 

II. Tehetségpróba. 
Tudatos felfogás, emlékezés, figyelem. 

Mire emlékeztetnek ezek a számok? 

896- 907. 1000. 1222. 1241. 1201. 1351. 1456. 1526. 
1541. 1686. 1606. 1711. 1723. 1825. 1848. 1849. 1896-
1914. 1920. 1940. 1867. 1444. 997. 1916. 1942. 

III. Tehetségpróba. 

Ítélet, képzelőerő. 
Mit néznél meg? Miért? 

1. Budapesten. 2. Debrecenben. 3. A Balato-
non. 4. Egerben. 5. Kolozsváron. 6. A Magas-
Tátrán. 7. Kassán. 8. Diósgyőrön. 9. Bábolnán. 
10. Szegeden. 11. Munkácson. 12. Marosvásár-
helyen. 13. Aradon. 
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IV. Tehetségpróba. 

Hajlam, érdeklődés, akarat . 
Mit kedvelsz? Miért? Mi lennél? 

I. A cséplőgépet? 2. Automobilt? 3. Könyvet? 
4. Puskát? 5. Virágot? 6. Ekét — ostort? 7. 
Templomot? 8. Erdőt? 9. Várost? 10. Kalapá-
csot? 11. Hegedűt? 12. A muukát? 

V. Tehetségpróba. 

Egyéniség, közösségi érzés, érzelem. 
Ki mondta? Mit akart, aki ezt mondta? 

Te mit érzesz, mikor hallod? 

1. Huj , huj, ha j r á ! 
2. Fiam, ne feledd soha, 

hogy téged Rákóczinak hívnak. 
3. Életünket és vérünket. 
4. Magyarország nem volt, hanem lesz. 
5. A tett az első, a szó a második. 
6. A haza veszélyben . . . 
7. Ha Isten velem van, nem félek senkitől. 
8. A haza mindenek előtt. 
9. Nyelvében él a nemzeti 

10- H á r y a harminckettő? 
II. Tekintsetek az égi madarakra . . . 
12. Megadjuk! 

VI. Tehetségpróba. 
ítélet, képzelőerő, eredetiség. 

Rajzold le. 

1. a huszárt, 2. a kaszást, 3. a fonó asszonyt, 
4. a leventetiszteletadást a zászló előtt, 5. a 
menetelő honvédszázadot. 6. í rd le hangjegyek-
kel a legkedvesebb dalodat. 

VII. Tehetségpróba. 

Találékonyság, gondolkozás, ítélet, okoskodás. 
Ki tudod-e számítani? 

1. A legény a kertet megkapál ja 4 nap alatt. 
A leányka megkapál ja 12 nap alatt. Ketten, a 
legény és leányka hány nap alat t kapál ják 
meg? 

2. Hány napra elég az a búza, ami ezen a 
földön terem egy 8 tagú családnak, ha naponta 
50 dkgr. búzából őrölt lisztet számítanak egy 
személyre? 

3. H á r y éves vagy, koma? Kétannyi idős 
vagyok, mint te voltál akkor, mikor én annyi 
idős voltam, mint te vagy most. Hány éves a 
koma? 

4. Egy kőmíves áprilisban 240 pengőt kere-
sett, elköltött 60 pengőt. Naponta hány pengőt 
takarí tot t meg? Mennyi volna az évi keresete? 

A tehetségpróbák az értelmi képességek meg-
ítélését szolgálják s némi felvilágosítást nyúj-
tanak az érzelemvilágra is. Miután azonban az 
egyén mindig valamely közösség szolgálatában 

áll, az érzelmi közösségi tulajdonságokat, er-
kölcsi, társadalmi érzékét, akara tá t és jellemét 
csak az iskolai élet közösségében lehet meg-
ítélni. Erre alkalmas a játék, kézimunka és test-
nevelés- De hogy a komoly magatartás fokát 
megítéljük, a már bevezetett gyermeki társa-
dalom: az I f j - Vöröskereszt és az általam ez-
úttal javasolni szándékozott apródkeret belső 
életét kell megfigyelnünk. Legtöbb rej te t t jel-
lembeli és érzelmi kérdésre valamely megbíza-
tás teljesítésével ad a gyermek feleletet. Én a 
tanulókat apródkeretben, 7 törzsben szerveztem 
meg. A törzsek az ősmagyar törzsek elnevezé-
sét viselik. Elükön felváltva apródvezér áll. 
Iiendre adják az iskolai szolgálatot. Az udva-
ron a „fürkész" őrködik, az a j tónál a ,,hajdú" 
fogadja a belépőt, a „csatlós" vezeti a szolgá-
latot, a tanítási eszközöket a „regös" készíti elő, 
aki az osztály rendjére is felügyel, vezeti a 
szavalókórust stb. Az egyéni és teremtisztaság-
nak az őre a „csiszár". 

Ezek az ősmagyar elnevezésű megbízások élő 
történelmi szemléletet nyúj tanak, nevelő érté-
kük elvitathatatlan. Ezeken kívül bemutat ják 
minden oldalról a gyermek egyéniségét, vér-
mérsékletét, indulatait , jellemét, szociális érzé-
két, szolgálatkészségét, hűségét, pontosságát, 
fegyelmezettségét és önuralmát. S mindez ter-
mészetszerűen, nem mesterkélten folyik le a 
figyelő tanító szeme előtt. Ez mozgó, élő és 
meghatározó tehetségkutatás. 

A tehetségkutatás elsősorban azokra a szel-
lemi munkakörökre toborozza a falusi és tanyai 
nép között kibontakozó ősmagyar tehetségeket, 
amelyek betöltése szellemi kisugárzást, átadást 
és átültetést jelent. Postai tisztviselő, vasutas, 
irodai alkalmazott stb. minden különösebb te-
hetség nélkül megállhat ja a helyét, ha szorgal-
mas és pontos egyéniségű. De már jó lelkipász-
tor, tanító, tanár, orvos, katonatiszt, ügyvéd, 
bíró stb. csak sokoldalú tehetséggel megáldott 
egyén lehet. 

A tanító, tanár, lelkész 20—30 nemzedék ne-
velője, irányítója,-vezére. Nem lehet közömbös 
a nemzetre nézve, hogy ezeket a fontos szerepe-
ket kinek a kezébe teszi le. Neveljünk utódokat 
magunknak a tehetségmentés által. 

A magyar feltámadás után beköszöntő nem-
zeti élet olyan tanítót kíván, aki egy személy-
ben tudós, művész, katona, gazda és szónok lesz. 
Csak ilyenek adnak ú j lendületet a magyar 
közművelődésnek. Ezek lehetnek apostolai a 
megkezdett nemzetnevelésnek. 

A jövő tanítójának igazi t ípusát a magyar 
ugaron talál juk meg, ahol ezek a tehetségek 
nyíló virágok a megígért dúserű pusztai fű 
között. Ültessük be őket a magyar szellemi élet 
virágoskertjébe, hogy hozzanak ősi színt, ú j 
illatot és viharedzett életerőt. 

A tehetségkutatás koronája a tehetségvizs-
gálat, mely a gyermek jellemzéséből, írásbeli 
vizsgálatból és versenyvizsgából áll. 

Ebben az évben megtettük a kezdő lépést. 
Még nem teljes a munka. Csak kísérlet. De már 
nyitva van az út 600 szegény, tehetséges falusi 
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gyermek megmentésére. Mindegyik egy-egy 
lelki virágcsokrot helyez tanítója feje fölé, 
valahányszor szárnyra kapott tehetsége meg-
csillan a tudomány éltető napsugarában. Imá-
jában áldja a nevét annak, aki megfogta 
gyenge kezét s kivezette a mostoha környezet 
lélekölő mocsarából. 

Az a tanító pedig, aki egy-egy ilyen ősma-
gyar gyermeklelket helyez el a magyar szebb 
jövő oszlopai közé, megtette hazája és nemzete 
iránt azt a legszentebb kötelességet, amit a mai 
nagy idők rónak a magyar tanítóra, amikor 
minél több magyar apostolt kell állítani a 
nemzeti gondolat szolgálatába. 

TESTTÉBIÜKOLÁK 
í r t a : SÍPOS S Á N D O R 

ENNYI sok szép gondolatot, meny-
nyi sok szép és mély érzelmet 
fejez ki ez a szó: Tes tvér ! . . . A szó 
tömörségét nem célom boncol-

gatni, de ezen a helyen fölösleges is volna az. 
Való azonban, hogy a szó gyakorlati értéke a 
nemzet nevelőitől függ. Adjunk tehát ennek 
igazi tar ta lmat minden vonalon, mégpedig cse-
lekedetekkel, ezért legyen minden iskolának 
testvériskolája. 

A mienknek már van, mégpedig a kovásznál 
központi állami népiskola. A két iskola gyer-
mekei nagy buzgalommal leveleznek. Az első 
levelet IV.-—VIII. osztályos növendékeink ír ták 
a kovásznai IV.—VIII. osztálynak, amelyre a 
válasz már a gyermekek sa já t nevére, de isko-
lám címére csomagban érkezett. És így folyta-
tódik tovább. A levelezést az egyes osztályok 
vezetői ellenőrzik. A szorgalmi idő alatt így 
történik. És így kell történnie, mert a gyermek 
irányítása, útbaigazítása, nevelése csak így van 
biztosítva. Először csak környezetükről, közsé-
gük nevezetességeiről írnak egymásnak. Később 
belemelegszenek. 

A sok megható gordolat és érzelem, amelyet 
papír ra vetnek, a tanítószívet jóleső melegség-
gel tölti el. Leírok kettőt a megőrzött levelek-
ből, úgy, ahogyan ők írták, minden szépítés 
nélkül. 

Sinka Róza V. osztályos í r j a Kovásznáról 
Kovács Mária V. osztályosnak Nagykamarásra : 

„Kedves magyar testvérem! 
Hálás köszönetei fogadtam megemlékezé-

sedet. Egy pár sorai én is fel kereslek téged. 
Mesze távol vagyunk egymástól és eddig 
nem is tuttunk rólatok. Ne haragudj hogy én 
sok liejesirás hibát csinálok de amig román 
uralom volt, nem szabadott magyarul még 
beszélnise. És most meg értük, hogy magya-
rok vagyunk és tudunk beszélni és irni és 
mintdent magyarul. 

Kelt Kovászna 19Í2 IV hó 18. 
Kedves szüleidei egyiit csókol 

Róza-

Piros rózsa zöld levél. 
Róza ere választ kér." 

Kovács Mária, napszámosszülők gyermeké-
nek válasza: 

„Szeretett kedves magyar Testvérem! 

Tudatom veled, hogy a leveledet megkap-
tam, aminek nagyon megörültem. Könnyeim 
hullottak, hogy mégis felszabadult a drága 
magyar föld. S ha kell és úgy kívánja a 
haza, akkor mi is szolgálatba állunk úgye. 
kedves Rozikám? El a ma'jyar földről min-
den idegen, aki azt gyalázni akarja. Imád-
kozunk a hazáért. 

Helyesírásod már sokat javult. 
Szüleid kezét csókolom és téged csókol 

testvéred Mária. 

Nagykamarás, 19í2. ápr. 25. 

Piros rózsa kék nefelecs, 
Ezt a kislánt el ne felejcsd." 

Vájjon támadtak volna-e ilyen gondolatok, 
érzelmek levelezés né lkül? . . . 

Nagyon valószínű, hogy gyermekeik levelét 
a szülők is elolvassák. Azokon keresztül tehát 
őket is neveljük. Gyermekéért mindenre képes 
a szülő. Még jónak lenni is. De megbecsülést is 
érez gyermekének tanítója, az egész tantestület 
iránt, mert lát ja, és ő is tapasztal ja nevelőmun-
kánkat, és annak nagyon sokszor megható ered-
ményeit. És állandóan, és mindinkább általáno-
sabban erősbödik a vezetők iránti tekintély-
tisztelet, ami nemes törekvéseinknek s annak 
eredményességének komoly biztosítéka. 

Testvéri működésünk nem merülhet ki csu-
pán a levelezésben. Ezt gyermekeink is érezték. 
Amikor egyik kovásznai kistestvér azt írta, 
hogy kevés a könyvük, hamar összehordtak 
számukra száz tankönyvet, sok játékszert, és 
kevés ruhafélét is. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉSEK szövegét a kiadóhivatal címére kérjük (Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda, Budapest, VIII., Múzeum-körűt 6.). Az 1-én meg.elenő szám részére küldött pályá-
zati hirdetést csak abban az esetben közölhetjük, l a a szöveget legkésőbb az előző hó 27-ig, 
a 15-i szám részére pedig legkésőbb 12-ig megkapjuk. 
A fenti időpontoknál későbben érkező szövegeket a lapzárta miatt legtöbb jóakaratunk elle-
nére sem tudjuk már közzétenni. __ Kiadóhivatal. 
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Visszanyert iskoláink szegények. Szemlél-
tetőképeik, eszközeik hiányosak. Értékesebb 
zászlójuk sincs. A testvér ezen is segít. 

Növendékeinkkel ünnepélyeket rendeztünk 
egy-két esetben, s pár színdarabot adtunk elő 
nagyobb if jakkal . Ezeknek a jövedelme a test-
vériskola céljait szolgálta. (Vizsgái .jutalom-
könyvek.) Az ünnepélyeknek elvitathatatlan 
hatása a tömegnevelés. A készülődés arra, s 
maga az ünnepély, s minden ezirányú tevékeny-
ség a testvérért történik, a testvéri érzést táp-
lálja. 

Testvér a testvért néha meg is látogatja. 
Igen, erre lázasan készülődnek a gyermekek. 
Erről leveleznek. Erről beszél gyermek és szülő, 
az egész falu. Sajnos, ez sok akadályba ütközik. 
A Máv. nem ad kedvezményt. Községünket évek 
óta súlyosan sú j t j a a talajvíz. A termés gyenge. 
Kevés szülő áldozhatja a költségeket. Mindössze 
tíz gyermeket vihetünk. 

Végre elérkezett július 6.-a, az indulás napja. 
Elindult tíz kis magyar gyermek örömmel, bol-
dogan a Nagy-Mugyar-Alföldről, hogy az itt-
honmaradt iskolatársak nevében is megláto-
gassa, s zászlót vigyen a 705 km távolságban 
fekvő testvériskolának, Kovásznára. Az indu-
lást végignézték sokan az i t thonmaradt gyer-
mekek közül, és sírtak. (S én örültem ezeknek a 
könnyeknek.) . . . A gyermekek, akik között 
olyan is volt, aki még nem ült vonaton, majd-
nem állandóan a vonat ablakán át figyelték a 
vidéket, s figyelmüket nem kerülte el semmi. 
Utazás közben ezer és ezer kérdésre feleltünk 
mi, kísérő tanítók . . . Átutaztunk Arany János 
szülőfaluján, s megnéztük Szent László városát, 
ahol pár órát állt a vonat. Átmentünk a gyö-
nyörű Királyhágón, ahol megjegyezte az egyik 
gyermek: „Szebb ez, mint ahogyan tanultuk". 
S láttuk Ady Endre nyaralóját . A szépséges 
J á d völgyén áthaladva azt gondoltam: „Ide 
hozom jövő nyáron az egész iskolámat, hogy 
st>k gyermekem halvány arca megpirosodjon." 
•.. Kolozsváron négy órát vár tunk egy másik 
vonatra. Megnéztük a várost. Mátyás király 
lovasszobrát, a Szer.t Mihály-templomot stb. 
További út i rányunk Dés—Szeretfalva—Szász-
régen. Innen Gyergyószentmiklóson át, Tusná-
dot érintve, a Hargi ta lábánál, az Olt mellett 
kanyargot t a vonat , (Egy úr székely t réfákat 
mesélt nevető gyermekeinknek.) Elragadó a táj . 
Percről-percre szebbnél-szebb kép tárul bámuló 
szemünk elé. Milyen csodálatosan tökéletes az 
Isten szent ecsetje! Óriási fenyvesek. Az üde, 
nekünk szokatlanul tiszta levegő élvezetébe 
beleszédül a tüdő. I t t már nem gondoltam, ha-
nem elhatároztam: „1943-ban iskolám gyerme-
kei itt nyaralnak!" Egy gyermek, a többivel 
beszélgetve, mii t naiv politikus, de mint haza-
fi, felkiált: „Hogy tűrhettük, hogy húsz évig 
idegenek tapossák ezt a szép vidéket!" Ezek a 
megnyilatkozások megnyugtatók. Hiszen jól 
végeztük munkánkat, mert gyermekeink lelke 
f á j a nemzet fá jda lma m i a t t . . . 

40 órai utazás után megérkeztünk. A testvé-
rek: gyermekek és tanítóik vártak ránk. Volt: 
öröm, ölelés, kérdezősködés.. . A fáradt kis uta-
sokat levelezőpajtásaik hazavitték. Enni és pi-
henni. A tanítótestvérek pedig összeültek be-
szélgetni még. Szász Ferenc, testvériskolánk 
lelkes igazgatója elmondotta a következő na-
pokra összeállított gazdag terveit. S másnap 
megkezdődött azok élvezetes végrehajtása. 

Kovászna nem luxus-, hanem gyógyfürdő. 
Gazdag gyógyforrásai, fürdői és vizei ma még 
— egészségileg — kiaknázatlanok. Legérdeke-
sebbek úgynevezett „gőzlői", amelyekbe lépcsőn 
megy le az ember, mintha világos pincébe 
menne. Alulról kén gőzölög fel, de a hőmérsék-
let csak 20—21 fok, mégis, ha bemegyünk, egy 
perc múlva már verejtékezünk. A falon piros 
vonal jelzi, meddig szabad lemenni. Sok mankó 
tanúsí t ja , hogy a betegek egészségesen mentek 
innen haza. 

A vidék szépségének leírásához gyenge az én 
tollam. Erdei vasúton mentünk az úgynevezett 
Tündérvölgyön át, amelynek neve muta t j a tün-
dérszépségét. Innen látható fenyvesrengetegből 
kimagasló csúcson egy várrom. Monda fűződik 
ehhez is, mint Erdély annyi sok helyéhez. Nem 
akarom mondanivalómat hosszúra nyúj tani , s 
ezért a mondát elhallgatom, csak a lényeget 
írom le. Azokat, amelyek gyermekeim lelkét 
megragadták. Ilyen volt a siklópálya, amelyen 
—1 a kisvasúiról átszállva — folytattuk az u ta t 
fölfelé. Azután ú j r a erdei vasúton mentünk to-
vább, lassan feljebb emelkedve. 1100 méter ma-
gasságban értünk célt: Komandó nevű, 2500 lel-
ket számláló falut nagy fűrészgyárral . Vala-
mikor a határőrség parancsnoksága lehetett 
itt. Innen a neve. Gyógyító levegője magaslati . 
Az egész vidék, ameddig ellátni, szépségben 
dúsgazdag. Erdei szénán pihentünk, s szamócát 
ettünk. S a gyár megtekintése után visszamen-
tünk Kovásznára. Ütközben azon gondolkoz-
tam: „Szeretheti-e az ember hűségesen, áldozat-
készen, amit nem ismer, amit nem is látott? 
Szeretheti-e az én népem így, igazán, gyönyörű 
hazáját? Hiszen nem i smer i . . . 

Négy nap múlva — mindnyájan élvezve szü-
lők és gyermekek részéről a testvéri vendég-
szeretetet — sok kedves és hasznos élménnyel lel-
künkben, hazafelé indultunk. Testvéreink ki-
kísértek az állomásra. Ezalat t még egyszer 
megbeszéltük terveinket: az őszi. zászlószente-
lési ünnepséget, ami most ra j tunk kívül álló 
okok miat t elmaradt; szemléltetőképek és esz-
közök beszerzésének és kicserélésének módját , 
körülményeit, s hogy a jövő nyáron iskoláink 
együtt nyaralnak ma jd a Hargi ta tövében, a 
gyorsan csörgedező Olt mellett. 

A vonat közelgő indulását vá r juk . •. Ivöny-
nyek csillognak a szemekben. . . Szólni alig tu-
dunk . . . Csak gondolatban kiáltom: „Testvérek, 
köszönöm a könnyeteket!".. . És f á j a szívem 
örömében. . . Nem szakadunk mi el többé egy-
mástól soha. mert — úgy érzem — igazán test-
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vérek lettünk. Hiszen csak a testvérek tudják 
egymást megsiratni. 

S a vonatban sokáig hallgattunk. Nem volt 
beszélni kedve senkinek . . . 

Sepsiszentgyörgyön megszakítottuk utunkat, 
s Petke Béla ottani kar társunk vezetésével meg-
néztük a híres Székely-múzeumot. A gyerekek-
nek, persze, Gábor Áron ágyúja tetszett legjob-
ban. 

Aztán folytattuk utunkat a már ismert vidé-
ken, ú j ra gyönyörködve, az Alföld f e l é . . . Most 
úgy érzem, otthon voltunk, s haza jö t tünk . . . 

Hogy mit jelent tanításunkban a kirándulás, 
mindnyájan tudjuk: nélkülözhetetlent. De a 
testvériskoláknak egymás meglátogatása még 
nélkülözhetetlenebb, mert a gyermek lát, szem-
lél, figyel és értékel, és lelkébe zár olyan hazai 
tá jakat , gyű j t olyan szemléleteket és megismer 
olyan életeket, szokásokat, amelyeket egyébként 
talán soha nem tapasztalhatna, s amelyek által 

ismeretköre a valósághoz simulva, bővül; ér-
zelmi világa gazdagszik és szépül, és mindezen 
keresztül megszereti a látott vidékeket, s test-
vérként azok lakóit. Lelkében felébred a haza-
szeretet. önzés nélkül, áldozatkészen, öntuda-
tosan. 

Hogy azonban a testvéri érzés a haza és a 
magyar közösség javára tulajdona maradjon a 
gyermeknek, s majdan a felnőttnek, elgondolá-
som szerint testvériskolát kell találnia az ifjú-
nak a középiskolában, és a Levente Egyesüle-
tekben testvér Levente Egyesületet. Ez utóbbit 
úgy képzelem, hogy a testvér népiskolák közsé-
geinek Levente Egyesületei fogadják egymást 
testvérül — mindkét nem —, mert így a cél job-
ban biztosíthatónak látszik. ' 

í gy lesz szerető testvér minden magyar, s 
így lesz a szentistváni Magyarország: egy-
másért és hazáért minden áldozatra kész test-
vérek országa. 

FELHÍVÁS. 

A Magyar Vöröskeresztnek elsőrendű fel-
adata és kötelessége, hogy a hadrakelt seregek 
sebesültjeinek és betegeinek helyzetén az állami 
gondoskodáson túlmenően segítsen. E feladatá-
nak megvalósítása érdekében a Magyar Vörös-
kereszt az 1942. évi október hó 3. és 4. napján is-
n?ét az ország- hazafias társadalmának áldozat-
készségéhez fordul. 

A magyar hadseregnek a bolsevizmus elleni 
hadjáratban való fokozottabb részvétele a Ma-
gyar Vöröskereszttől is az eddiginél nagyobb 
áldozatokat követel. A mult évi országos gyűj-
tés óta eltelt idő alatt a Vöröskereszt kitűnően 
felszerelt hadikórházakat és egyéb egészség-
ügyi intézményeket bocsátott a m. kir. honvéd-
ség rendelkezésére. Ezeknek a számát azonban 
még továbbra is szaporítani kell. 

Ezért fordul a Magyar Vöröskereszt niost 
i^mét a magyar társadalomhoz, nem alamizs-
nát, hanem a tárasadaloni komoly és megértő 
támogatását kérve. 

Nemzetiirk minden egyes tagjának hazafias 
kötelessége hazájával, családjával és önmagá-
val szemben, hogy a Magyar Vöröskereszt köz-
érdekű munkáját támogassa. Azzal a kéréssel 
fordulok ezért a vezetésem alatt álló minisz-
térium, valamint az alárendelt hatóságok, hiva-
talok, intézetek és intézmények minden tiszt-
viselőjéhez és alkalmazottjához, hogy igaz ma-
gyar szívvel vegyen részt a társadalom áldo-
zatos munkájában és adományával járuljon 
hozzá a Vöröskereszt feladatainak megvalósí-
tásához. 

Dr. Szinyei Merse Jenő 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. 

Az Országos Általános Tanítóegyesület 
küldöttsége a kultuszminiszternél. 

Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter szeptember 4-én fogadta az Or-
szágos Általános Tanítóegyesület (volt Fel-
vidéki Tanítóegyesület) küldöttségét, melynek 
tagjai voltak: Ocsovay Imre elnök (Losonc), 
Wánkay László főtitkár (Komárom), Boros 
Béla (Alsószeli) és Horváth Imre (Galánta). A 
küldöttség dr. Giller János országgyűlési kép-
viselő vezetésével jelent meg a miniszternél. 

Ocsovay Imre a visszatért felvidéki tanító-
ság nevében üdvözölte a minisztert hivatalba-
lépése alkalmából, majd pedig átadta az Orsz. 
Alt. Tanítóegyesület memorandumát, melyben 
az egyesület alapszabályainak jóváhagyását és 
az országos tanítótársadalmi egység kiépíté-
sére irányuló munkásságának a támogatását 
kéri. f 

A miniszter érdeklődéssel hallgatta az élő-
szóval is előterjesztett kérelmet, s helyeselte a 
felvidéki tanítóság ama törekvését, hogy a 
számtalan egyesületben szétforgácsolt tanítói 
társadalmat egy nagy táborba óhaj t ja tömörí-
teni. Kérte a küldöttséget, nyújtsa be rajzban 
az ország jelenlegi tanítóegyesületeinek a háló-
zatát, s azt az előterjesztéssel együtt beható ta-
nulmányozás tárgyává teszi. A miniszter ama 
véleményének adott kifejezést, hogy tudatában 
van az egységes tanítói szervezet nemzeti és 
kulturális jelentőségének, s éppen ezért maga 
is szeretné az ország minden tanítóját egy ha-
talmas táborban látni. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Őszi kirándulás. 
Sok-sok közvetlen szemlélet, alapos megfi-

gyelés, az okozatokról az okokra való követ-
keztetés, a szülőföldhöz kapcsolódó lágy, meleg 
hangulat kell a beszéd- és értelemgyakorlatok 
anyagának feldolgozásához. Ezeket csak kirán-
dulások keretében nyuj tha t juk . Éppen azért 
minél többször vigyük gyermekeinket kirán-
dulásra, sétára. De nem olyanokra, amelyek 
merev szabályok, tilalmak közé vannak szo-
rítva, hanem olyanokra, ahol közvetlenül, vi-
dáman, szabadon nézegethet, kereshet, kutat-
hat a gyermek. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy i t t a tanítónak nincs szerepe. Van. Még-
pedig igen fontos szerepe van. A sajá t érdek-
lődésével kell felkeltenie a gyermekek érdeklő-
dését, lekötni figyelmét. Hangulatot kell te-
remtenie, azt ébren kell tartania, mert megfe-
lelő érdeklődés és hangulat a legjobb fegyel-
mezési eszköz. A tanítónak már előre tudnia 
kell, hová viszi gyermekeit kirándulásra. Is-
mernie kell a helynek minden részletét, min-
den adottságát. Tervet is kell készítenie. Min-
den részletre kiterjedő alapos tervet. Ezt a 
gyermekekkel közösen készítse. Hadd adják ők 
is gondolataikat, kívánságaikat. Hadd • ébre-
dezzék felelősségérzetük, amellyel a közösség-
nek tartoznak. 

A kirándulásokat ne válasszuk külön egész-
ségi, földrajzi, természetrajzi stb. stb. kirán-
dulásokra. Legyen ott együtt minden úgy, 
amint az életben is együtt van. Szedegessünk, 
gyűjtögessünk a kiránduláson minden vonat-
kozásban szemléleteket. Hadd teljék meg a lé-
lek rezervoárja sok-sok szemlélettel, tapaszta-
lattal, amelyeket alkalomadtán szedegessünk 
elő. Mindegy, hogy melyik tantárgy keretében. 
Sokszor elő sem kell hívni. Maguktól is elő-
jönnek. Ott, ahol éppen szükségesek. A hang-
súly mégis a beszéd- és érteleirgyakorlatokon 
lesz azért, mert ennek a tantárgynak kereté-
ben foglalkozunk leginkább az élettel. 

Kirándulás. 
Gyülekezés, indulás. Az iskola udvarán vá-

rom gyermekeimet. Azok jönnek, gyülekeznek. 
Mindegyikhez van néhány barátságos szavam. 
Különösen a hátizsákjuk tar talma után érdek-
lődöm, meg célzásokat teszek az elfáradásra. 

Közben a térképet nézegetem. Nem is kell 
őket hívni, maguktól is jönnek s ők is néze-
getik. — Itt a mi iskolánk. — I t t a Galagonyás. 
Idemegyünk. — Erre megyünk, — muta t ják az 
útvonalat. Stb. 

— Öt perc múlva félnyolc. Akkor indulunk. 
I t t vagytok-'é mindnyájan? Megfúvom a sípot-
Valamennyi felém fordul s „vigyázz!"-ban áll-
(Rend, fegyelem kell. De az derült, nyugodt le-
gyen s szívesen történjék. Ne vedig félelemből, 
,,muszáj"-ból.) — Sorakozz! — Pihenj! 

Mikor sorbaállnak, megmutatom, hogy mit 
viszünk magunkkal közös használatra. Ott van 
a térkép, a mérőszalag, az iránytű, a keretre 
feszített papirosok, vastagabb irón, pohár, fer-
tőtlenítőszer, kötszer, kapcsolótű, lepkefogó, 
bogárgyüjtődoboz, növény gyűjtő. Mindegyikre 
szükségünk lehet. Mindez a hátra akasztható 
kis csomagokban. A rajzolókeretet Pista, az 
egyik csomagot Pali, a másikat Gyurka, a 
lepkefogót pedig Marci viszi. (Vinni valamit! ... 
Micsoda boldogság!) Elmondom az irányt, 
merre megyünk. Azt is megmondom, hogy le-
rajzoljuk utunk irányát, megfigyelünk, fel-
jegyzünk egyet-mást. A községben párosával 
megyünk. Kinn a határban azonban csopor-
tokban. 

Sorbontás, párbaállás, aztán helybenjárás-
sal katonásan: I n d u l j . . . 

Leng a lobogó, megperdül a dob, 
Kis honvéd pajtásim, jól vigyázzatok! 
Indulóra hangzik már a szó, 
Félre, aki nem közénk való! 

Végig az utcákon. Hangzik a nóta, indul a 
csapat. A katonás alak, a dal, az egyszerre való 
lépés megteremti a kellő hangulatot. (Micsoda 
nevelői erő rejlik az ilyen közös dalban, mene-
telésben!) 

Minden utcasarkon „Állj!"-t vezényelek. El-
olvastatom az utca nevét. Megállapíttatom, 
hogy mely irányból indultunk s hogy az utcán 
át melyik égtá j felé megyünk. Az utca széles-
ségét, hosszúságát is megbecsülteteni. H a a 
számkört már 1000-ig kibővítettem s a kilomé-
tert megismertettem, akkor ezzel is becsülte-
tek. Ha az utcában a község jelenére vagy 
múlt jára vonatkozó nevezetesség van, azt is 
megnézzük. Ha emléktábla, szobor van, felira-
tát elolvassuk, leírjuk. Forgalmára, házaira is 
felhívom gyermekeim figyelmét. Sőt, ha van 
alkalmas élet- vagy hangulatkép az utcában, 
annak nézegetésében is elmerülünk. Kellenek 
az ilyen szemléletek később. Akkor, mikor majd 
az utcáról, azok életéről beszélgetünk. 

így haladunk végig az utcákon. Mikor ki-
érünk a községből, megállunk. Elhelyezzük a 
rajzpapirost, emlékezetben visszatekintünk és 
lerajzoljuk eddigi utunkat. Nem részletesen, 
csak vázlatosan, megjelölve az égtájakat , a ne-
vezetesebb pontokat. 

Országúton. Az országúton, az első kilomé-
terjelzőkönéi megállunk. A gyermekek elolvas-
sák, mi van ráírva. Sudár jegenyék, porcellár 
nos távíróoszlopok sorakoznak az országút két 
szélén. Távcsövet csinálok az egyik kezemből s 
végigtekintek az országúton. Gyermekeim ezt 
lát ják s ők is utánam csinálják. — Olyan, 
mintha az országút mindig keskenyednék. — 
Mintha ott a kohídnál összeérnének a jege-
nyék — mondogatják. — Majd meglátjuk. Mér-
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jük meg, hány lépés széles az út! — Tizenhat, 
— mondják megmérés után. — Mely égtá j felé 
vezet az országút? Melyik községbe vezet. 

— Induljunk! szólok és haladunk tovább. 
Ki az árokparton, ki kétoldalt gyalogúton. 
Hogy érdeklődésüket, figyelmüket állandóan 
ébren tartsam, szólok: — Milyen gödrös, kátyús 
itt az országút. — Sok szekér jár erre. — Ott 
is jön egy. — Ott meg megy egy. — Álljunk 
meg s figyeljük az országút életét! — szólok.— 
Ez a kocsi zsákokkal van megrakva. — Búzát 
visznek eladni a városba. — Emezen meg árut 
hoznak a városból a faluba- Ezen répát, azon 
kukoricát visznek haza a határból. — Jön egy 
gépkocsi! — Ott egy kerékpár. — Amott meg 
motoros-kerékpár jön. — I t t egy néni. — A há-
tán kosár. Talán a földjéről hoz valamit, mon-
dogatják a gyermekek az út életét figyelve. — 
Bizony, most* is népes a mi országútunk. De 
ennél még népesebb is szokott lenni. — Heti-
vásárkor, vásárkor, — mondják a gyermekek. 
— Akkor- Van azonban olyan nap is, mikor 
kissé pihen. — Vasárnap, ünnepnap. — Akkor 
csak gépkocsik, meg kerékpárok járnak rajta-
— Hétközben is pihenget egy keveset. — Éjjel. 
Akkor is kevesen járnak ra j ta . — Hogyan foly-
hat le az országútnak egynapi élete — kérde-
zem, mire a gyermekek elmondják, ahogyan el-
képzelik. 

(Ezek a megfigyelések, elképzeltetések mind-
mind a szülőföld megismertetéséhez tartoznak, 
mert a szülőföld nemcsak házakból, utcákból, 
utakból, nevezetességekből van összetéve, hanem 
az ott folyó életből is. Abból, melybe a gyer-
meknek is bele kell illeszkednie. Éppen azért 
figyeltessük meg velük az életét is. Hadd me-
rüljenek el minél többször annak szemléle-
tébe- Hadd képzeljék el azt a maga valóságá-
ban. Hiszen később, a távolabbi nem szemlél-
tethető teritletek ismertetése közben is az életet 
kell velük elképzelteiniink. Csak így lesz a III. 
osztály előkészítője a tulajdonképeni földrajz-
tanításnak. De nemcsak a megismertetés, hanem 
a megszerettetés is kell. S vájjon meg lehet-e 
szeretni azt a földet, azt a tájat, azt az életet, 
melyet nem ismerünk, melyet elképzelni nem 
tudunk? ••• Ugyebár nem? Az ilyen megfigye-
lések emlékképei önmaguktól is alakítják, for-
málják a lelket. Ezek azok, melyek vissza-
visszatérnek lelkünkbe s felnőtt korunkban is 
oly kedvessé, oly vonzóvá teszik lelkünkben 
szülőföldünk képét.) 

— Ott az útkaparó. Igazgatja az utat, — 
szólnak a gyermekek, én meg tovább irányítom 
a szemlélődést, tovább fűzöm a gondolatot: — 
Az út szélén meg kőkupacok állnak. — Azt 
majd elterítik s megjaví t ják vele az utat, — 
szólnak s elmondják előző szemléleteiket a gőz-
hengerről, az azt kísérő kerekes faházikóról s 
az út javí tás egyéb mozzanatairól. 

— Hal lgassunk! . . . — mondom, hogy a fület 
is munkába állítsam, hogy azzal is szereztessek 
szemléleteket. — Verebek! . . . azon a jegenye-
fán csiripelnek. — Talán a téli gondokról be-

szélgetnek. Csak úgy veréb módra. Egyszerre 
beszél valamennyi. — Elha l lga t t ak . . . — Észre-
ve t t ek . . . — Surr! — Surr! — hallatszik s a 
verebek hullámos röpüléssel szállnak másik 
jegenyefára s ott folytat ják a tanácskozást. 

— Annak a jegenyefának a tetején va r jú 
áll. — Nézi a határt . — Azt nézi, hogy hol szán-
tanak. — Ott szánt egy ember. Majd odaszáll 
s a barázdából összeszedegeti a földből kike-
rült férgeket. — Már száll is! — Hallgassá-
tok — Kár! Kár ! — hogy elmúlt a nyár, — 
toldják meg a gyermekek. 

Megint egy kilométerjelzőkő. Megállunk, 
visszatekintünk az első kőhöz s szemünkkel a 
távolságot méregetjük. — A faluvégétől l k m - t 
haladtunk. — Mennyi idő alat t tettük meg? — 
Húsz perc alatt. — Igen, de meg is álltunk, 
nézegettünk. — Ha nem álltunk volna meg, 
tizenöt penc alat t is ideértünk volna. — Nézze-
tek oda a galagonyás dombra! Mennyire lehet 
az innen? A gyermekek nézegetik és megálla-
pítják, hogy 1 km-nyire. De csak a légvonalat 
nézik. — Nézzétek ott az utat! Az kanyarodik. 
— Akkor több 1 km-nél, — állapítják meg a 
gyermekek. 

A hídhoz érünk. Eddig láttunk az első kilo-
méterjelzőkőtől. Megmérjük az út szélességét. 
I t t is 16 lépés. Visszatekintünk. Most meg 
mintha ott érne össze a két jegenyesor. (Ha 
nincs jegenyesor, az egyenes út, a vasúti sínpár 
is jó ennek a jelenségnek megfigyeltetésére.) 

Aztán a hidat nézegetjük. Terméskőből van. 
A múlt járól is szólunk. Elmondjuk, hogy az-
előtt fahíd volt ennek a helyén, de azt a meg-
áradt patak, a zajló jég sokszor elsodorta. Ez-
zel hiába birkóznak a hullámok. 

— Rajzoljuk le a falu végétől eddigi utun-
kat! Jelöljük meg a rajzon a hidat is, az eddig 
megtett útnak nevezetesebb pontjai t is. 

Dűlőúton- A Galagonyásba dűlőúton kell 
mennünk. Ezt is nézegetjük. Ez nem olyan ren-
dezett, mint az országút. Hiányzik róla a kő, a 
hengerlés. Ezen kevesebb kocsi jár, mint az or-
szágúton, mégis kátyús, göröngyös. Ez a szán-
tók, rétek közé vezet. Belőle gyalogút, ösvény 
vezet. Hová? Miért? Mennyi u ta t takarí tanak 
meg vele? Ott a föld szélén kereszt vagy tábla, 
azon felírás. (Tilos út.') Ki tette oda? Ott egy 
tanyaház. Fehér fala, kis ablaka kandikál ki a 
sárguló fák közül. Kié? Miért építette oda? 

Nézzünk szét az út szélén! Megszáradt 
szamártövis, bogáncs, stb. Ezek téli éléskamrái 
az ég madarainak. Miért? Amott ördögmotollát 
kerget a szél. Gurulás közben kihűlj, a magva. 
(A növények terjedése.) I t t répa-, ott kukorica-
föld. — Nyúl! — Ürge! Az is gyűjtöget télire! 
Héja kóvályog a magasban. Vájjon mit akar-
hat? ökörnyál úszik a levegőben. Azon a pó-
kok utaznak. Szegények! Hiába akarnak mene-
külni a tél elől! 

A Galagonyáson. Felérünk a Galagonyásra. 
Megállapítjuk, hogy mely irányban jöttünk s 
lerajzoljuk a dűlőútat, az abból kiágazó gya-
logútat, meg magát a Galagonya-Dombokat. 
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Szétnézünk a, dombtetőn. Bozóttal benőtt 
erdöszél- Galagonya, kökény, csipkerózsa stb. 
nagy összevisszaság. A piros, íekete és l iamvas-
kek gyümölcsök mar e iet tek, aszottak. Tessék 
megkoslo lni ! iviindezekre ráirányítom gyerme-
keim f igye lmét . {Aztán Keressük az okút, miért 
maradhatott ez a terület bozotnakf Adca van-
nak az adottságok, vsak körül iveU nézni s 
azokból kell következtetni, mert csak így szok-
nak gyermekeim a földrajzi gotiaUkozáshoz.) 
A dombon hatarhaiom, azon hatarko- i t t nárom 
község liatára talaikozik. Melyek azokí 

ÍUKCZZÜUK: váj jon van mindenkinek elég 
ennivalója? Pa i i íelreliuzódik s kenyeret maj-
szolja- Vájjon eszreveszik a többiek? Gábornak 
ket darab szalonnája van. iYLeiléülöK, beszélge-
tek veie. .Nemsokara Pa l i Uabor mellett ül és 
szalonnal is esziK. Fe iko megvágta a kezét. Itt 
a fertő tiepítószer, a kotoszer. (SOK, nagyon sok 
alkalom kínálkozik ilyenkor a nemesebb érzel-
mek és cselekedetek gyakorlására, meg a kö-
zösség, az együvetartozás érzelmenek felkelté-
sere.) 

Szemlélődés az égboltozaton és látókörben. 
A látókört már előzőleg szemléltettem, megis-
mertettem. Most arra nyí l ik alkalom, hogy azt 
erősítsem, bővítsem- — Milyen szép az ég! — 
mondom, mire az eget nézik gyermekeim. — A 
felhők kergetik egymást . — Haj t ja a szél, — 
fűzöm liozza, aztan mutatom és mondom: — A z 
ott bodorfelho, amaz bárányfelhő, ezek meg 
felhőfoszlányok. NézzeteK körül! Olyan az ég, 
mint egy n a g y üvegharang. Mi vagyunk a kö-
zepén. — Az ott messze a látóliatar. — Azon 
beiül a látókör, — mondják. S mikor f igye l -
mük már reáirányul, letesszük a földre a pa-
pirossal bevont keretet, megje lö l jük rajta az 
égtájakat s megjelöljük rajta mindazt, ami a 
látókörben benne van. — Ott a falu. Azt ide 
tessék rajzolni. — Itt a Nagyerdő. Azt meg ide 
kell rajzolni. S í g y tovább megmutatjuk előbb 
a valóságban, azután a helyét a rajzon mind-
annak, ami a szeldelő utakat, a kígyózó folyót, 
a látóhatár szélén húzódó vasútvonalat stb". 

A talajrétegek. E g y he lyen követ fejtettek 
v a g y kavicsot, földet hordtak el onnan. Lát-
szanak a földrétegek. Ez jó alkalom a földréte-
gek szemléltetésére. Ezt is megbeszéljük, ke-
resztmetszetben lerajzoljuk úgy, amint látszik, 
ennek a szemléletnek alapján később nem lesz 
nehéz elképzeltetnem a másfé le alakulatot. 

Bogár gyűjtés, növény gyűjtés. Va lami későn 
ny í ló v irágon bogár lakmározik. Ez az érdek-
lődést a többi bogárra is ráirányítja. Mindenki 
bogarat keres. Összegyűjtjük s otthon prepa-
ráljuk. Jó lesz szertárunk számára, alkalmi 
szemléltetésre. 

E g y szép növényt gyöke ies tü l ások ki a 
földből s e lhelyezem növénygyüjtőnkbe. Erre 
mindenki szép növényt keres. A szebb és érde-
kesebb példányokat nézegetjük, aztán azokat is 
elhelyezzük a növény gyűjtőbe. Kihúzok egy 
kakukfüvet s megszagolom, ő k is ugyanazt 
teszik, aztán i l latos növényeket keresnek. Galy-
lyakat is gyiijtök. Mégpedig terméssel és leve-

lekkel. A szebb s egyszerűbb tagozatú levele-
ket lepréseljük s alkalomadtán rajzmintának 
használjuk. 

Hangok környeze tünkben .— H a l l g a s s u k ! - . . 
C s e n d ! . . . Madárdal s e h o l . . . Az erdő sóhajto-
zik . . . A szellő mozgatja a sárguló leveleket -.. 
Azok h u l l a n a k . . . Vetkőzik az e r d ő . . . Távolról 
vonat zakatolása h a l l a t s z i k . . . Most m e g y át a 
hídon . . . Jobban hallatszik . . . —• Kolompszo, 
ostorcsattogás • . . A pásztor indul haza a ha-
tárból. 

A N a p lefelé ereszkedik az é g r ő l . . . Alko-
nyodik. Lépésben indulunk hazafelé. 

A kirándulás megbeszélése. A következő na-
pon a kirándulást megbeszéljük. D e nem rész-
letesen, csak nagy vonasokOan s a rajzok segít-
ségévéi- liiZ egyrészt gondolatelőhívó, emlékez-
tető lesz, más iészt meg a térképvázlat olvasá-
sában gyakorol juk vele gyermekeinket . A 
szemléleti anyag nagyrészét a későbbi beszél-
getések keretében dolgozzuk fel- Akkor, mikor 
sor kerül rájuk bármelyik tantárgy, különösen 
a beszéd- és értelemgyakorlatok keretében. 

Itajz. A megbeszélés után lerajzoltatjuk 
mindazt, amit a kirándulás keretében rajzol-
tunk- Ezzel újból átélik mindazt a kirándulás 
mozzanatait s lelkükben ismét megjelennek a 
szemléletek kepzetei. 

Fogalmazás- Kirándulás a Galagonyásra. 
V a g y : Élet az országúton. (Megfigyelések alap-
ján.) 

Drozdy Gyula. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

K ü l ü g y i Szemle (.1942. 5. sz-). A Külügyi 
Szemlének szeptemberi száma a nagyje lentő-
ségű cikkek egész sorát közli. A fo lyóirat élén 
Vaska Gyula írását o lvassuk: Hogyan képzeli 
el Benes az új Európát? c ímen. Megtudjuk 
belőle, hogy hazánk régi e l lensége tovább is 
fo ly ta t ja el lenünk mesterkedéseit . Szerves foly-
tatásként kapcsolódik ehhez a közleményhez 
Göllner Aladár írása: Cseh-szlovák-lengyel 
terv egy középeurópai államszövetség kialakí-
tásáról. A szerző fej tegetése i során arra az 
eredményre jut, hogy az lij Közép-Európa csak 
önálló ós függe t l en országoknak saját jószán-
tukból biztosított együt tműködésén alapulhat. 
Lotz János he lysz ínen szerzett érdekes tapasz-
talatai a lapján ismertet i Svédország politikai 
helyzetét az új világháborúban. Szentkirályi 
József cikke A közvélemény előkészítése a há-
borús Amerikában, kimerítő megokolása Ame-
rika hadbalépésének, s szemléletes le írása a há-
borús Üjvi lágnak. Hollósi Somogyi József 
A Panama-csatorna jelentőségéről szólva rá-
mutat, hogy ennek a csatornának az E g y e s ü l t 
Ál lamok számára ugyanaz a jelentősége, mint 
a Szuezi-csatornának Nagy-Br i tann ia számára. 
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Badics László a Hírszolgálat és propaganda 
fontosságára mutat r á a római magyarok sza-
badegyetemén tar tot t érdekfeszítő előadásában-
Szemléltető módon tájékoztat egyszersmind a 
kérdés történeti fejlődéséről; a lovasfutároktól 
a Hell-féle gépekig a hírszolgálat minden mód-
jával megismerkedünk. A tar ta lmas állandó 
rovatok közül most is a Kisebbségi Szemlének 
tanulságos, napi munkánkban is értékesíthető 
jelentéseire hívjuk fel a figyelmet. A Szlová-
kiáról, Romániáról, Horvátországról s a bán-
sági magyarságról szóló adatok derűlátó fel-
fogásra jogosítanak bennünket. Ott élő véreink 
eredményes munkát folytatnak magyar nem-
zeti mivoltuk megtartásáért . Legfőképen isko-
láikban nyílik erre bőséges alkalmuk. Szemlé-
letes adatokat olvashatunk a pozsonyi, nagy-
enyedi, brassói magyar iskolák nemes küzdel-
méről. A genfi magyar pedagógiai kiállításról 
is kapunk rövid ismertetést. A kiállítás magyar 
fülkéje, a folyóirat sokoldalú, kiváló szerkesz-
tőjének, Drucker Györgynek tájékoztató szavai 
után nyílt meg. Jellemző a közlemények érté-
kére, hogy még az egyik, kisebb könyvismer-
tetésben is egy történeti fontosságú nyilatkoza-
tot találunk: hivatásunk tudatosságának, köte-
lességvállaló készségünknek igazolására. Jókai 
Mórról olvassuk, hogy közel egy félévszázada 
ezt a jelentős megállapítást tette: Terjeszkedni 
nem feladata Magyarországnak, de emelkedni 
igen. Határain túl egy elfoglalnivaló hant sem 
vár Magyarországra; de határain belül nagy 
munka áll e lő t te . . . Megoldásra várnak a nagy 
szociális kérdések, amelyek egész Európa alatt 
(Magyarország alatt is) emelgetik a földet; el 
kell dőlni a nagytőke s a munkásvilág közötti 
nehéz kérdésnek . . . Ezt az idézetet még annak 
igazolására is ideiktattuk, mennyi szolgálatot 
tesz a Külügyi Szemle helyes tájékozódásunk 
elősegítése érdekében. 

Narodna Skola. A kárpá ta l ja i tanítók és 
nevelők lapja. Megjelenik magyar és ruszin 
nyelven. Felelős szerkesztő: Kutlán András, 
Ungvár. Szeptember havi szániában dr. Tom-
csányi Pál Vilmos kormányzói biztos „Nemzet-
nevelőimhez" címen intéz lelkes szózatot Kár-
pátalja pedagógusaihoz- L. A. a hősi halált halt 
kormányzóhelyettesről emlékezik meg meleg 
bangón. „Három év munkája" címmel dr. Ma-
rina Gyula a kárpátal ja i kormányzói biztosság 
hároméves tanügyközigazgatási munkájáról 
számol be. Megelégedéssel ál lapít ja meg a rö-
vid idő alatt elért szép eredményt. L. S. tollá-
ból Szinyei Merse Jenő dr. kultuszminiszte-
rünk életrajzát közli. Halász Antal a magyar 
tanítók ungvár i ruszinnyelvű tanfolyamáról í r 
beszámolót. Gyümölcs Sarolta a leányifjúság 
vallásos és hazafias neveléséről értekezik. 
Zsalivov a tanítók részére az ú j tanévre útra-
valóul sok jó tanácsot ad. Hírek, lapszemle, 
egyesületi közlemények és a hivatalos részben 
a kormányzói biztosi hivatal rendeletei egészí-
tik ki a nagyon gondosan szerkesztett, tartal-

*« ias lapot. 

Szilágy vármegyei Tanügy. Főszerkesztő: 
Fügedi Péter, Szilágysomlyó. Legutóbbi szá-
niában kegyeletes szavakkal emlékezik meg az 
elhúnyt kormányzóhelyettesről. Dr. Sréter Já-
nos „Báró Wesselényi Miklós, tanügyünk párt-
fogója" címen ledöntött szobrának újból való 
felavatása alkalmából mél ta t ja a szilágysági 
tanügy egykori lelkes pártfogóját. Fügedi Pá-
ter a nevelői munka megkezdése alkalmából a 
tanítói hivatás magasztosságáról ír. Lászli 
Gyula az állóírásról szóló tanítói jelentések' t 
foglalja össze s felhívja a lap olvasóit, hogy 
az írás megjavításának szolgálatában vitassák 
meg a fontos kérdést. Fügedi Péter szülői érte-
kezletekkel foglalkozik. Rendeletek, egyesületi 
beszámolók, október 6-ra emlékbeszédteivezet 
és vers van még bőven a lapban. 

Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Népműve-
lés. Felelős szerkesztő: Csontos Sándor. Szep-
tember havi számában Kovát s János dr 
„A Nagyúr hősi halált balt" címmel gyász-
keretes első oldalon kegyeletes szavakkal szól 
kormányzóhelyettesünk hősi haláláról. Csontos 
Sándor miniszterünk nagyjelentőségű debreceni 
beszédéből idéz „Kultúrpolitikánk irányelvei - ' 
címen és ismerteti a minden magyar nemzet-
nevelő szívében és lelkében őszinte visszhangra 
talált kijelentéseit. E számban kezdi meg 
Makra Sándor cikksorozatának közlését „A ta-
nító és a néprajzi gyűjtés" címen. A népi élet 
kincseinek gyűjtögetésére hívja fel a vármegye 
tanítóságát. Beszámoló a tanítói kar tisztelgé-
séről Szinyei Merse Jenő kultuszminiszternél. 
Rendeletek és hírek vannak még a lap hasáb-
jain. 

Felsőmagyarországi Tanügy. Az északkeleti 
vármegyék két tanker. kir. főigazgatóságának, 
több vármegye kir. tanfelügyelőségének és ál-
talános tanítóegyesületeinek hivatalos lapja. 
Megjelenik Miskolcon, Szőke Andor szerkesz-
tésében. Legutolsó számában méltó módon em-
lékezik meg Kormányzóhelyettesünk dicső hősi 
haláláról. Buday Géza tanker. kir. főigazgató 
„Munkatársaihoz" intézett üdvözlő soraiban 
emelkedett, lelkes szavakban szól a nagyidők 
nevelőihez. Szőke Andor a Debrecenben el-
hangzott miniszteri szózat nyomán „Kard és 
szellem" címen ír a magyarság hivatásáról. 
Dr. Gabona Béla a helyesírási eredmény meg-
állapításánál alkalmazható eljárásról, Szabó 
Sándor Lajos a jó könyv iránt való érzék fej-
lesztéséről értekezik. Lapszemle, rendeletek, hí-
rek, egyesületi élet rovatai is tartalmasak. 

Nógrádi Kultúra. Környei József szerkesz-
tésében Zagyvarónán jelenik meg. Szeptemberi 
számának első oldalán gyászkeretben hoz meg-
emlékezést a hősi halált halt Korniányzóhelyet-
tesünkről. „Kultuszminiszterünk debreceni be-
széde" címen a miniszteii szózat tartalmát 
közli. Vadkerti Béla „A Halászbástya fehér ba-
rá t j a" című cikkében a magyarság őshazáját 
megjár t Jul ián barátról ír. „Mit tud nyúj tani 
a népiskola a középiskolába lépő tanulónak" 
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címen sorolja fel azt a sok értékes nevelési 
eredményt, jó szokást, készséget, melynek bir-
tokában lép a gyermek a népiskolából a közép-
iskolába. Rendeletek s a vármegyei tanítóságot 
érdeklő hírek töltik ki a lap többi részét. 

Népoktatás. A veszprémvármegyei kir. tan-
felügyelői hivatal és a vármegyei Általános 
Tanítóegyesület hivatalos közlönye. Szerkeszti: 
dr. Békefy József. „A tanév kezdetén" című 
cikkében a magyar kötelességtudásnak meg-
ható és dicsőségteljes példáját vitéz Nagy-
urunk hősi halált hal t vitéz fiának a leg-
nagyobb áldozatát a hazáéit, ál l í t ja a köteles-
ségteljesítés legmagasabb fokára. Drexler Adolf 
a balatonleilei népművelési tanfolyamról ír be-
számolót. Szatlmayer János „Feljegyzések az 
egyik iskolalátogató naplójából" címen sok ér-
tékes tanácsot ad a kezdő tanítóknak és biz-
tatást az ingadozóknak. A lap közli az időszerű 
rendeleteket is. 

Tanítók Szövetsége. A Magyar Tanítóegye-
sületek Egyetemes Szövetségének hivatalos 
lapja. Felelős szerkesztő: Adorján József. Szep-
tember havi számában lierkényi Károly „Üj 
Európa építői" címen foglalkozik Szinyei Merse 
Jenő dr. kultuszminiszternek a debreceni nyári 
egyetemen elmondott megnyitó beszédével. Be-
számol az Egyetemes Tanító Szövetség elnök-
ségének a miniszter úrnál tett tisztelgő látoga-
tásáról s arról a közvetlen meleg fogadtatás-
ról, amellyel a miniszter a tanítóság képvise-
lőit fogadta- „A holnap tanítója" című cikkben 
Sugár Béla a nemzetnevelő tanító megbecsülé-
sének, felemelésének, megfelelő értékelésének 
szükségességét bizonyítja. A lap még az elnök-
ség munkájáról beszámolót, felhívást a vár-
megyei tanítóegyesületek elnökségeihez, végül 
néhány tanügyi lapszemlét is lioz. 

Magyar Népiskola- Az Áll. Tanítók és óvó-
nők Országos Egyesületének hivatalos lapja-
Felelős szerkesztő: Kerék Péter. Legutolsó szá-
mában Kormányzóhelyettesünk dicső halálával 
nemzetünket ért nagy gyászunkról keresetlen 
szavakkal emlékezik meg. , A megértés ú t ján" 
címen bizakodó hangon ír kultuszminiszterünk 
beszédei, nyilatkozatai, intézkedései nyomán a 
magyar jövőről. Szabó Sándor Lajos a régi 
helyettes tanítók áldozathozataláról ír. Évtize-
des helyettesi éveiknek beszámítását, család-
védelmi szempontokból is szükségesnek tar t ja . 
Több cikk és egyesületi közlemény is van a 
lapban. 

Német tanügyi lapokból. 

Az elkényeztetett gyermek az iskolában. 
Ez a tárgya egy pedagógiai elmélkedésnek, 

melyet a Svájcban, Zürichben megjelenő El-
tern-Zeitschrift legutóbbi kötetében olvasha-
tunk egy M• Z. szerzői névjellel közölt cikkben. 
Azzal kezdi, hogy mindenki tudja, lelkileg 
rendellenes haj lamú vagy fejlődésükben el-

maradt gyermekek az iskolában mily könnyen 
fölmondják a szolgálatot. Hogy túlzottan szi-
gorú nevelés, az otthoni környezetnek szere-
tetlensége komoly iskolai nehézségeknek vál-
hatik okává, azt legalább is minden tanító 
tudhat ja tapasztalásból. S a szülőknél is job-
ban tudja a tanító, hogy a nagy szigornak 
ellentete, a túlságos enyhesóg mennyire meg-
nehezíti a gyermek életét és előmenetelét az 
iskolában! És ma inkább, mint valaha, ugyan-
olyan mértékben, ahogy a mult század kemény 
szigorúságra hajlott , most „a gyermek százada" 
annak a kísértésnek van kitéve, hogy a gyer-
meket az egész élet középpontjává tegye, min-
dent meg akar „érteni", tehát megbocsátani, 
bármit cselekszik, és megkímélni őt minden 
ütődéstől, sebhelytől és magaviseletének min-
den neki nem kedves következményétől- K i cso-
dálkoznék azon, ha ott, ahol a nevelő felelős-
ségét ennyire félreértik, mindig a tanítóban 
vagy a pajtásokban keresik az okát annak, ha 
nein minden megy simán az iskolában? Lehet, 
hogy uz iskolai nehézségek okai magában az 
iskolában rejlenek; de alapulhatnak az otthoni 
nevelés hibáin is, — az iskola letagadhatatla-
nul napvilágra hozza a szülői háznak nevelési 
hibáit. 

A belépés az iskolába az egészséges családi 
körülmények között felnőtt, észszerűen nevelt 
gyermekre nézve nagy s az elkövetkezendők 
ellenére is örömteljes élmény. Az elkényezte-
tett gyermek számára azonban az első lépést 
jelenti egy oly világba, amely nem haj landó 
merőben az ő személyes kívánságaihoz iga-
zodni, igényeit annak minimumára korlátozni, 
amit cselekedni szokott s a gyermek személyes 
hajlandóságait annak mértékévé tenni, hogy 
mit merjen követelni tőle. Az iskola megköve-
teli és kifejleszti mindennemű társas életnek 
két előf öl tételét: az önállóságot és az alkal-
mazkodást, és törekszik ezt a két, egymással 
látszólag szembenálló és szembenható szüksé-
gességet egyensúlyba hozni. Az elkényeztetett 
gyermek azonban vagy egyiket vagy másikat 
nem ismeri, vagy egyiket sem: ha eddig min-
den kívánsága teljesült a nélkül, hogy különö-
sen erőlködnie kellett volna, — honnan legyen 
akkor ereje, hogy az elkerülhetetlen külső el-
lenállásokkal szemben megállja helyét, hogy 
ne hagyja félretolni magát és hogy képességei-
nek sorompóba állításával kivívja társainak 
és tanítóinak elismerését? És ha eddig család-
jában az egész élet körülötte, mint felség kö-
rül forgott — hogyan tanulhat ta volna meg, 
hogy önös igényeiről lemondjon és önként be-
illeszkedjék más egyenlőjoguaknak közössé-
gébe? 

Elkényeztetett gyermekeknek éppenséggel 
nem kell rendellenes haj lamú gyerekeknek 
lenniök, de magatartásukban annyira hasonlí-
tanak hozzájuk, hogy nem mindig könnyű 
megkülönböztetni, hogy a szabálytól való elté-
résnek egyik vagy másik alakjáról van-e szó. 
Esetleg mind a kettő kapcsolatban jelentke-
zik. „Ideges" gyermekek — és felnőttek is — 
többnyire rendkívüli igényeket támasztanak 
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környezetükkel szemben és megpróbálják ar ra 
kényszeríteni, liogy állandóan velük foglalkoz-
zék és hogy egészen szerintük igazodjék min-
denki. Ilyen gyermekek persze öntudatlanul azt 
kívánják, hogy kényeztessék őket, és ha ez 
— nem ri tkán — sikerül nekik, az még nem 
bizonyítéka a szülők nevelői tehetségtelenségé-
nek. Akinek csakis lelkileg teljesen kiegyensú-
lyozott gyermekekkel és i f jakkal van dolga, 
az alig képzeli el, milyen nehéz lehet ilyen eset 
ben a helyes mértéket megtalálni a követelés 
és- az engedékenység között. 

Miként az „ideges" és a pszichopatiás gyer-
mekek, úgy az elkényeztetettek is az iskolában 
való magatartásuk szerint két csoportba oszt-
hatók, a „zavargók" és a „szenvedők" csoport-
jába a nélkül, hogy ezzel valamit mondtunk 
volna az abnormis jelenségek alapokáról. 

Zavarólag hat az elkényeztetett gyermek az-
zal a tehetetlensegével, hogy nem tud mások-
hoz alkalmazkodni. Ügy mint otthon, az isko-
lában is előnyöket igényel, megrövidítettnek 
érzi magát, ha éppen úgy bánnak vele, mint 
társaival, és nem jobban, előretolakodik vagy 
tiltakozva visszavonul a sarokba és duzzog, ha 
igényeit nem veszik figyelembe. Nagyrészt el-
kényeztetett i f jaktól származnak a tanítók 
igazságtalanságáról szóló ismeretes vádak, és 
a tipikus kútmérgezők között, kik társaikat ál-
landóan lázítani próbálják tanítóik ellen, az el-
kényeztetett gyermek nem ri tka jelenség. Aki 
csak akkor érzi, hogy igazságosan bántak vele, 
ha külön kalácsot sütnék neki, rendesen az 
első, aki pártoskodásról panaszkodik, ha egy-
szer egy másikkal szelídebben bánnak, mint 
vele. 

Az elkényeztetett gyermekek és i f j ak közül 
a zavargó igazi csapás tanulótársaira és a ta-
nítókra nézve; a szenvedőnél az elkényeztetés 
saját énjére hat vissza. Mert ilyen gyermekek 
többet igényelnek a maguk részére, mintameny-
nyit ők engedélyeznek másoknak, állandóan jo-
gaikban megrövidítetteknek érzik magukat s 
azért rendkívül szánalomraméltóknak tűnnek 
fel önmaguk előtt, örökké úgy érzik magukat, 
hogy nem értik meg őket, hogy nem becsülik 
meg valódi értékük szerint, de lemondanak ar-
ról, hogy saját teljesítményükkel érvényesül-
jenek, mert hiszen tanítóik és társaik úgysem 
képesek megérteni őket. Mindig többé-kevésbbé 
sértetteknek benyomását teszik; szenvednek és 
értésükre adják másoknak, mindenekelőtt ta-
nítóiknak, hogy ők az okai szenvedésüknek. 
Hasonlítanak ebben a kis Jánosihoz, aki azt 
mondta: „Űgy kell az apámnak, ha megfagy a 
kezem, mért nem vesz nekem kesztyűt!" A szen-
vedő, elkényeztetett gyermek nem tudja meg-
bocsátani a tanítónak, hogy rendszerint az 
egész osztályhoz fordul; mert megszokta, hogy 
csak azt hallja meg, amit közvetlenül neki 
mondanak és inkább kissé ostobának akar lát-
szani, mint a többiekkel együtt fogadni azt, 
ami mindnyájuknak szól, ha ezzel ar ra kény-
szerítheti a tanítót, hogy ő neki mégegyszer 
megmagyarázza a dolgot. Innen van, hogy el-

kényeztetett gyermekek az iskolában gyakran 
ostobábbaknak látszanak, mint aminők való-
ban. 

Az elkényeztetett gyermek a tanítóra nézve 
nehéz és, nem ritkán háládatlan feladatot je-
lent; de minden derék tanító, talán a nélkül, 
hogy ő maga észrevette volna, közreműködött 
abban, hogy elkényeztetett gyermekek az is-
kola révén megtalálták az utat derekas és ér-
tékes élethez és megtanulták sa já t magatartá-
sukkal jóvátenni szülőik nevelési tévedéseit és 
hibáit- A szülőknek azonban, akik nem ismerik 
a különbséget a jószívűség és a gyöngeség kö-
zött, nem szabad csodálkozniok, ha gyermekeik-
nek akár zavarólag, akár szenvedően nehéz? 
ségeik támadnak, melyektől mások meg vannak 
kímélve. 
(Eltern-Zeitschrift) 
1941. 4. szám. 

Egész mondatban feleltessük-e 
a tanulót? 

A Die Deutsche Schule című folyróirat leg-
utóbbi évfolyamának egy közleménye nagy 
bátorságot árul el, mikor e régen elintézettnek 
látszott kérdést ú j r a fölmelegíteni merészeli. 

A régi iskolai pedagógia előtt ez a kérdés, 
bűnnek és káromlásnak tűnt volna fel; állás-
foglalása a teljes mondatban való iskolai felel-
tetéssel szemben módszertani alapelv volt. Ha-
sonló állást foglalnának el kérdésünkre vonat-
kozólag a munkaiskola radikális hívei. Ök is. 
méltatlanságnak és káromlásnak tartanák, hogy 
ezzel a kérdéssel egyáltalában foglalkozzanak 
még. Az ő szemükben a tanuló egész mondat-
ban való felelete lehetetlenség, csúfság, régen 
elavult iskolamesterség törmeléke, maradványa, 
pedagógiai bűnözők segédeszköze. S a cikk 
szerzője mégis felszólítja a folyóirat olvasóit, 
hogy elmélkedjenek közösen e tárgyról. 

Egy bizonyos, az, hogy mindenki megegye-
zik abban: tanítványainktól helyes feleleteket 
várunk és kívánunk, vagyis olyan feleleteket, 
amelyek tárgyilag és logikailag találók és 
nyelvi szempontból is kifogástalanok. Mi azon-
ban a tanuló feleletének nyelvileg korrekt for-
m á j a ! A régi iskolai pedagógia azt felelte 
erre: bizonyára az egész mondat, mert ez kény-
szeríti a tanulót összefüggő beszédre, mert 
csak így teszi a megfelelő helyre a felelet lé-
nyeges szavát. A munkaiskola embere a min-
dennapi beszédre mutat orá, amel»' nem úgy 
jár el. Szerinte a teljes tanulói felelet révén 
tűrhetetlen nehézkesség és hömpölygő, lassú 
körülményesség lopódzik be a taní tás dialógu-
sába. Aki ismeri az iskolai gyakorlatot, tudja, 
hogy igen sok iskolában még ma is nagyban 
dívik az egyetlen szóval való feleltetés szokása 
vagy legalább is nem nagyon figyel e tekin-
tetben a tanító s hallgatagon tűri. 

Az elmélyedő módszertan régen szembefor-
dult ezzel az állásponttal. Hiszen olyan taní-
tási eljárással van ez kapcsolatban, mely túl-
zott mértékben csak kérdés és felelet alakja-
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ban nyilvánul, amikor is, sajnos, nem ritkán 
csak egy kiegészítő szót, a magától értetődőt 
kérdezik. 

Kell, liogy a tanítási eljárás — mely bizo-
nyára nem nélkülözheti a tanító kérdését és 
nem mondhat le, nem szabad lemondania 
róla — kellőképen helyet adjon a gyermekek 
önálló eredményeinek, tehát az önálló összefog-
lalásnak, az előadásnak, a mérésnek, a tanulói 
kérdésnek stb.; a tanulók gondolkodását és 
ítélőképességét alaposan igénybe kell vennie. 
Ebből származott az a követelmény, hogy az 
egyoldalú tanítói kérdés helyett különféle im-
peratív ösztönzéseket iktasson be, melyek min-
den teketória nélkül összefüggő beszédre ösz-
tönöznek: Mennyiben? Okold meg! Bizonyítsd 
be! Mit gondolsz erről? Mit állapíthatunk meg. 
először ••• azután . . . tovább . . . végül? Vilá-
gosan mondd el, amit akarsz, amit tudsz! Mu-
tasd ki, hogy ez így v a n . . . hogy ez nem lehet 
így! Gondolkozzál! Hasonlítsd össze a két véle-
ményt, a két tudósítást! Vizsgáld meg! Heiyes-
bítsd! Lehetséges ez? Foglald össze! Fejezd be! 
Ki tudna ellenérveket mondani? Mondd el, 
mit látsz? Mondd el, mit csinálok most? Mi 
következik ebből? Hasonlítsd össze a két álla-
tot, a két folyamatot, a két cselekedetet, a két 
embert, a két beszédet! Keresd meg a helyes 
kifejezést az ember magatartására! Fejezd ki 
magad világosan, hogy mindnyájan megért-
sünk! 

A tanítási óra célkitűzésével megadjuk a 
„problémának", egy igazi feladatnak formáját; 
a tanulók látják a hézagot, melyet ki kell töl-
teni, az ellentmondást, melyet fel kell oldani. 
Tehát nem valószínűtlen, határozatlan cél, pl.: 
Egy ú j hangot fogunk megtanulni, egy ú j 
állatról tanulunk, egy ú j növényről, egy ú j 
olvasmányt olvasunk most, stb. — E helyett 
valami didaktikai ösztönzés kell: Most Berlin-
ből Münchenbe utazunk vagy Hamburgba! 
Hány eperfát kell ültetnünk, hogy iskolánk 
udvarát bekerítsük stb. 

Régi helyes követelmény már, hogy a taní-
tás aktusának tulajdonképen problémáról pio-
blémára, feladatról feladatra kellene haladnia, 
vagyis lépésről lépésre szűkíteni és mindig 
világosabbá tenni. Mennél inkább fölváltja a 
puszta kérdés-felelet módszerét a tudatosan 
vezetett és átgondolt oktató beszélgetés, annál 
inkább jutnak el a tanulók a töredékes sza-
vaktól, inint felelettől, a gondolatok kifejezé-
séhez. Célkitűzések fölszabadítják a szellemi 
erőket s t^yúttal ljeszédre ösztönöznek; a 
puszta katekizmusi eljárás megfosztja a gyer-
mekeket a gondolkodás munkájától és elvezet 
a hírhedt egyszavas felelethez. 

Neveljük tanítványainkat a tanítás folya-
mán világos, pontos, rövid beszédre. Ehhez 
nem elegendők egyszerűen az ú. n. bcszédhely-
zetek, hogy a gyermekek saját életüket mesé-
lik el közlő formában. Aki a tanulók sok rossz 
beszédkísérletét rendszeresen tanulmányozza, 
az tudja, milyen munka áll előtte. Töredékes 
szavak nem elégítenek ki. Nem elegendő a 
gyakran szokásos formula: Beszélj egész mon-

datokban! A helyes oktató beszélgetés célja az 
legyen: „a gyermekeket tevékenyekké tenni", 
akkor véleményüket, ítéleteiket, feleleteiket is 
összefüggően fogják előadni. 

Hogy vannak természetesen olyan órák, me-
lyeken kérdés és felelet adják a vezérfonalat 
— pl. a számolás gyakorlásánál, .a nyelvtan-
ban, a helyesírásnál —, az magától érthető. De 
ebben az esetben is tudja a megfontolt tanító, 
hogy igen gyakran fontos a tanítás eredménye 
szempontjából, hogy a felelés összefüggő mon-
datokban történjék. A kérdés ingerel és ki-
váltja a reakciót; ahol ennek a kettőnek egy-
séggé kell lennie, mely aztán megragad az em-
lékezetben, ott összefüggően kell felelni. Leg-
jobb példa erre az egyszeregy. 

Ne feleltessünk teliát mindig teljes mondat-
tal, azonban mindig helyen összefüggésben. 
Die Deutsche Schule 
1941. évf. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ű V É S Z E T 

Széchenyi intelmei. Bevezetéssel, jegyzetek-
kel ellátta: Váradi József, (Széchenyi Zseb-
könyvtár. A magyar sors kérdései. „Studium"-
kiadás) 

Széchenyi Intelmeit elsőszülött fiának, gróf 
Széchenyi Bélának szánta. Ez azonban sohasem 
jutott ahhoz, akihez szólt, mert egy házkutatás 
alkalmával ezt is elkobozták s a bécsi titkos le-
véltárba utalták. Innen aztán csak kevés szivár-
gott ki azokból a gondolatokból, amiket Szé-
chenyi ebben a remekében fiának mond. Az 
1918-ban bekövetkezett monarchiabomlás után 
azonban hozzájuthattunk Széchenyinek ehhez a 
hagyatékához, amit nem olvashatott el a fiú, de 
már olvashatja a nemzet, s kaphat belőle örök 
időkre szóló intelmeket. 

Nagy szolgálatot tett Váradi József különö-
sen nekünk nevelőknek akkor, mikor Széchenyi 
Intelmeit sajtó alá bocsátotta, bevezetéssel, 
jegyzetekkel ellátta, mert ezzel alkalmat adott 
arra, hogy Széchenyinek, mint nevelőnek lelki 
világába mélyebben betekinthessünk. 

Széchenyi Intelmeiben főleg az önnevelésre 
vonatkozóan találunk megkapó gondolatokat, 
mégpedig bölcseleti elmélkedéssel megvilágítva. 
Az a tanító, aki ezeket olvassa, nagyon közel 
jut ahhoz az eszményi ember-ideálhoz, amely-
nek nevelését végcélnak tar t ja . 

A szépen kiállított könyv ára: 1'50 P. 

A külpolitikai népnevelés könyvei. Világ-
politikai Könyvek cím alatt ríj könyvsorozatot 
indít a most létesült „írás" könyvkiadóvállalat 
s e sorozattal céljául tűzte maga elé a ma-
gyarság világpolitikai tájékoztatását, nevelését, 
érdekes riportszerű ismertetésben akar irányt 
mutatni a mai világpolitikai élet nagy össze-
visszaságában. 
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A sorozat első könyveként dr. Baktay Er-
vinnek: „India Szabadságot Akar" című idő-
szerű könyvét jelenttette meg, amely értelme-
sen, érdekesen világítja meg azt az indiai kér-
dést, mely a ma világhatalmi harcának egyik 
legfontosabb sarkkérdését jelenti. A könyv nem 
elvont, száraz ismertetés, de elevenen lüktető 
hűséges képe annak az Indiának, amely az an-
gol imperializmus politikai és gazdasági ki-
zsákmányolását szenvedi-

Legközelebb jelenik meg a sorozat második 
könyve, melyet Mécs Alajos, a híres világutazó 
és író í r s amely az óceánok haicával, a ten-
gerek világpolitikai jelentőségével foglalkozik. 

Ez a sorozat a népnevelés egyik eddig elha-
nyagolt ágát, a magyar lélek és értelem kül-
politikai nevelését szolgálja- Ezért a népneve-
lés minden komoly munkását közelről érdekel-
hetik ezek a könyvek. 

A sorozatról, melynek kötetei 5'40 pengős 
áron kerülnek forgalomba, s minden kötet bő-
séges térkép, grafikon és képanyaggal il-
lusztrált, készséggel küld az érdeklődő tanítók-
nak részletes ismertetést az Írás könyvkiadó 
és könyvterjesztő kft. Budapest, V., Katona Jó-
zsef-utca 23/a. 

Az Új Európa és Magyarország. Üj eszmék 
harca rázza a világot és formálja az ú j Euró-
pát. Az ú j eszmék egyes országokban már való-
sággá váltak, máshol mozgásba hozták az ál-
lami, gazdasági és szellemi élet vérkeringését. 
Az ú j eszmék szembenállanak a régi világgal 
és az idők szavát jelentik. Ebben a nagy vajú-
dásban természetes átalakulás folyamatában 
van a magyar élet, magyar sors és kialakulás-
ban a magyar jövő. Mint lehet az ú j európai 
eszmei mozgalomnak magyar otthont terem-
teni úgy, liogy az ú j társadalmi épület ni agyai-
téglákból épüljön, mint lehetünk az ú j Európá-
ban európaiak és mégis teljesíthessük végzete-
sen magyar hivatásunkat — erre, ezekre a kér-
désekre ad okos, nyilt és nemzetpolitikai szem-
pontból helyes irányú feleletet egy ú j könyv, 
amely Az Üj Európa és Magyarország cím alatt 
most került könyvpiacra. A könyvet Szeberthy 
János írta, akinek társadalomtudományi és ál-
lampolitikai írásai már eddig is feltijpést kel-
tettek. 

A rendkívül ízlésesen kiállított 328 oldalas 
nagyalakú könyv ára 1080 pengő s megrendel-
hető az Írás könyvkiadó és könyvterjesztő kft.-
nél Budapest, V., Katona József-utca 23/a. 

Kerényi József: A bűnözés leküzdésére irá-
nyuló törekvés új útjain. (A bécsi rendőrigaz-
gatóság kriminálbiológiai állomása kritikai 
megvilágításban.) 

Érdekes tanulmány hagyta el a sajtót fenti 
cím alat t a közelmúltban. Szerzője Kerényi 
József, gyógypedagógiai tanár, a M- Kir. Gyer-
meklélektani Intézet asszisztense, aki már ré-
gen nagy szakértelemmel foglalkozik ezzel a 
nagyfontosságú kérdéssel. 

Tanulmányának első részében a nevelési le-
hetőségek alsó és felső korhatárának megálla-
pítására szorítkozik, majd a továbbiakban rész-
letesen foglalkozik a bécsi rendőrigazgatóság 
1929-ben felállított kriminálbiológiai kísérleti 
osztályának működésével. 

A vizsgálati fogságban levő bűnözők vagy 
gyanúsítottak kivizsgálása a külön o célra or-
vosok, jogászok és pedagógusok bevonásával 
szerkesztett kérdőívek alapján történik. A 8 kér-
déskomplexum mindenre kiterjed: a személyi 
adatokra, a bűncselekmény részletes és tárgyi-
lagos leírására, az előélet kikutatására, a ro-
konságra (családi öiökletes terheltség!?) az 
értelmi-, érzelmi-, akarati-, ösztönéleti ténye-
zőkre, az antropometriai mérések és psycholó-
giai vizsgálatok eredményeire, a „szomatikus 
és psychopatológiai" leletekre. Az utolsó cso-
port az eddigi vizsgálatok során szerzett ta-
pasztalatok összefoglalását s a javaslattételt 
foglalja magában. Állásfoglalás a kérdéssel 
szemben, hogy le lehet-e vezetni a tettet a sze-
mélyiségből és ha igen, hogyan? 

E csoport megállapításai adnak megbízható 
tájékoztatást az egyénnel szemben alkalma-
zandó intézkedés minéműségére nézve. Az elv 
az, hogy az intézkedés ne legyen puszta meg-
torlás, hanem a bűn levezetésére s a bűnös er-
kölcsi megjavítására alkalmas gyógyító eljá-
rás. 

A személyiségképnek ez a felvetítése hármas 
célt szolgál: fontos tudnivalókat tartalmaz az 
ítélőbíró számára, pontos i rányt szab a bünte-
tést végrehajtó közegeknek a r ra nézve, hogy 
milyen terápiára van szükség, harmadszor a 
tudományos kutatómunkának értékes anyagot 
szolgáltat a továbbfejlődéshez. 

A következőkben a szerző sorra veszi azokat 
az aggodalmakat, amelyeket a kii t ika felsora-
koztatott ezen ú j módszeres eljárással szem-
ben. Megállapítja, hogy ezek az aggodalmak a 
túlzás jellegét viselték magukon, mert e kér-
dést nem a kezdeményezés, hanem a végkifej-
lődés szempontjából vizsgálták. 

Örömmel üdvözli ezt a kezdeményező lépést, 
amely — széles körben elterjedve — közelebb 
viheti az emberiséget ennek a kérdésnek a 
megoldásához, „amely megoldást követel nem-
csak a humanitás s az emberiség sa já t jól fel-
fogott érdekében, hanem az államrezon szem-
pontjából is, mert minden államnak olyan fo-
gyatékosai és bűnözői vannak, amilyeneket 
megérdemel." 

Az újszerű, széleslátókörű tanulmány a 
„Nevelés" különlenyomatainak sorozatában je-
lent meg. (Megrendelhető: Pedagógiai Szemi-
nárium, Budapest VIII, Mária Terézia-tér 8-) 

Dr. Takács Gyula: A Népiskola igazgatása. 
(Gyakorlati kézikönyv a népiskolák vezetői, 
helyi hatóságai és a törzskönyvvezetők szá-
mára, jogszabálygyűjteménnyel és határidő-
naplóval.) Negyedik átdolgozott és bővített 
kiadás. 
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Ennek a hasznos könyvnek átdolgozott és 
lényegesen kibővített kiadása az előző kiadá-
sokkal szemben nemcsak terjedelmében mutat 
lényeges fejlődést, hanem tartalma tekinteté-
ben is. 

Első része a népoktatásiigyi igazgatással fog-
lalkozik s tartalmazza mindazt, amit minden 
népiskola vezetőjének, helyi hatóságának és a 
törzskönyvvezetőnek tudnia kell azért, bogy a 
népiskola igazgatása körüli munkájá t tudato-
san végezhesse. Az iskolafenntartásra, a népis-
kolára, a népiskola vezetésére, a tanítóra, a ta-
nítótestületre és az iskolaszolgára, valamint a 
törzskönyvvezetésre vonatkozó jogszabályokat 
megfelelő könnyű áttekintéssel szószerint közli 
ebben a részben. A nevelői és oktatói munka 
alaki részének összegezésénél, továbbá a nép-
iskolai hatóságoknál azonban azok ismertetése 
után már csak a vonatkozó jogszabályokra hi-
vatkozik, liogy feleslegesen ne terhelje a nép-
iskola igazgatásában résztvevőket, de mégis 
lehetőséget nyújtson arra, hogy szükség esetén 
ezek elmeiülhessenek a vonatkozó jogszabályok 
tanulmányozásában. 

Második részében — korábbi jól bevált rend-
szeréhez híven — a határidős ügyek intézését 
címszók szerint és a határidők sorrendjében 
ismerteti, hogy ezzel minden felesleges időtöl-
téstől megkíméljen mindenkit. Ezt a célt szol-
gálja a harmadik részben közölt külön határ-
időnapló és a negyedik részben közölt vegyes 
ügyek, a nyomtatványok jegyzéke, a betűren-
des tárgymutató és a jogszabályok számniu-
tatója is. 

A szerző általában mindent annak a célnak 
szolgálatába állított, hogy a népiskola vezető-
jét megkímélje minden felesleges és nyomasztó 
adminisztratív munkától. 

Külön előnye még az is, hogy a Népiskolai 
Utasítást és a Népiskolai Rendtartást teljes 
egészében, a Népiskolai Számviteli Utasítást 
pedig nagyrészben tartalmazza, de magábafog-
lalja mindazokat a legújabb jogszabályokat is, 
amelyekre a népiskola igazgatásában feltétle-
nül szükség van, s ehhez képest ára mindössze 
5 pengő. 

Veres Péter: Falusi krónika. Ez az írás a 
magyar parasztság harcának története a föld-
ért, amely az író szűkebb hazájában, Balmaz-
újváros határában 1820 körül indult meg. 

A magyar paraszt sohasem fogadta el, hogy 
a földhöz annak is köze lehet, aki nem műveli. 
És folyt a végnélküli per: kié a föld? A határ-
ban elterülő nagybirtokok szinte megfojt ják az 
egyre szaporodó parasztságot, pásztor- és zsel-
lérsoi'sra kényszerítik. Hogy ez mit jelentett 
egy fél évszázaddal ezelőtt, azt a legnagyobb 
megdöbbenéssel olvassuk Veres Péter könyvé-
nek lapjain. Sa já t emlékezetéből és ma is élő 
öreg emberek elbeszéléseiből próbálja felidézni 
az elmerült multat. Célja, hogy egész hiteles 
tudósítást adjon egy tájról, egy korról és arról 
a népről, „amely megülte ezt a tá ja t és átélte 
ezt a kort." 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Urak, bérlők, tanyások, cselédek, napszámo-
sok, fuvarosok, részesek, „fólesipejűek" és „lo-
vaskódusok" a szereplői ennek a nagy magyar 
tragédiának. 

A parasztok örök harca földért, emberségért 
arató- és cselédsztrájkban robbant ki a század 
elején, majd az eredménytelen küldöttségjárá-
sok után a szocializmus térhódításához veze-
tett. 

A krónika utószavában a szerző azon remé-
nyének ad hangot, hogy következő könyvében 
már az ezeréves per végét jelentheti: hogy 
meghódították a földet a többi falvak paraszt-
jaival, meg a városba szorult dolgozókkal 
együtt az országot is. 

Az őserőtől duzzadó magyar írás — Fáy 
Dezső megragadó címlapjával — a „Magyar 
Elet" kiadásában jelent meg. 

Gál Sándor: Európa önellátása a nyers-
anyagtermelés tükrében c. gazdaság-földrajz-
tanulmánya nemcsak a legidőszerűbb gazda-
ságpolitikai kérdéssel foglalkozik, hanem az 
európai államok gazdasági és termelési adatai-
ról nyú j t szemléltető és áttekintő képet. 

A tanulmány az olvasó elé vetíti a világter-
melés és az európai termelés fontosabb adatait 
és párhuzamot von az európai országok terme-
lési és fogyasztási arányai között. A könyv első 
részében Európa népsűrűségi és gazdasági fel-
osztásával ismerteti meg az olvasót, a második 
rész a nyersanyagtermeléssel foglalkozik. A 
szerző a többi közt kimutat ja , hogy az európai 
termelési és fogyasztási arányaival foglalkozik, 
cukor, tej, szén stb. esik. A tanulmányt átte-
kintő gazdasági térképmelléklet egészíti ki, 
amely kétszínben nyomva külön tünteti fel a 
mezőgazdasági és az ásványi területeket, azon-
kívül a fontosabb iparvidékeket is bemutat ja . 

Európa önellátása a nyersanyagtermelés 
tükrében az első magyar nyelven megjelent 
gazdaság-földrajzi szakkönyv, amely Európa 
termelési és fogyasztási arányaival foglalkozik. 
A szerző forrásmunkák gyanánt a legértékesebb 
földrajzi és gazdasági szakmunkákat használta 
fel és tanulmánya pedagógiai vonatkozásban 
is hasznosítható. A könyv 6 ív = 96 oldal. Ára 
P 240. Kapható minden könyvkereskedésben 
és IBUSz-pavillonban, azonkívül megrendelhető 
a szerzőnél: Gál Sándor, Budapest, XIV., Thö-
köly-út 91. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A svéd tanítóképzés. 

Svédországban végre megoldódott a néptaní-
tók egyetemi képzésének kérdése. Évtizedeken 
át küzdöttek az egyetemre bocsátásért, a nélkül, 
hogy sikerült volna. 1941-ben megnyílt az egye-
tem a tanítók részére, sajnos azonban, ez ma 
már elvesztette azt a jelentőségét, mely 10 év-
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vei ezelőtt még meglett volna, minthogy újab-
ban állandóan növekedőben van azoknak a ta-
nítóknak a száma, akik érettségit tettek s azért 
is, mert valószínű, hogy belátható időn belül 
Svédországban is megszűnik a régi szeminá-
riumi képzés rendszere. 

(Der Deutsche Volkserzieher.) 

Üt a főiskolai tanulmányok felé. 
A németek hivatásversenyének vezetősége, 

mint hatóság, közzétette az eddig létesített sze-
lekciós táborok eredményeit. I f j a k részére eddig 
16, leányok részére 5 szelekciós tábort szervez-
tek. Ezek a táborok rer.dszerint 60, legfeljebb 
100 pályázót fogadnak be, kiket 10 napi idő alatt 
emberi, jeliemi, politikai és hivatásbeli tulaj-
donságaikra nézve megvizsgálnak. E vizsgálat 
eredményei a lapján készül azután a javaslat a 
legalkalmasabb elhelyezési intézkedésekre. 

Az eddigi 21 táborból 1410 résztvevőt lehetett 
hivatási elhelyezésre kiválasztani, és pedig 
1193 i f j ú t és 217 leányt. 20 i f j ú részére a főisko-
lai mérnöki tanulmányokra nyitották meg az 
utat, 222 szakiskolai képzésre van kiválasztva, 
87 pályázót művezetői foglalkozásra jelöltek ki, 
£3-at technikussá képeznek és 100-at bányászati 
tisztviselői és vezetői pályára szemeltek ki. 171 
résztvevőt a thorni repülési technikai intézetbe 
utaltak be, 489 i f jú személyes továbbképzésre 
vagy rendkívüli szakképzésre kapott ösztönzést. 
A leányok közül 3-nak javasolták a főiskolára 
való beiratkozást, 105-en szakiskolát fognak lá-
togatni, 37 résztvevő leányt ipartanítóvá és 3-at 
népiskolai tanítóvá képeznek ki. A szelekciós 
táborozás eredményei olyan kiválóak, hogy jö-
vőben mindenkit, aki hivatásbeli előlépést ke-
res, ilyen táborban fognak kivizsgálni. A német 
közlemény, melyet a Nordische Rundschau tesz 
közzé, arról tanúskodik, hogy már igen közel 
j á runk Madách Imre nagy drámai költeménye 
XI I . színének szelleméhez. 

Két fontos hivatás. 
Ez alatt a cím alatt t á rgyal ja egy Nonnen-

bruch nevű író a Völkisclier Beobachterben a 
technikust és főleg a tanítót. „Nincs hivatás, 
melynek gyenge ellátottságát kevésbbé tudja 
elviselni a nép, mint a tanítói hivatás." A pá-
lyaválasztási tanácsadásnál éppen a hivatalban 
levő tanítónak kell erős befolyást gyakorolnia: 
„A néptanítónak úgy kell nevelnie a fiatalokat, 
hogy a munka nemességének tudata fölébredjen 
lelkükben. Az iskolai időszak 6—8 esztendeje 
alatt be lehet vésni a tanulóba a különféle hiva-
tások általános képét. A falusi néptanítónak 
módjában van fiaiban és leányaiban fölébresz-
teni azt az érzést, melyet a földből meríteniök 
kell. Ez aztán a gát a falutól való menekülés 
ellen." 

Engedelmességre nevelés. 
Johann Prüfer, a kiváló gyermeklélektani 

író megállapít ja egy írásában, hogy az engedel-
mességre nevelésnél a legfontosabb a nevelő-

nek belső fölénye, tekintélye. Ahol ez megvan, 
ott megjön az engedelmesség is, ahol hiányzik, 
ott egyáltalában lehetetlen minden nevelés. Va-
lódi tekintélyre természetesen nem lehet külső 
eszközökkel, mesterségesen szert tenni, ilymó-
don legföllebb félelmet kelthetünk. Igazi tekin-
tély csak tiszteletből és bizalomból származik, 
föltétlenül tényleges lelki felsőbbséget igényel-
Ha minden szülőnek megvolna a gyermekek 
előtt ez az igazi tekintélye, akkor több volna az 
engedelmes gyermek is. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A székesfehérvári egyházmegye róm. kat. 
népiskoláinak tanítói szeptember hónapban tar-
tották évi közgyűlésüket Székesfehérvárott a 
Szent István-teremben. A közgyűlésen közel 350 
tanító vett részt Csúcs Is tván protonotárius 
kanonok, egyhm. főtanfelügyelő elnöklete alatt, 
aki megnyitó beszédében Szent Gellért halálá-
nak 896. évfordulója alkalmával az első ma-
gyar i f júnak, Szent Imrének nevelőjét állította 
példaképül az egyházmegye tanítósága elé. 
A közgyűlésen Shvoy Lajos megyéspüspök 
nagy beszédet mondott a tanítói lelkiségről és 
a szükséges szellemi felkészültségről; Reisz 
Elemér jézustársasági atya, a magyarországi 
missziós mozgalom apostola az egyház missziós 
tevékenységéről s a vele szemben tartozó kato-
likus és tanítói kötelezettségről szólt az egybe-
gyűlteknek. Az elnök indítvnrivára n tnnítr'>«ásr 
lelkesedéssel üdvözölte dr. Szinyei Merse Jenő 
vallás- és közoktatásügyi minisztert a „Munka-
társaimhoz" cím alatt a tanítókhoz intézett szó-
zatáért, továbbá vitéz Béldy Alajos altábor-
nagyot a keresztény erkölcsi alapokra épített 
nemzeti nevelés érdekében az i f júsági vezetők 
bécsi kongresszusán mondott beszédéért. A mi-
niszternek küldött üdvözlet szövege a követ-
kező: „A székesfehérvári egyházmegye 350 taní-
tója közgyűlése alkalmából köszöni, hogy meg-
értő és szerető szívét tárta felénk: nem fog 
bennünk csalódni. A szeretetet szeretettel, a 
bizalmat tanítói lelkünk hűségével viszonozzuk-
Isten áldja Nagyméltóságodat és engedje valóra 
válni nemes szándékait." A vitéz Béldy Alajos-
hoz intézett távirat szövege ez: „A székesfehér-
vári egyházmegye 350 tanítója közgyűlése al-
kalmával mély tisztelettel köszönti Nagyméltó-
ságodat és biztosítja, hogy a reá bízott i f jú-
ságot a bécsi hitvallás szellemében igaz keresz-
ténynek és testben, lélekben fegyelmezett ma-
gyarnak fogja nevelni." 

H Í R E K 

Berendelés. A m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr Mészáros Károly pesthideg-
kúti áll. népiskolai igazgató, köizeti iskola-
felügyelőt a Néptanítók Lapja Szerkesztőségé-
hez szolgálattételre berendelte. 
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Nemzetvédelmi Kereszt adományozása. Ma-
gyarország Főméltóságú Kormányzója Buda-
pesten, 1942. évi júl ius hó 29. nap j án kelt leg-
felsőbb elhatározásával vitéz Derencsényi Mik-
lós ungvár i , ungi közigazgatási kirendeltségi 
kir. tanfelügyelőnek a Nemzetvédelmi Keresz-
tet adományozta. 

A Kormányzó Ür eberhárdi Patkó Olivér 
okányi taní tónak a Nemzetvédelmi Keresztet 
adományozta. 

Kitüntetés. Urbányi C. József székesfővárosi 
l ép- és ipar iskolai felügyelő, a székelyhadosz-
tá ly v. tisztje, a katol ikus írók és hír lapírók 
Pázmány-egyesületének igazgatósági t a g j á t a 
Kormányzó Ür Nemzetvédelmi Kereszttel tün-
tette ki. 

Pro patria. I f j . Hága József paksi községi 
tanító, tar talékos honvéd zászlós életének 29., 
taní tói működésének 5. évében az orosz harc-
téren folyó évi augusztus hó 7-én hősi ha-
lált halt. — I f j . Boán Géza banktisztviselő, had-
apródőrmester , Baán Géza vasvár i igazgató-
tanító fia, i f j ú életének 24. évében folyó évi 
augusztus hó 13-án az orosz harctéren, a Don 
mellett vívott ütközetben hősi halál t halt. — 
Vaskovits J ános lidp.-őrmester, nagyhindi kán-
tor taní tó a Don-menti harcokban augusztusban 
hősi halál t halt. 

Tanító sikere. Czéh Sándor győrszemerei 
evangél ikus kántor tan í tó résztvett a „Múzsa" 
könyv- és zeneműkiadó által rerdezet t országos 
magyarnóta-pályázaton s „Kis őszi ének" c. da-
lával a I l /a . d í ja t nyerte. A ki tünte te t t művet 
az ősz folyamán m u t a t j á k be Budapesten hang-
verseny keretében. 

Halálozás, özv. Borsody Vidorné sz. hétkátai. Lacz-
kovich Aranika nagykörűi á'.l. el. iskolai tanítónő f. évi 
szeptember hó 10 én, hosszas szenvedés és a szentkenet 
szentségének felvétele után áldásos, munkás életének 61. 
évében jóságos lelkét a Teremtőnek visszaadta. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

A tanítók családi pótléka. 

A méltányosság a lap ján engedélyezhető csa-
ládi pótlékra vonatkozó jogszabályokat és jog-
gyakorlatot már ismertettük. E közleményün-
ket kiegészítjük a méltányosság a lap ján enge-
délyezhető családi pótlék összegének megálla-
pítását tar talmazó jogszabály ismertetésével. A 
8500/1941. M. E. számú rendelet I I . fejezete 8. 
§-ának (1) bekezdése szerint a tanító(nő) részére 
törvényes édesatyja, édesanyja vagy szülőtlen 
törvényes unoká ja u tán engedélyezhető családi 

pótlék összege — az 1941. évi december hó 1-étől 
kezdve — havi 12 P. 

Jogszabályaink — a családi pótlékra való 
igényjogosultság szempontjából — a köztiszt-
viselőket négy csoportra osztják. A népiskolai 
tanerőket — a családi pótlékra való igényjogo-
sul tság tekintetében — a 9000/1927. M. E. számú 
rendelet I. fejezetének 8. pon t j a az említett négy 
csoport közül az elsőbe sorolja. [Az első cso-
portba való sorolásnak az a jelentősége, hogy 
a tanítók az első csoportba tartozó közalkal-
mazottakat megillető, tehát a legmagasabb ösz-
szegű családi pótlékot kapják, igónyjog.osult-
ság esetén. A családi pótlékra való igényjogo-
sultság azt jelenti, hogy a tanító(nő) a törvé-
nyes előfeltételek fennforgása esetén követel-
heti az őt megillető családi pótlék kiszolgálta* 
tását, azaz családi pótlékának folyósítása érde-
kében közigazgatási jogsegélyt vehet igénybe.J 

A tanítónak — a törvényes előfeltételek meg-
léte esetén — igénye van családi pótlékra: a ) 
gyermeke u tán; b) felesége után. A tanítónő 
— a megkívánt előfeltételek fennforgása esetén 
is — csak a következő esetekben emelhet igényt 
családi pótlékra: 1. ha gyermeke ap ja meghal t" 
vagy hol t tányilvání t ta tot t ; 2. ha gyermeke apja 
teljesen keresetképtelen és semmiféle ál landó 
ellátása vagy jövedelme nines; 3. ha a taní tónő 
a gyermek apjától különváltan él és igazolja, 
hogy a gyermek az ő gondviselése alatt áll, és 
hogy eltartásáról ő gondoskodik (1912: X X X V . 
t.-e. 4. §-ának (1) bekezdése). A gyermek a p j a 
nem keresetképtelen, ha időközi keresettel bír, 
vagy ha keresete igen alacsony összeget ér el. 
Nem keresetképtelen a gyermek apja, ha csak 
azért nincs keresete, mert nem juthat foglalko-
záshoz. A gyermek ap jának keresetképtelensé-
gét foglalkozásához mérten b í rá l ják el: tiszt-
viselőnél szellemi keresetképtelenségről, f izikai 
munkásnál testi keresetképtelenségről lehet szó. 
Az 1912: XXXV- t.-c- 4. §-ának miniszteri in* 
dokolása szerint a „különváltan"-élés alat t nem-
csak azokat az eseteket kall érteni, amikor a 
házastársak nem élnek együtt, hanem azokat 
az eseteket is, amikor házasságukat jogérvénye-
sen felbontották. 

Ha a tanítónő férjhezmegy, a gyermekei i) 
után a fenti esetekben szerzett családi pótlékra 
való igénvjogosultságát nem veszti el (1912. évi 
X X X V . t.-c. 4. §-ának (2) bekezdése). Ezt a ren-
delkezést— természetesen — xígy kell értelmezni, 
hogy a tanítónő a családi pótlékra való igény-
jogosultságát csak abban az esetben nem veszti 
el, ha olyanhoz megy férjhez, aki családi pót» 
lókra nem igényjogosult . Ha a t an í tó rő ú j f é r j e 
családi xiótlékra igényjogosult , a tanítónő-fele-
ségétől. származó gyermekek mint mostoha-
gyermekek után a f é r j részesül családi pótlék-
ban- Egy gyermek után csak egy közszolgálati 
alkalmazott b í rhat családi pótlékra való igény-
jogosultsággal (tehát vagy a fé r j , vagy a fele-
ság mint édes-, illetve mostohaatya, vagy mint 

^édesanya). 
(Folytatjuk.) Dr- Horváth Zoltán. 
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H I V A T A L O S R É S Z 
1 — 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a közoktatásügyi igazgatás egyszerűsítéséről 
szóló 1941: XII . t.-c. 1. §-ának (1) és (2) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a követke-

zőket rendeli: 

1. 

A 25.800/1941. V. K. M. számú rendelethez fű-
zött szolgálati utasítás 3. pont ja az alábbi ren-
delkezésekkel bővül: 

„Kivételesen február hó 15. nap ja után is le-
het áthelyezést kérni akkor, ha az a rendkívüli 
helyzet, amely a soronkívül való áthelyezést 
szükségessé teszi, csak február hó 15. napja után 
állott elő, s a folyamodó áthelyezését a rendes 
batáridőben ez okból nem kérhette. Az ilyen 
áthelyezési kérelmet szeptember hó .1. napjá ig 
kell előterjeszteni. 

A szeptember hó 1. napjá ig előterjesztett ké-
relmekről szeptember hó 15. napjá ig kell a 
105.000/1942. V. K. M. számú rendelettel rendsze-
resített kartonlapokat kiállítani és felterjesz-
teni a tankerületi kir. főigazgatóhoz. A tan-
kerületi kir. főigazgató a kartonlapokat a feb-
ruár hó 15. napjá ig előterjesztett — de még nem 
teljesített — áthelyezésekről készült kartonla-
pok közé sorozza; ha pedig a kérelem más tan-
kerületbe való áthelyezésre irányul, annak a 
tankerületnek kir. főigazgatójához ju t t a t j a el. 
A február hó 15. napjá ig már előterjesztett, de 
még el nem intézett kérések tekintetében a tan-
kerületi kir. főigazgatók központi értekezlete a 
szeptember hó 1. napjá ig előterjesztett kivételes 
kérelmekkel együtt határoz. 

A központi értekezlet határozatának megfe-
lelő áthelyezéseket a tankerületi kir. főigaz-
gató úgy köteles végrehajtani, hogy az áthelye-
zésről szóló értesítést az áthelyezett legkésőbb 
november hó 1. napjá ig kézhez kapja." 

2. 

Ez a rendelet 1943. évi január hó 1. napján 
lép hatályba. 

Budapest, 1942. évi szeptember hó 15. 

Alkalmazás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter Gyetkó Aranka oki. tanítónőt a Faragó Béla 
Országos Árvaház nevelői létszámába helyettes 
árvaanyai minőségben alkalmazta. (247.000/1942. 
VI. 3. ü. o.) 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. igaz-
gatóságának az általa fenntartot t iskolák sze-
génysorsú tanulói részére az 1941/42. iskolai év 

folyamán jut ta tot t összesen 114.534 60 P értékű 
adományért őszinte elismerését és köszönetét 
fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Tatabányai Róm. Kat. Oltáregyesületnek, 
a Tatabányai Református Egyháznak, a Tata-
bányai-Felsőgallai Evangélikus Egyháznak és 
a Tatabányai Iparosok és Kereskedők Olvasó-
körének a ta tabányai népiskolák szegénysorsú 
tanulói részére ju t ta to t t 5000, 1900, 1040, illetőleg 
1200 pengő értékű ruha- és cipőadományért el-
ismerését és köszönetét fejezte ki. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Drozdy Gyula: Magyarköblös tanítónője. — 
Dr. Kincs Elek: Wesselényi példája. —• Di\ 
Bisztray Gyula: Apácai Csere János, a leg-
nagyobb magyar tanító. — Kerek György: 
A csodagyermek. — Gyarmathy Aurél: A gyer-
mek fejlődésének korszakai. — Egyed Géza: 
A tanító tehetségmentő munkája . — Sipos 
Sándor: Testvériskolák. — Felhívás. — Az Or-
szágos Általános Tanítóegyesület küldöttsége a 
kultuszminiszternél. — Gyakorlati pedagógia: 
Drozdy Gyula: Öszi kirándulás. — Hazai és 
külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iroda-
lom, művészet. — Külföldi szemle. — Egyesü-
leti Élet. — Hírek, Tanítók tanácsadója. — 

Hivatalos rész. — Hirdetések. 

A «zerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

r A # 1 1 y y z o n g o r a t e r e m 

J V n l L A j VII, SErzsébe t -kr t I I 

Világmárkái zongorák, pianinók nagy választékban. Kényeima 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismer-

keresztény ciginket. 

H i r s c h A . J a k a b f inombőr gyára Ü J P E S T 
K ö z p o n t : Budapest, IV., Károly-körút 24. 

V Á R A D I M I K L Ó S 
orgonaépíio. R á k o s p a l o t a 
Damjanichea. 14. (Saját ház.) 

Telefonhívó: 29*44-61. 
Készítek nemeshangú orgonákat) 
a legújabb rendszer szerint. 
Átalakításokat, bővítéseket, 
hangolásokat, homlokzatsípo-
kat a legmérsékeltebb áron. 

Árajánlat díjtalan. 
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F E N Y Ő N É Z O N G O R A T E R M E 

S n d a p e i t , V i l . , E r z s é b e t i k S r ú l 2 6 . 
• I l á g m á r k á s zongorák, plaoinók nagy választékban. 
Lsgolcsóbb árak. RisiUtfitetis hasi 30 P-tSl. Vidékre díjtalan 
wakcso magolás. 

I s k o l a i f a l i 

térképek 
l e g ú j a b b h a t á r o k k a l , 

l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KOKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet Főbizományosa 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3 . T e l . : 1 8 0 - 4 6 4 és 1 8 9 4 4 4 

HUSZÁR PÁL 
BUDAPEST, III., HUNOR-U. »»-NÍI_ 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK. 
MhlStt minit itiriumi mily t kérnt, 
kirje ajánlatomat, hogy OMt csatolhassa. 

SZIGETI ISTVÁN ts TÁRSAI könyvkötészete 
Budapest VI I , Hársfa-utca 33. (Wesselényi-iilca sarob> 
Tol lii-T 3 - F g y " t p n i j PS iskolai könyvtárak ^zállítfljn 

G e r s t e n e n g s t J ó z s e f 
o r g o n a é p í t ő 

B u d a p e s t VI, Lőportar-utca 14/b. 
Üj orgonák készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolási, hom-
lokzatsípok készítését, villamoj 
fnjtatóberendezéseket szakszerű és 
művészi kivitelben vállal a legja-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

M O S T J E L E N T M E G 
kiadásunkban a népiskolák vezetői, helyi 
hatóságai és a törzskönywezetők számára 

DR, T A K Á C S G Y U L A : 

A NÉPISKOLA IGAZGATÁSA 
című gyakorlati kézikönyvének az összes 
új r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó 
IV. á tdo lgozot t és bővít alt k iadása . 
A 320 oldalas kézikönyv ára 5 aranypengő. 
Megrendelhető utánvét mellett vagy a 
vételárnak és 40 fillér kezelési költség-
nek a 49.449. számú postatakarékpénz-
tári csekkszámlánk javára való előzetes 
befizetése ellenében. 

N A G Y K Á R O L Y 
G R A F I K A I S Z A K Ü Z L E T 

D E B R E C E N , FERENC JÓZSEF-ÚT 49 . 

LE8HAGV0BB KERESZTÉNY CEG > 
SONGOJiAK, PIANINOK 

harmónlumok páratlanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi Jótállás. 

Tel.: 427—598. § j §" | | | | L, 

Etp«>l, Andrá.ay-úl IS. 
4 

Z O N G O R Á K , H A R M Ó N I U M O K 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

T I P O L D N Á L Rákócz i -ú t 6 1 . 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég! 

RIGLER JÓZSEF EDE 
P A P I R N E M Ü RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

V I , R Ó Z S A . U T C A 5 5 . S Z . 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt-
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal-
zók, továbbá rajzeszközök és minden* 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T I U „ 
8 É C S I - O T 85. 
I S K O L A P A D O K 
T O R N A S Z E R E K 
I Á T S Z Ó T E R E K 
l $ K O L A r Á « L \ K 
FALR * FF.St EJT 
TÁBLÁK 

Angster József 
é s F i a 

orgona- és harmóniumjyár r . - t . PÉCS. 
O r g o n á k , h a r m ó n i u m o k . 
J a v í t á s o k , á t é p í t é s e k -
Ú j h o m l o k z a t s í p o k . 
Villamosfujtató-berendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak I Fizetési kedvezmények 
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P Á L Y Á Z A T O K 
HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 

A V. K. M. 105429/1942. V. 1. számú enge-
délye alapján lapunk hirdetési díjtételeit folyó 
évi augusztus hó 1-től 25%-kal felemeltük. 
A hirdetési díjak átutalásakor szíveskedjenek 
tehát az áremelést figyelembe venni. 

A PÁLYÁZATI HIRDETÉST BEKÜLDÖK SZÍVES 
FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, i 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket n e a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidöben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

ALSÓJÓZSA (Hajdú vm.) ref. egyházának presbi-
tériuma pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüre-
sedett III. sz. tanítói állásra. Kötelesség díjlevél szerint, 
szép lakás természetben, fizetés teljesen az Illetmény-
hivataltól. Kellően felszerelt kérvények e lap megje'e-
nésétől számított 21 napon belül a ref. iskolaszéki elnök 
címére, Józsa, küldendők, kinél személyes bemutatkozás 
kívánatos. Lelkészjellegű tanítók előnyben, ilyenek nem 
létében tanítónők, férfitanítók i.s pályázhatnak. Az állás 
azonnal elfogta1 andó. Válaszbélyeg csatolandó. (2464.) 

CSEKE róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
katonai szolgálat idejére megüresedett IV. sz. tanítói 
állásra. Nők is pályázhatnak. Pályázati határidő 15 nap. 
Cím: Róm. Kat. Plébánia, u. p. Málas. (2472.) 

ALSÖISZKÁZ község iskolaszéke az 1942. augusztus 
15-iki Néptanítók Lapjában 819. oldalon megjelent pályá-
zati hirdetmény határidejét 1942. október 22-ig meg-
hosszabítja. Cím: Alsóiszkáz, u. p. Középiszkáz, (Vesz-
prém megye. (2465.) 

BIRJÁN róm. kat. iskolaszéke kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: természetbeni lakás: két 
szoba, előszoba, két konyha, kamra, szükséges melléképü-
letek; 8 kat. hold 1505 D-öl szántóföld, melyből 7 kat. 
hold egy tagban a közság közvetlen közelében van; kb. 
100 [H-öl konyhakert. Minden pártól Yt mérő búza, % 
m rozs és K m szemestengeri. Rozs helyett majdnem 
mindenki búzát fizet. Párok száma 126. 5 bécsi öl ke-
mény tűzifa. Lélekpénz 46 telkes pártól á 1'20 P, 80 kis-
házas pártól á —-£0 P. Földmunkavá'.tság 6 q búza. Is-
métlősök oktatásáért 54'40 P. Mindez 65 értékegység és 
131-31 P-re értékelve. Kötelessége az osztatlan elemi és 
ismétlő iskolákat csak magyarul vezetni, a kántoriakat 
magyar, horvát, német nyelven elvégezni. Pályázati ha-
táridő a lap megjelenésétől 21 nap. Pécstől 16 km-nyire, 
autobuszállomás, villanyvilágítás. Kérvények: Plébánia-
hivatal, Olasz, (Baranya m.) küldendők (2467.) 

ABASÁR (Heves megye) lemondás fnlvtán mee^re-
sedett V. számú róm. kat. tanítói állásra 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet az egyházközségi képviselőtes-
tület. Helyi javadalom 30% és törvenyes lakoer, a többi 
államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. A kellően fel-
szerelt kántori- és leventeoktatói oklevéllel is ellátott 
kérvények a Plébániahivatal címére küldendők. (2466.) 

BALKÁNY község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
megüresedett Balkány-Tormáspusztai I. számú és a 
Balkány-Perkedpusztai II. számú községi tanítói állá-
sokra. Az I. számú állással a törvényes fizetés, melyet 
teljes egészében az Illetményhivatal folyósít, természet-
beni lakás és kerthaszonélvezete jár. A II. számú állással 
a törvényszerű fizetés és lakbér jár. Ez utóbbi állásnál 
a község egy szobát díjmentesen bocsát a megválasztott 
tanító rendelkezésére. Mindkét állásra pályázhatnak 
férfiak, nők egyaránt, felekezeti különbség nélkül. Mind-
két állás két tanerős. Pályázatok községi iskolák iskola-
széki elnöke, Balkány címre küldendők be. (2468.) 

BÁCSALMÁS róm. kat. 'egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett beltéri, német tanítási nyelvű tanítói 
állásra az érvényben lévő rendeletek szerint 21 napo3 
határidővel pályázatot hirdet. Kötelessége díjlevél sze-
rint. Fizetése törvényés. Válaszbé'yeges kérvények: Plé-
bánia, Bácsalmás címre küldendők. (2469.) 

BÁCSALMÁS róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett ószőllői I. sz. tanítói állásra az érvény-
ben lévő rendeletek szerint 21 napos határidővel pályá-
zatot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. Fizetése tör-
vényes. A német nyelv tudása kívánatos. Válaszbélyeges 
kérvények: Plébánia, Bácsalmás címre küldendők. (2470.) 

BAKONSZEG ref. egyháza Néptanítók Lapja 12. szá-
mában közzétett pályázati hirdetését október hó 15-ig 
meghosszabbítja, ugyanekkor választás. Megjelenés elő-
nyös. (2471.) 

CSÖGLE református iskolaszéke pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Lakás természetben, helyi javada-
lom 62 értékegység. Pályázati határidő 21 nap. Cím: 
Református Lelkészi Hivatal, Csögle, Veszprém vár-
megye. Helyettesek is pályázhatnak. (2473.) 

ERK II. számú róm. kat. férfitanítói állására törvé-
nyes lakbér és fizetmények, valamint díj'evél szerinti 
kötelezettségek értelmében pályázatot hirdetünk. Határ-
idő 21 nap. Felszerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvé-
nyek Plébánia, Erk (Heves megye) címzendők. (2475.) 

CSIKÓSTÖTTÖS evangélikus iskolaszéke pályázatot 
hirdet kisebbségi német tannyelvű iskolájánál megüre-
sedett II. sorsz. tanítói állásra. A megválasztandó tanító 
kötelességei: az alsó tagozat vezetése, ismétlőiskola ok-
tatása, belmissziói munkában részvéte1, kántorhelyettesí-
tés. Javadalma: lakás (3 szoba, konyha) villanyvilágítás-
sal ellátva és helyi javadalom címén a kezdőfizetés 10%, 
a többi államsegély. Kérvények a csikóstöttösi lelké.-zi 
hivatalhoz küldendők. Határidő a megjelenéstől 3 hét. 
(2474.) 

FERTÖSZENTMIKLÓS róm. kat. egyházközsége 21 
napi határidővel pályázatot hirdet a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett V. számú tanítónői állásra. Plébánia-
hivatal, Fertőszentmiklós. (2476.) 

FANCSAL evangélikus iskolaszéke II. tanítói ál'ásra 
pályázatot hirdet. Jövedelem törvényes. Határidő 21 nap. 
Iskolaszék. Cím: Fancsal, u. p. Forró, Abaúj m. (2477.) 

GELSE község községi iskolaszéke nyugdíjazás foly-
tán megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet 21 
napi határidővel. Kötelessége díilevél szerint. Kellően 
felszerelt kérvények Községi Iskolaszék, Gelse külden-
dők. (2478.) 
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KÁLD róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett II. számú tanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalom;: 40% hielyi járandóság, 
a többi államsegély és lakás természetben. Nők is pá-
lyázhatnak. Kántori képesítés előnyt biztosít. Amennyi-
ben az állásra az iskolánál működő tanerő választatnék 
meg, az így megüresedő állásra is pályázatot hirdetünk. 
Javadalom: 40% helyi járandóság, a többi államsegély 
és lakás természetben. Kántori képesítés előnyt biztosít. 
Válaszbélyeges kérvények Plébániahivatal, Káld, (Vas 
megye) küldendők. (2486.) 

MAGYARSAS ref. anyaegyháza pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Javadalom: 1. Jó lakás, 2 szoba, konyha, kamra, mel-
léképülettel. 2. 2 köböl 3 véka rozs. 3.' 6 kat. h.old 746 
• - ö l szántóföld és rét. melyeknek adóját az egyház fizeti 
4. Stóla az egyházkerületi szabályrendelet szerint. 5. Tör-
vényes államsegély. Kötelessége: a törvényekben és 
szabályrende^tekben előírt kántori és tanítói teendők 
végzése. Tanítói oklevéllel bíró lelkészek, illetve segéd-
lelkészek o'őnyben részesülnek. Tanítónők is pályázhat-
nak. Pályázati határidő: 1942. október 21. Állás a vá-
lasztás megejtése után azonnal elfoglalandó. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények Ref. Lelkészi Hivatalhoz, 
Magyarsas, u. p. Céke, Zemplén m. küldendők.. (2490.) 

MAGYARKESZI-keszipusztai hercegi uradalmi róm. 
kat. iskola gondnoksága nyugdíjazás folytán megürese-
dett tanítói állásra pályázatot hirdet. Tanítónők is pá-
lyázhatnak. Fizetés törvényes. Javadalma: természetbeni 
lakás melléképületekkel, 12 m3 tűzifa, 1 kat. hold ten-
geriföld, 400 d-öl házikert, 2 drb sertéstartás pásztor-
bérrel együtt, fuvarok és napidíjak. Pályázati határidő 
21 nap. Válaszbélyeges kérvények Róm. Kat. Plébánia-
hivatal. Magyarkeszi, (Tolna vm.) küldendők. 2491.) 

NEMESMEDVES (Vas megye) róm. kat. egyházköz-
sége a lemondás folytán megüresedett egvtanerős, német-
nyelvű iskolájához pályázatot hirdet 21 napi határidő-
vel. Nők is pályázhatnak. Helyi javadalma 30%. A kér-
vények: Plébániahivatal, Vasszentmihály küldendők. 
(2492.) 

NAGYNARDA róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
Mytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: 28 értékiegység, stóla és államsegély. 
21 napi határidő. Lakosság anyanyelve horvát, tannyelv 
magyar. Kérvények Plébániahivatal, Nagynarda, posta 
Felsőcsatár, Vas m. küldendők. (2493.) 

ONDÓD község iskolaszéke 21 napos határidővel pá-
lyázatot hirdet a III. sz. nőtanítói állásra. Javadalma: 
10% helyi hozzájárulás és államsegély, törvényes lak-
bér. Szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
Községi Iskolaszék, Ondód, Vas vm. címre küldendők. 
(2494.) 

ÓCSA ref. iskolaszéke tanítót vagy tanítónőt keres, 
katonai szolgálat végéig tartó helyettesítésre. (2495.) 

ÖSKÜ evangélikus egyházközsége VKM által történő 
nyugdíjaztatástól feltételezetten az I. sz. kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 13 hold föld, pénz, 
10'80 q rozs, 6 öl kemény tűzifa, kert és fizetéskiegészítő 
államsegély. Vasútá'lomás a községben. Iskolavárosok 
a közelben. Tótul tudók előnyben. Pályázati határidő há-
rom hét. Pályázatok válaszbélveggel a lelkészi hivatal-
nak, öskü, (Veszprém vm.) küldendők. (2496.) 

SZENTBÉKKÁLLA róm. kat. egyházközsége katonai 
szolgálatot teljesítő kántortanító ideiglenes helyettesíté-
sére 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Nők is pályáz-
hatnak. Nem kántorizálók is. Fizetés törvényes. Állomása 
Zánka vagy Révfülöp. Mindkettő Balaton partján. Plé-
bánia, Szentbékkálla, (Zala vm.) (2505.) 

FAL FA róm. kat. egyházközsége az újonnan szerve-
zett III. tanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő, fize-
tés, lakbér törvényes. Pályázhatnak férfiak és nők. Köte-
lesség díjlevél szerint. Válaszbélyeggel felszerelt kérvé-
nyek: Plébánia, Pálfa, (Tolna megye) küldendők. (2498.) 

POCSAJ gör. kat. egyházközség tanácsa, mint iskola-
szék VK miniszteri jóváhagyástól függően pályázatot hir-
det a szervezés alatt álló IV. tanítói állásra. Pályázati 
határidő 21 nap. Fizetés törvényszerű. Pályázhatnak fér-
fiak és nők. A pályázatok Gör. Kat. Lelkészi Hivatal, 
Po'Csaj, Bihar vm. küldendők. (2499.) 

PÜSPÖKLELE református iskolaszéke 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet a református iskola II. számú 
tantíói állására. Javadalom 10% helyi hozzájárulás és 
államsegély. Törvényes lakbér. Pályázhatnak református 
vallású tanítók és tanítónők. Pályázatok Református 
Lelkészi Hivatal, Kiszombor, (Torontál vm.) küldendők. 
(2500.) 

SÁRBOGÁRD róm. kat. egyházközség iskolájánál 
megüresedett kettő tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Mindkettő állás fizetése államsegélyes. Határidő 21 nap. 
Lakbéresek. Kérvények: Plébániahivatal, Sárbogárd kül-
dendők. (2501.) 

SZAKADAT róm!. kat. egyházközsége e lap fiolyó évi 
július 15-iki számában hirdetett pályázatot megismétli. 
(2502.) 

SZABOLCS róm. kat. egyházközsége tanítói állásra 
pályázatot hirdet 14 napos határidővel. Javadalom: 10%. 
többi államsegély és természetbeni lakás. Válaszbélyeges 
kérvények róm. kat. egyházközségi elnök címéne külden-
dők, Vencsellő, (Szabolcs m.). Tanítónők is pályázhatnak. 
(2503.) 

BÁNHORVÁT (Borsod m.) róm. kat. egyházközsége 
újonnan szervezett II. sz. tanítónői állásra pályázatot hir-
det. Fizetés: 90% államsegély, 10% helyi javadalom és 
lakbér. Határidő 21 nap. Kérvények: Plébániahivatal, 
Bánhorvát küldendők. (2577.) 

NYIRES ref. egyháza pályázatot hirdet az I. számú 
kántortanítói és II. számú tanítói állásra. Javadalom 
törvényes, kántori díj évi 150 P. Nők i>s pályázhatnak. 
Kérvénvek Ref. Lelkészi Hivatal, Nvires, u. p. Dés küld-
hetők. (2150.) 

MAROKPAPI "református egyházközsége pályázatot 
hirdet hadiszolgálatra bevonult kántortanítója ideiglenes 
helyettesítésére. Fizetés törvényes. Pá'yázati határidő 21 
nap. Cím: Ref. Lelkészi Hivatal, Márokpapi, u. p. Csa-
roda. (2541.) 

LŰCFALVA evang. egyházközsége a fronton levő 
kántortanítója helyettesítésére pályázatot hirdet. Lakás 
és törvényes fizetés. Az állás azonnal elfoglalandó. Ev. 
Lelkészi Hivatal, Lúcfalva, u. p. Sámsonháza, Nógrád 
vm. (2539.) 

LEKENVE református leány-egyházközsége, a lemon-
dás folytán megüresedett előkönyörgő-kántortanitói ál-
lásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: 
két szoba, konyha, előszoba és melléképületekből álló la-
kás. Három kat. hold és 273 D-öl ingatlan haszonélve-
zete, 5 köböl búza, 5 köböl rozs, 5 köböl zab, 16 köb-
méter kemény tűzifa. Fizetéskiegészítő államsegély. Kö-
telessége: a kooperációs iskola alsó tagozatának veze-
tése, a fennálló törvények és rendeletek szerint. Elő-
könyörgői és kántori teendők végzése. A csoltói községi 
iskolában a vallás tanítása és a belmissziói munkában 
való részvétel. Szabályszerűen felszerelt kérvények: Re-
formátus Lelkészi Hivatal, Beretke, posta: Gömúrpanyit 
címére küldendők. (2537.) 
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GYARAK róm. kat. iskolaszéke 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett I. 
számú tanítói állásra. Javadalma: természetbeni lakás, 
rét és törvényes államsegély. Tanítási nyelv szlovák. Nők 
is pályázhatnak. Kérvények a szentmihályúri róm. kat. 
plébániához címzendők. (2479.) 

HAJDUHADHÁZ ref. egyháza tényleges katonai szol-
gáltra bevonuló tanítója helyettesítésére 15 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényszerű. Az állás 
elfoglalandó október 15-én. Ref. Lelkészi Hivatal, 
Hajduhadház. (2480.) 

HEGYESHALOM község határában fekvő, a Magyar-
óvári Főhercegi Hitbizományi Uradalomhoz tartozó, 
Albertkázmér pusztán az uradalmi róm. kat. elemi isko-
lánál megüresedett kántortanítói állásra a 8500/1942. 
VKM sz. rendelet értelmében pályázatot hirdetünk. Java-
dalom: az uradalom pénztárából a törvénynek megfelelő 
készpénzfizetés, természetbeni lakás és évi 180 pengő 
kántordíj. Pályázati határidő: ennek a hirdetménynek a 
Néptanítók Lapjában megjelenésétől számítandó 15 nap. 
Az állás a főhercegi uradalom jószágigazgatóságának 
értesítése után nyomban elfoglalandó. A pályázati kór-
vények a „Főhercegi Jószágigazgatóság, Mosonmagyar-
óvár" címre nyújtandók be. A megválasztandó tanító kö-
teles az iskola 6 osztályában a tanítást végezni és az 
iskolán kívüli munkát és kántori teendőket is elvégezni. 
(2481.) 

HARTA református egyháza kéttanerős iskolájához 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Az I. számú kán-
tori á'lás. Javadalma: a mindenkori tanítói fizetés 60%-a 
az egyház pénztárából, 3 szoba, konyha, kamrából álló 
lakás, kerttel, gazdasági épületekkel. Az egyházmegye 
által megszabott stólák. A II. számú állásra, nyugdíjaz-
tatástól feltételezetten, pályázhat férfi, esetleg nő. Java-
dalma: a mindenkori tanítói fizetés 10%-a az egyház 
pénztárából és törvényes lakbér. Mindkét tanítói állás 
egyforma javadalmazású. Amennyiben a II. állásra férfi-
tanító választatnék meg, akkor kartársával hetenként 
felváltva végzik a kántori teendőket. Mindkét tanerő 
kötelessége az egyházi törvényekben megszabott teen-
dők és az összes belmissziói munkákban való részvétel. 
Mindkét tanerőtől megkívánjuk a német nyelvű tudásnak 
legalább olyan mértékét, hogy a gyermekeket némlet 
nyelven írásra és olvasásra megtaníthassák. Fenti java-
dalmakhoz hozzátartozik 1 4 K — 1 4 k a t . held föld jöve-
delme, mely fizetésbe be nem számíttatik. E föld jöve-
dehnla bérbeadva 34K—34K mézsa terményt ad most, 
ennek mostani értéke 850—850 pengő. A föld után járó 
évi törlesztést és az adót, mely évi 170 pengő körül van, 
a javadalmas fizeti. Pályázhatnak fiatal házasok is, hol 
mindkét fél tanít. Személyes bemutatkozás kívánatos. 
Útiköltséget nem térítünk meg. A felszerelt kérvények 
bélyegss válaszborítékkal Református Lelkészi Hivatal, 
Harta, Pest megye küldendők. Vasút és dunai hajóállo-
más helyben. (2482.) 

KÖRÖSLADÁNY község iskolaszéke pályázatot hir-
det az újladányi iskolánál egy helyettes tanítói állásra, 
a katonai szolgálatot teljesítő tanító helyettesítésére. 
Pályázhatnak nők és férfiak egyaránt. Határidő 21 nap. 
Állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok Községi Iskola-
széki Elnök, Körösladány címre küldendők. (2483.) 

KÁPOLNÁSFALU róm. kat. egyházközség iskola-
széke a III. tanerős iskolájához lemondás folytán meg-
üresedett férfitanítói állásra 10 napos határidővel pályá-
zatot hirdet. Pályázó tanító köteles a segédkántori teen-
dőket is későbben megállapított díjazásért végezni. Ja-
vadalom: évi 140 P helyi javadalom, megfelelően kiegé-
szített államsegély, természetbeni lakás. Kérvények Plé-
bániahivatal, Kápolnásfalu, u. p. Szentegyházasfalu, 
Udvarhely megye címre küldendők (2484.) 

HÍRNEVES ZONGORATERME 
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KALAZNŐ (Tolna vm.) evangélikus egyházközsége 
lemondás folytán megüresedetf II. sorsz. osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Egy méteröl 
hasábfa hazaszállítva, felaprózva. Egyházközség 48 szá-
zalékkal járul tanítói fizetéséhez, a többi államsegély. 
Német nyelv tudása szükséges. Tanítónők is pályázhat-
nak. Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított 
3 hét. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Evangé-
likus Lelkészi Hivatal, Kalaznó címre küldendők. (2485.) 

MARMAROSSZIGET róm. kat. esperesi hivatala az 
újbocskói (Mármaros megye) róm. kat. kincstári kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javada'om: Lakás, 11 
kat. hold szántó és rét, kincstári illetmények: 32 ürm. 
tűzifa, 816 kg búza, 84 kg só. Határidő 21 nap. Pályá-
zati kérvény Róm. Kat. Esperesi Hivatal, Mármarossziget 
küldendő. (2489.) 

MESZTEGNYŐ róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán a fiúiskolánál megüresedett 
osztálytanítói állásra. Fizetése és kötelességlai díjlevél 
szerint. Lakás természetben. Határidő három hét. Kér-
vények: Plébániahivatal, Mesztegnyő (Somogy m.) kül-
dendők. (2487.) 

MEZŐTÚR református egyházközsége pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett XI. számú tanítói 
állásra. Az állásra csak nőtanítók pályázhatnak. Java-
dalom: törvényszerű s helyi javadalomból és államsegély-
ből áll. Bár az államsegély további utalása nem kétséges, 
mégis érette az egyházközség felelősséget nem vállal. A 
megválasztott tanítónő kötelessége: az iskolaszék által 
kijelölt osztály, esetleg osztályok tanításán kívül a 
Leány egyesület vezetése az elnöknő irányítása mellett, 
vasárnapi iskola vezetése. Köteles megválasztott tanítónő 
két éven belül leánycserkész-vezetői jogosultságot sze-
rezni s a leánycserkész munkában addig is részt venni. 
Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől számított 
21 nap, amely idő alatt a kellően felszerelt pályázati kér; 

vények Ref. Iskolaszék Elnöksége, Mezőtúr címre külden-
dők. Az állás a választás jogerőre emelkedése után azonr 
nal elfoglalandó. Az egyháztanáes korábbi határozata ér-
telmében a presbiterek házankénti felkérése a pályázat-
ból való kizárási ok. (2488.) 
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FITTLER SÁNDOR 
orgonás és harmónium ̂ készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich utca 38. 

A r n A n m L Orgonajavitások 
V / i y O n Q K Homlokzati sipok 

Harmóniumok 
A l a p í t t a t o t t : 1 9 1 0 kedvező fizetési feltételekkel.. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

A tanítóság régi, kedvelt L U K Á C S 
bevásárlóhelye 
S z o l i d á r a k . J ó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
é s k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII. Dohány=u. 30. 
Telefon: 223=261. 

BÚTOR 
Ü Z L E T E 

J Á T S Z V A N É M E T Ü L EEEE 
Dr. MAGYAR LÁSZLÓ piarista tanári műve , me lye t 
diák és fe lnőtt egy formán haszonnal forgathat . 
Úttörő módszer, m e l y e t sokan áldanak. Magyar 
László könyvéből mindenki sikeresen saját í thatja 
el a német nye lve t . Ára : 3 60 P. Kapható : 
K O R D A I P A R I ÉS K E R E S K E D E L M I RT-NÁL 

B U D A P E S T , VIII . , M I K S Z Á T H KÁLMAN-TÉR 4. 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást valtai a 76 íves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő ! Bizunsági alapok: 
37 millió pengi 1 Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, nagykürti és köpösdi Takách 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. rn. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetói páratlanul kedvezményes népbiztositásunk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi irodánktól t 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., Füredim. 41. 

T e l e f o n s z á m I 2 9 6 . 3 4 5. 
( R é g i é p ü l e t , í j b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű \ 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 

PÜSPÖKPUSZTA rém. kat. kántortanitói állása 
nyugdíjazás folytán megüresedett. Helyi javadalma ter-
ményekben 55 értékegység, lakás és államsegély. Köteles 
a felsőbb tagozat tanítása, kántori teendők s iskolánkí-
viili oktatás, nevelés, leventék oktatása. Pályázati határ-
idő 21 nap. Kérelmek Nagyméltóságú Virág Ferenc 
megyéspüspök úrhoz intézendők, a püskökpusztai plé-
bániahivatalhoz küldendők, u. p. Dávod. (2497.) 

SZIRÉXFALVA ref. leányegyháza a lemondás foly-
tán megüresedett előkönyörgő-kántortanítéi állásra e lap 
július 1-én megjelent számában közzétett hirdetmény tel-
jes egészében megújításával 21 napi határidővel pályáza-
tét hirdet. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Ref. 
Lelkészi Hivatal, Nagyszelmenc, (p. Dobóruszka) kül-
dendők. (2504.) 

SZÖGLIGET református leányegyháza 14 napos 
határidővel pályázatot hirdet lemondás folytán megürese-
dett előkönyörgő-kántortanítéi állásra. Javadalom: 13 
értékegységben 5 köböl búza, 12 köböl rozs, K hold kerti-
föld, 1 hold rét, 2 szoba, előszobás stb. jó karban lévő 
lakás, kert és államsegély. Kötelesség törvény szerint. 
Felszerelt kérvények Le'készi Hivatal, Szín címre külden-
dők. Nők is pályázhatnak. Állás azonnal elfoglalandó. 
(2506.) 

SZÁSZRÉGEN róm. kat. egyházközsége lemondás 
következtében II. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Lakás természetben, 10%-os helyi hozzájárulás. Kántor 
helyettesítése kötelező. Pályázati batáridő 3 hét.. Pálvá-
zatok Hóm. Kat. Plébánia, Szászrégen címre küldendők. 
(2507.) 

TUZSÉR református egyháza pályázatot hirdet kül-
területi iskolájánál egy katonahelyettesítőre. Fizetés tör-
vényes. Pályázhatnak férfiak és nők. (2510.) 

TAB evangélikus egyházközsége pályázatot hirdet 
ideiglenesen helyettesítéssel megbízott tanítói állásra. 
Fizetés törvényes. Határidő 21 nap. Pályázatok Ev, Lel-
készi Hivatal, Tab, (Somogy) küldendők. (2509.) 

TISZADOB község iskolaszéke a lemondással meg-
üresedett III. számú tanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Fizetés: helyi 30%, államsegély, tör-
vényes lakbér. Bóm. kat. férfiak, és nők pályázhatnak. 
Iskolaszéki elnök. (2508.) 

NYIRDERZS gör. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det 8 napi határidővel a II. számú tanítónői és III. 
számú tanítói állásra. Fizetés törvényszerű. Bóm. kat. 
vallásúak is pályázhatnak. (2542.) 

VÁRASZŐ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
az államhoz való kinevezés folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Helyi javadalom 1 értékegység és 703'08 
pengő, a többi államsegély. Párbér megváltva. Minden 
Illetményhivatal útján. Természetbeni szép, új lakás. 
Stóla és mellékes van. Jó kántorság! Kötelességek díj-
levél szerint. Választás hármas jelölés alapján. Kortes-
kedé? kizáró ok. Határidő 21 nap. Kántorpróba önköltsé-
gen. Kérvén vek Plébániahivatal, Erdőkövesd, (Heves m.) 
küldendők. (2512.) 

VÖRÖSBERÉNY róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett harmadik tanítói állásra pályázatot hirdet f. 
évi október hó 21 ig. Fizetése törvényes Kérvények a 
vörösberényi (Veszprém m.) Róm. Kat. Plébániahivatal-
hoz küldendők válaszbélyeg csatolása mellett. (2513.) 

ZSÉLY róm. kat. isikolaszéke katonai szolgálatot tel-
jesítő tanítója helyettesítésére pályázatot hirdet. Fizeiés 
törvényes. Nők is pályázhatnak. Határidő 21 nap. Plé-
bánia, Zsély, (Nógrád no,). (2514.) 
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BABŐCSA róm. kat. iskolaszéke az újonnan rendsze-
resített VI. tanítói ál ásra a V. K. M. jóváhagyásai ól 
feltételezetten helyi 20% és törvényes államsegéllyel 21 
napi határidővel jálvázatot hirdet. Pályázatok Plébánia, 
Babócsa küldendők. (2521.) 

ENYING róm. kat. egyházközsége katonai szolgálatra 
bevonult tanítója helyettesítésére, katonai szolgálatának 
idejére, 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. (2528.) 

CSÉCSE (Nógrád megye) katolikus községben a III. 
számú férfitanítói állás megüresedett, mert 14 évi itteni 
működése után tanítónkat szülőhazájában, Baranyában 
megválasztották kántortanítónak. Az így megüresedett 
á'lásra a képviselőtestület 21 napi határidővel pálvázatot 
hirdet. Lakás természetben a politikai közeégtől, állam-
segélyes fizetését szépen emeli két mellékfog'alkozása 
mint Hangya-ügyvezetőnek és leventefőoktatónak. Vasúti 
állomás közeli Jobbágyiban, autobuszközlekedés szervezés 
alatt. Kötelességei díj'eveiben. Kántorsághoz értenie kell. 
Kellőleg felszerelt kérvénye-k Plébániahivatalhoz külden-
dők. (2525.) 

CSENGEK református egyházközsége pályázatot hir-
det a II. számú tanítói á'lásra 21 nap határidővel. Fize-
tés: 1. államsegély, 2. egyháztól természetben 17 érték-
egység. Kötelesség: a rábízott osztály vagy osztályok 
vezetés1^ lelkész és kántor helyettesítése, egyházi, bel-
missziói munkák végzése. Karnagyi képesség előny. Iskola -
széki elnök. (2524.) 

BrtLCSKE-SZENTANDRASPUSZTA községi iskolájá-
hoz elhalálozás folytán megüresedett I. sorszámú tanítói 
állásra megjelenéstől számított háromheti határidővel pá-
lyázatot. hirdetek. Lakás természetben, 80% helyi járu-
lék, többi államsegély. Leventeoktatás és iskolánkívüli 
népművelés kötelező. Amennyiben helyben működő tan-
erőt választanának meg, úgy a II. sorszámú állásra is 
pályázatot hirdetek. A 40%-os helyi illetmény állam-
segéllyel nyer kiegészítést. A II. számú állásra nők is 
pályázhatnak. Dr. Pzakách Ernő kormányfőtanácsos, 
iskolaszéki elnök. (2523.) 

BALKANY gör. kat. tanítónői állásra pályázatot hir-
det. Határidő 8 nap. (2522.) 

BODKOGSZENTES községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett I. számú tanítói 
állásra 21 napi határidővel. Kizárólag református vallá-
súak pályázhatnak. Javadalom: helyi járandóság, lakbér 
és a törvényes államsegély. Az összes járandóságot az 
Illetményhivatal utalja. Kérvények Községi Iskolaszék, 
Bodrogszentes, u. p. Királyhelmec küldendők. (2520.) 

ZALA VÉG róm. kat. egyházközsége a II. számú, oszt. 
tanítói ál'ásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. 
Kántoriakban segédkezni köteles akadályoztatás esetén. 
Kellően felszerelt kérvények Plébániahivatal, Zalabár 
küldendők. (2567.) 

NÉPDAL GYŰJTEMÉNYEK 
Rendelési jel 
3100 100 N É P I JÁTÉKDAL 1-50 P 
3101 101 MAGYAR NÉPDAL 1-50 „ 
3102 102 NÉPDAL (Madárka) 1-50 „ 
3103 103 NÉPDAL 1-50 „ 
9200 É N E K E S Á B É C É ( 3 f 4 dal) 2-50 „ 

A mai iskola énekeskönyve. 

K Ö N N Y Ű K A R É N E K E K 
3409 K I C S I N Y E K K Ó R U S A (Bárdos) 1 — „ 

17 egész könnyű dalocska. 
3923 K É T Á G Ú S Í P (Kerényi) 1 — „ 

30 népdal (2 szól.) és kánon. 

3981 M A G Y A R H A Z Á M (Kertész) . . . . — 6 0 „ 
13 hazafias kórus. 

3982 TAVASZ B O K R É T A (Kertész) . . —-80 „ 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

4042 7 K Ö N N Y Ű K A R és 6 K Á N O N 2-— „ 
Kodály Zoltán kórusai. 

4800 E R D Ő , MEZŐ (Vásárhelyi) 2 — „ 
27 könnyű 2 szól. népdal. 

MAGYAR KÓRUS 
LAP- ES ZENEMŰKIADÓ KFT. 

B U D A P E S T 
XII FERY OSZKÁR «U. 55. 

BÉKÉSSAMSON cserepespusztai községi iskolájához 
ideiglenes helyettes tanerőt keresünk. Állás azonnal el-
foglalandó. Községi isko'.aszék. (2518.) 

HOMOKÓDKEMETE kántortanítói állására a Nép-
tanítók Lapja 1942. aug. 15-i számában hirdetett pályá-
zat imcghosszabbítódik. (2638.) 

BARSBESE róm. kat. egyházközsége katonai szolgá-
latot teljesítő kántortanítója helyettesítésére helyettesítő 
tanítót vagy tanítónőt keres. Vasút helyben. Iskolaszék, 
Barsbese. (2576.) 

LÜCFALVA evang. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. sz. tanítónői állásra 21 napi határidő-
vel miniszteri jóváhagyástól feltételezetten az első pá-
lyázat eredménytelensége miatt másodszor is pályázatot 
hirdet. Helyi javadalom: 10%, lakás, kert és á'lamsegély. 
I—III. o. tanítása. Kezdő tanító csak segélydíjasnak al-
kalmaztatok. Az állás azonnal elfogla'andó. Származás 
igazolása e a törvényes okmányok válaszbélyeggel ev. 
lelkészi hivatal, Lúcfalva, u. p. Sámsonháza, Nógrád vm. 
címre küldendők. (2538.) 

(0 É • <m 
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ABASZÉPLAK róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det III. és VI. sz. tanítói állásra. Mindkét állásra fér-
fiak és nők is pályázhatnak. Mindkét állás javadalma 
171 P megfelelő államsegéllyel kiegészítve. Az iskolának 
szlovák tagozata is van, ezért a szlovákul tudók előny-
ben részesülnek. Vasútállomás, villanyvilágítás, gyönyörű 
fekvésű hely Kassa mellett. Nőtlenek és hajadonok ré-
szére lakás biztosítható. Pályázati határidő 21 nap. 
Pályázatok: Róm. Kat. Iskolaszék, Abaszéplak (Abaúj 
m . ) . (2517.) 

ADASZTEVEL (Veszprém vm.) református egyház 
presbitériuma nyugdíjazás folytán megüresedett második 
számú tanítónői állásra, 21 napi határidővel, pályázatot 
hirdet. Javadalom-: természetbeni lakás, 50%-os helyi 
hozzájárulás, államsegély. Kötelessége: a kijelölt osztá-
lyok tanítása, belmissziói munka. Állás a választás jóvá-
hagyása után azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen fel-
szerelt kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, Adásztevel, u. p. 
Tapoleafő címre küldendők bélyeg mellékelésével. (2516.) 

APÁTISTVÁNFALVA róm. kat. egyházközsége folyó 
évi augusztus 15-én közzétett hirdetését kántortanítói ál-
lásra 21 napi határidővel megismétli. (2573.) 

FELSŐJÓZSA (Debrecentől 8 km) református iskola-
széke pályázatot hirdet nyugdíjazástól feltételzetten a II. 
sz. tanítói állásra. Javadalom s kötelesség törvényszerű. 
Nők is pá'yázhat.nak. Határidő okt. 22. Pályázati kérvé-
nyek szabályszerű felszereléssel Református Lelkipásztori 
Hivatal, Józsa címre küldendők. Mindkét állás azonnal 
elfoglalandó. (2574.) 

MONYORŐD róm.. kat. egyházközségének képviselő-
testülete a II. sorszámú tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés hivatalos, lakás természetben Pályázatok a mária-
kéméndi plébániahivatalhoz küldendők. (2637.) 

BABOSDÖBRÉTE róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet a III. sz. külterületi tanítói állásra. Férfiak is, 
nők is pályázhatnak. Kérvényeket törvényes határidőre 
Plébánia, Nagylengyel, Zala m. címre (2575.) 

MEZŐKERESZTES róm. kat. iskolaszéke a megüre-
sedett III. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. Határ—-
idő 21 nap. Fizetés törvényes és lakáspénz. Pályázatok 
keresztespüspöki plébánia küldendők. (2598.) 

MAROSSZENTGYÖRGY róm. kat. egyházközsége 5 
tanerős iskolájához lemondás folytán megüresedett I. sz. 
állásra pályázatot hirdet október 15-ével bezárólag. Java-
dalma törvényes. Kántorságban segédkezni tudók előny-
ben. Róm. Kat. Plébánia. (2599.) 

MÁTRASZÖLLŐS róm. kat. egyházközség képviselő-
testülete a lemondás folytán megüresedett IV. számú ta-
nítói állásra a pályázat megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalom:. törvényes fi-
zetés és fizetési osztály szerinti lakáspénz. Pályázók kel-
lően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázati kérel-
müket a mátraszöllősi Plébániahivatal címére küldjék be. 
(2600.) 

MAROSVÁSÁRHELY statusquo izraelita hitközség 
iskolaszéke pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüre-
sedett férfitanítói állásra. Pályázni szándékozók képesí-
tést, családi állapotot, eddigi működést, hittani tárgyak-
ban való jártasságot és vallásos életmódot igazoló kérvé-
nyeiket október 21-ig adják be az iskolaszók elnökségé-
hez címezve (Baross Gábor-utca 20.). Kertészethez értők 
előnyben részeisülnek. (2601.) 

MEZÖSAS református egyháza helyettest keres kato-
nai szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére. Fizetés 
törvényszerű és lakás. Pályázati határidő 8 nap. Férfiak 
is, nők is pályázhatnak. (2602.) 

NAGYNYARAD róm. kat. egyházközsége mint iskola-
szék 21 napi határidővel pályázatot hirdet a II. sorszámú 
tanítói állásra és pedig az 1942—43. tanévben tanulmányi 
szabadságon lévő tanerő helyettesítésére helyettesítéssel 
ideiglenesen megbízott tanerőt alkalmazunk. Csak férfi-
tanító pályázhat, aki ezen tanév leteltével kiváló műkö-
dés esetén valószínűleg véglegesen is alkalmaztatik. Fi-
zetés törvényszerű, kötelessége díjlevél szerint,, német 
nyelv tudása szükséges. Kérvények a Róm.. Kat. Plébánia-
hivatal, Nagvnvárád (Baranya m.) címére küldendők. 
(2603.) 

NYÍRTURA gör. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
megüresedett tanítói állásra. Pályázhatnak róm. kat. tan-
erők is. Természetbeni lakás, 10% helyi javadalom, többi 
államsegély. Iskolaszéki elnök, Nyirpazony. (2604.) 

NYÁRÁDKÖSZVÉNYES róm. kat. egyházközsége a 
Néptanítók Lapjának 1942. július 15-i és augusztus 15-i 
számában megjelent pályázati hirdetését 21 napi határ-
idővel megismétli. (2605.) 

NAGYHALÁSZ gör. kat. iskolaszéke kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet 10%-os helyi jövedelemmel. Ha-
táridő 21 nap. Gör. Kat. iskolaszék, Nagyhalász. (2606.) 

NYIRMEGGY'ES református egyháza hadbavonult ta-
nítója helyettesítésére pályázatot hirdet.. Kötelesség: 
amit az egyházi törvény előír és az állami iskola I. osz-
tályában vallás- és énektanítás. Helyi javadalom: lakás 
és 20% készpénzfizetés, a többi államsegély. Állás nyom-
ban elfoglalandó. Kérvényeket lelkipásztorhoz kell kül-
deni egy héten belül. (2607.) 

NYÍREGYHÁZA gör. kat. iskolaszéke Királytelek-
szőlőben újonnan szervezett 2 tanerős iskolájához egy 
férfi- és egy nőtanítói állásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Fizetés törvényes. Űj, kényelmes, fürdőszobá-
val is ellátott természetbeni lakás. Vasútállomás közel-
ben. Középiskolás gyermekek a városba bejárhatnak. 
Tanítóházaspár a választásnál előnyben részesül. Kérvé-
nyek Gör. Kat. Iskolaszéki Elnök, Nyíregyháza, Bethlen-, 
utca 3. címre küldendők. (2608.) 

OZMÁNBÜK róm. kat- kántortanítói állására 21 napi 
határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés és kötelességek 
díjövéi szerint. Kérvények Plébániahivatal, Zalaháshágy 
küldendők. (2609.) 

OLASZLISZKA rém. kat. iskolaszéke V. sorszámú 
kétévi katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesí-
tésére október 15-től helyettest keres. Nők is pályázhat-
nak. (2610.) 

PUSZTAGYENDA róm kat. népiskola kámt.ortantíói 
állására 21 napi határidővel pályázatot hirdet az egyház-
község. Pályázhatnak férfiak és nők, ha kántorsághoz 
értenek. Helyi javadalom 250 aranykorona, törvényes lak-
bér, többi államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Pálya-
zatok pusztagyendai Plébániahivatalhoz küldendők. 
(2611.) 

PUSZTATOMAJ uradalmi róm. kat. egvtanerős isko-
lájához tanítónői állásra pályázatot hirdetünk. Fizetése: 
kétszobás, előszobás, szép lakás, fűtés, világítás, törvé-
nyes fizetés. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázati kérvé-
nyek: Bognár István uradalmi intéző címére, Abádszalók, 
(Szolnok megye) küldendők. Állás azonnal elfoglalandó. 
(2615.) 

PUSZTAKOVÁCSI róm. kat. iskolaszéke katonai szol-
gálatot teljesítő kántortanítója ideiglenes helyettesítésére 
pályázatot hirdet. Plébánia: Somogyfajsz. (2613.) 
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BALATONKILITI (Somogy m.) róm. kat. egyház-
közséfre 15 napi határidővel pályázatot hirdet rendes ka-
tonai szolgálatot teljesítő tanító helyettesítésére, fizetés 
törvényes. Nők is pályázhatnak. (2578.) 

BÜDSZENTMIIIALY községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett Ilona-tanyai taní-
téi állásra. Javadalma 10% helyi járulék és 90% állam-
segély. Természetbeni lakás, melléképületek és közel 2 
kat. hold jóminőségű föld. Pályázhatnak férfiak, nők. 
Kötelességei díjlevélben. Kellően felszerelt kérvények: 
Községi Iskolaszék, Büdszentmihály küldendők. (2579.) 

BEDF.GKÉR róm. kat. egyházközsége miniszteri jóvá-
hagyás feltételezésével osztálytanítói állásra 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Nők is pályázhatnak. Kán-
toriakban jártasok előnyben. Díjazás törvény tzerint. 
Cím: Plébániahivatal, Bedegkér, Tolna megye. (2580.) 

BÁRÁND ref. egyházközség presbitériuma pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett VIII. sz. tanítói állásra. Fi-
zetés és kötelességek törvény szerint. Pályázhatnak nő-
tanítók. Pályázati határidő október 21. Pályázati kérvé-
nyek válaszbélyeggel felszerelve Református Lelkészi Hi-
vatal, Báránd címre küldendők. (2581.) 

CSAKVAR (Fejér m.) róm. kat. egyházközsége a fiú-
iskolánál szervezés alatt álló IV. sz. tanítói állásra mi-
niszteri hozzájárulástól feltételezetten pályázatot hirdet. 
Határidő 21 nap. Fizetés törvényes. Kérvények válasz 
belyeggel Plébániahivatal, Csákvár küldendők. (2582.) 

DUSNOK (Borsod m.) róm. kat. iskolaszéke 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Férfiak, nők pályázhatnak. 
Kántoriakban némi jártasság megkívántatik. Helyi java-
dalom: lakás, 20%, többi államsegély. Kérvények sajó-
szentpéteri plébániahivatalnak küldendők. (2583.) 

EGERVAR község iskolaszéke a lemondás folytán 
megüresedett községi népiskola II. számú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma: 20%-os helyi 
kószpénzjavadalom, kiegészítve államsegéllyel és törvé-
nyes lakbér. Pályázhatnak férfiak és nők. A szabály-
szerűen felszerelt kérvények válaszbélyeges, megcímzett 
borítékkal október 24-ig Egervár községi iskolaszék (Vas 
m.) címére küldendők. (2584.) 

FÉNYESLITKE (Szabolcs m.) ref. egyháza 8 napi 
határidővel pályázatot hirdet tényleges katonai szolgála-
tát teljesítő tanítójának helyettesítésére. Kötelesség és 
javadalom törvényszerű. Pályázhatnak férfiak és nők egy-
aránt. Állás azonnal elfoglalandó. Ref. presbitérium. 
(2585.) 

FARNAD róm. kat. iskolaszéke az augusztus 1-i szám-
ban megjelent pályázati hirdetést háromheti határidővel 
megismétli. (2586.) 

GÖRGÉNYI ref. egyházmegyében levő disznajói egy-
házközség 4 tanerős iskolájánál nyugdíjazás folytáií meg-
üresedett I. sz. kántortanítói állásra a presbitérium pá-
lyázatot hirdet. Javadalom': 3 szobás lakás gazdasági épü-
letekkel, 11 hold szántó és kaszáló, 6 öl (á 8 m) tűzifa, 
melyet kántortanító vágat le és hozat haza. Ezek értéke 
500 P, melynek fele tanítói, fele kántori fizetésnek szá-
mít; államsegély. Kötelessége: a törvényben előírt teen-
dők végzése. Pályázati határidő: 15 nap. (Az ötödik ta-
nítói állás megszervzése is folyamatban van!) Felszerelt 
pályázati kérvények a disznajói ref. lelkészi hivatal cí-
mére küldendők (Maros-Torda vm.). (2587.) 

IIAJDÜHADHAZ református egyháza az orgonista-
kántori állásra aug. 15-én meghirdetett pályázatot a pá-
lyázók számának elégtelensége miatt f. évi október 10-ig 
meghosszabbítja. A hajdúhadházi ref. lelkészi hivatal. 
(2589.) 

HAJDÜHADHAZ ref. egyháza pályázatot hirdet a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásától fel-
tételezetten egy nyugdíjazás folytán megüresedett tanító-
női állásra. Fizetés törvényszerinti, melyből természet-
beni javadalom 12 értékegység és 60%-os államsegély. 
Kötelessége a presbitérium által kijelölt osztály vagy osz-
tályok vezetése mellett mindennemű belmissziói munká-
ban való részvétel. Amennyiben ezen állás helyben mű-
ködő, természetbeni javadalommal nem rendelkező tanító-
nővel töltetik be, úgy annak állására hirdetünk pályáza-
tot, melynek javadalma 10%-os helyi készpénz és meg-
felelő államisegély. Mindkét állás összes készpénzjavadal-
mát a központi illetményhivatal fizeti. Pályázati határ-
idő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Pályázatok 
Molnár Zoltán ref. lelkész, iskolaszéki elnök címére kül-
dendők. (2588.) 

KONYAR református 'egyházközsége pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Javadalom: egyháztól: természetbeni lakás kerttel, 8 kat. 
hold 93 D-öl szántóföld, 1 kat. hold 32 D-öl rét, 22'24 q 
rozs, 18 q tűzifa, 14 kg só, évi 150 pengő orgonázási díj; 
községtől: 4 kat. hold 800 D-öl legelő, 1632 P készpénz, 
200 kéve nád. Fizetéskiegészítő államsegély. Értékegység 
35 és évi 166-32 P készpénz. Kötelességek: a kijelölt osz-
tály vagy osztályok vezetése, kántori teendők törvény-
szerinti végzése, dalárda vezetése, lelkész és tanílók 
szükségszerinti helyettesítése, missziói munkában segéd-
kezés. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő a 
megjelenéstől 21 nap. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
válaszbélyeggel Református Lelkipásztori Hivatal, Ko-
nyár (Bihar m.) küldendők. (Konyár a Debrecen—Nagy-
várad vonalon fekszik.) (2590.) 

KISBELLEG róm. kat. egyházközsége e lap folyó évi 
auErusztus 15-i számában hirdetett pályázatát megismétli. 
(2596.) 
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Saját ház I 
Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, 8 nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, főbb állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megbíz-
ható céghez I — S Z Á M T A L A N E G Y H Á Z I E L I S M E R Ö -
LEVÉL. — Elínyös fizetési feltételek 1 - Költségvetés és ki-

szállás díjmentes 1 

JAKő református leányegvház presbitériuma katonai 
szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére helyettessel 
ideiglenesen megbízott tanítót kíván alkalmazni. Fizetés 
a törvényes. Szabályszerűen felszerelt, vá'aszbélyeggel el-
látott pályázati kérvények huszonegy napon belül a belső-

# somogyi református egyházmegye tanügyi hivatalához, 
Orci, u. p. Taszár, Somogy m. címre küldendők. (2533.) 

KISOROSZI róm. kat. egyházközsége 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet az üresedésben levő II. sor-
számú tanítói állásra. Javadalom: törvényes lakás, 20% 
helyi járandóság és államsegély. Szabályszerűen felsze-
relt kérvények: Plébániahivatal, Kisoroszi (Pest megye) 
címre küldendők. (2535.) 

KEREKEGYHAZA róm. kat. egyházközsége 21 napi 
határidővel miniszter előzetes engedélyezésétől feltétele-
zetten, pályázatot hirdet a lemondás által megüresedett 
XI. pusztai tanítói-tanítónői állásra. Javadalom: 6 hold 
föld, természetbeni lakás, államsegély. Iskola osztatlan. 
Kérvények Plébániahivatal, Kerekegyháza címre külden-
dők. (2534.) 

HAJDÚSZOBOSZLÓ református iskolájánál a XIV. 
számú tanítói állásra pályázat hirdettetik 1942. október 
21-i határidővel. Törvényes készpénzjavadalom és lakbér 
a Központi Illetményhivatal útján. Nők is pályázhatnak. 
(2532.) 

HOSSZŰHETÉNY egyházközsége 5 tanerős róm. kat. 
iskolájához 2 rendes tanítónői állásra és a hadiszolgála-
tot teljesítő tanító helyettesítésére pályázatot hirdet. A fi-
zetés törvényes. Határidő a pályázat megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Cím : Plébániahivatal, Hosszúhetény. 
(2531.) 

GYÖNGYÖSMELLÉK község iskolaszéke a szeptember 
17-án közzétett pályázati hirdetését 15 napi határidővel 
megismétli. (2530.) 

ÉRPATAK község iskolaszéke az Érpatak község bel-
területén újonnan szervezett I. és II. számú belterületi 
községi elemi iskolai tanítói állásokra pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak úgy nők, mint férfiak. Az ál'ások java-
dalma a törvényesen megállapított készpénzilletmény és 
lakáspénz. A pályázati határidő a hirdetmény megjele-
nésétől számított 21 nap mind a két állásra. A pályáza-
tok az érpatak! Községi Iskolaszék címére küldendők. 
(2529.) 

ENYING róm. kat. egyházközsége tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet 21 napos határidővel. Fizetése állam-
segéllyel törvényes. Pályázhatnak kántorságban is jártas 
férfiak és nők. Kötelesség díjlevél szerint. (2527.) 

1ÍÉKÉSSZENTANDRÁS községi iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett nádasoldali 
tanítói állásra. Fizetés törvényszerű, lakás természetben. 
Állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Kérvények 
iskolaszéki elnök címére Róm. Kat. Plébánia küldendők. 
Határidő 21 nap. (2519.) 

DISZEL róm. kat. egyháztanácsa a lemondás foly-
tán megüresedett III. számú, osztálytanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: törvényes fizetés és lakbér 
az Illetményhivatal útján. Pályázhatnak férfiak és nők. 
Határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Villany-
világítás és állandó autóbuszjárat van. Járási székhely 
vasútállomással csak 4 km-re van a községtől. Pályázati 
kérvények Gyulakeszi (Zala vm.), Plébániára küldendők. 
(2526.) 
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TORNAGÖRGŐ róm. kat. iskolaszéke elhalálozás 
következtében megüresedett kántortanítói állásra október 
15-iki határidővel pályázatot hirdet. A helyi javadalom 
292 pengőben van beszámítva. Nők is pályázhatnak. 
Plébániahivatal, Tornagörgő, Abaúj vm. (2560.) 

VÁL róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett V. számú tanítói á.lásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalma: 30% helyi járulék és 
lakbér, többi államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. 
Pályázhatnak tanítónők is. Kellően felszerelt és válasz-
bélyeggel ellátott kérvények: Plébániahivatal, Vál, (Fejér 
m.) küldendők. Vasútállomás Baracska. (2565.) 

ŰJKÉCSKE róm. kat. egyházközsége az Ókécske bel-
területén újonnan szervezett kettő tanítói állásra ezennel 
pályázatot hirdet. A javadalmazás törvényes. Pályázatok 
Űjkécske, Róm. Kat. Egyházközség elnöke címére kül-
dendők. (2562.) 

SOMLŐVECSE evangélikus leányegyházközsége a 
törpeiskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra háromheti határidővel pályázatot hirdet. 
Az iskola államisegélyét kérelmezük. Az állást az iskola-
szék a folyó tanévre helyettessel tölti- be. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Kántori oklevél előny. Fizetés törvényes. 
Evangélikus Lelkészi Hivatal, Somlószőllős, Veszprém 
megye. (2556.) 

SZÉPKENYERÜSZENTMÁRTON (Szolnok-Doboka 
m. széki egyházmegye) ref. egyháza pályázatot hirdet 
iskolája I. számú tanítói állására. Javadalom: termé-
szetbeni lakás kerttel, az egyháztól 140 P évi hozzájáru-
lás, a többi szolgálatszerinti államsegély. A kántori teen-
dők végzéséért havi 15 P. Kötelességek: az egyházi tör-
vényben és szabályrendeletekben megszabott tanítói 
munka és az egyház belmissziói működésében való segéd-
kezés. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Kellően felszerelt pályázatok református 
lelkészi hivatalhoz küldendők; Szépkenverüszentmárton, 
(Szolnok-Doboka). (255S.) 

SOMOGYCSERTÖ róm. kat. egyházközsége a lemon-
dással megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Határidő 1942. október 15. Fizetés törvényes. 53% helyi 
járandóság, a többi államsegély. Természetbeni járandó-
ság 2 kat. hold tengeri, 16 m3 kemény hasábtűzifa házhoz-
szállítva az uradalomtól. Mindez 12 értékegységben. Há-
rom szoba, konyha, előszoba, konyhakert. Vasút helyben. 
Kérvények Plébánia, Németlad címre. (2554.) 

SOMLÓSZŐLLŐS evangélikus egyházközsége hősi 
halált halt kántortanítója állását egyelőre helyettesiel 
tölti be. Pályázhatnak férfiak és nők. Kántori oklevél 
előny. Javadalom törvényes. Az iskola osztott. Határidő 
3 hét. Evangélikus Lelkészi Hivatal, Somlószőllős, Vesz-
prém megye. (2555.) 

KOMAROMCSEHI róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet az átválasztás folytán megüresedett II. számú ta-
nítói állásra 21 napi határidővel. Javadalom díjlevél sze-
rint. Pályázhatnak nők, férfiak egyaránt. Válaszbélyeg-
gel el'átott, szabályszerűen felszerelt kérvények : Róm. 
Kat. Plébániahivatal, Komárcmszemere, Nyitra-Pozsony 
vm. címre küldendők. (2592.) 

KEMENESHŐGYÉSZ (Vas m.) róm. kat, egyházköz-
sége lemondás folytán megüresedett kántortanítói (osz-
tatlan) állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Ja-
vadalom : 26 értékegység és államsegély. Kötelesség: díj-
levél szerint. Pályázhatnak: férfiak és nők. Plébániahiva-
tal, Kemeneshőgyész. (2593.) 

KISVÁSÁRHELY róm. kat. egyházközsége a lap 
szept. 1-i számában meghirdetett pályázatot 21 napi ha-
táridővel megújítja. Plébániahivatal, Mihályfa. (2594.) 

KÁPOLNÁSNYÉK róm. kat. egyházközsége az újon-
nan szervezett V. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet 
21 napi határidővel. Fizetés: 10% helyi javadalom és 
természetbeni lakás, a többi államsegély. Kötelesség: díj-
levél szerint. Kérvények: Plébániahivatal, Kápolnásnyék 
küldendők. (2595.) 

KOZÁRD róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet tanítói állásra. Javadalma: lakás, 90% 
államsegély, tűzifa, 144 P helyi járandóság. Kötelessége: 
Szolgálati Szabályzat szerint. Tanítónők is pályázhatnak. 
(2591.) 

LENTIHEGY-GOSZTOLA róm. kat. egyházközsége 
a lemondás folytán megüresedett tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Nők is pályázhatnak. Gyönyörű fekvés! Vas-
úttól Vi óra! Űj épület! A II. állás szervezés alatt. 10% 
helyi javadalom, a többi államsegély. Határidő 21" nap. 
Plébániahivatal, Lent (Zala vm.). (2597.) 

PUSZTASZER község iskolaszéke lemondás folytán 
megüresedett tanító(női) állásra pályázaíot hirdet három-
heti határidővel. Fizetés törvényes ós lakbér. Okmánvolt 
kérvények Községi iskolaszék címre küldendők. (2612.) 

PÉLY róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet az 
újonnan szervezett VI. tanítónői állásra. Fizetés a min-
denkori kezdőtanítói illetmény 20%-át kitevő készpénz az 
egyházközségtől, a többi államsegély. Törvényszerű lakás-
pénz vagy lakás. Köte'sségeit az egyházi törvények és 
díjlevél írják elő. Szívgárda vezetés, az AC szakosztályai-
ban és női hitbuzgalmi egyesületekben a vezetés, illetve 
tevékeny részvétel kötelező. Pályázati határidő törvényes, 
megerősítés után az állás azonnal elfoglalandó. Válasz-
bélyeggel felszerelt kérvények Pély, (Heves vm.) Plé-
bániahivatalhoz küldendők. (2616.) 

SÁRBOGÁRI) ref. egyháza a III. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fályázhatnak férfiak és nők, a megjele-
néstől 3 héten belül. Fizetés rendes. Az állás azonnal el-
foglalandó. Kérvények Ref. Lelkészi Hivatalhoz adandók 
be. (2617.) 

VESZI! 
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AYilághirü Koh-I-Noor rajzirónok 
= Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben = = — 

ZAGYVAKÉKAS róm. kat-. egyháztanácsa mint is-
kolaszék — engedélyétől feltételezetten — pályázatot Ilii-
det az I. sz. férfi- és V. sz. nőtanitói állásra. Az I. sz. 
állás helyi javadalma 39 kat. hold szántóföld 57 értek-
egységben, államsegély, lakbér. Az V. sz. állásé 20% 
helyi járulék, államsegéy, törvényes lakbér. Ha az 1. sz. 
áljást helyi tanerővel töltik be, akkor az így megüresedő 
állásra lehet pályázni. Ennek 20% helyi javadalom álam-
segély, lakbér a javadalma. Kötelessége a rendszabá'yok 
és díjlevél .szerint. Szabályszerűen felszerelt pályázati 
kérvények a Róm. Kat. Piébániahivatalnak küldendők 
meg e lap megjelenésétől számított három hét alatt. 
(2515.) 

TAP (Győr vm.) református iskolaszéke pályázatot 
hirdet a tanítópár lemondása folytán a kántortam'tói és 
az osztálytanítónői állásra. Javadalom: kántortanítónál 
480 kg búza, 8£0 kg rozs, 11'38 ürméter tűzifa, egy sze-
kér széna, egy szekér szalma, 11'20 kg hús, 11'20 kg só, 
6'72 kg faggyú, 3 kat. hold szántóföld, stóla, 3 szobás 
lakás, konyha, mel'éképülettel. Értékegység: 25. Állam-
segély. Osztálytanítónőnél 30% helyi javadalom megálla-
pított lakbérrel, míg 'akás nem épül. Államsegély. Pályáz-
hatnak férfiak és nők. Pályázati határidő 14 nap. Állá-
sok törvényre emelkedés után elfoglalandók. (2561.) 

VERESEGYHÁZ (Pest közelében) róm. kat. egyház-
községe az újonnan szervezett VI. tanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Fizetés 20% helyi hozzá-
járulás, lakáspénz, a többi államsegély. Kötelessége A. 0. 
Kalot vezetés. Korte&kedés kizáró ok. Kérvények vá'asz-
bélyeggel Róm. Kat. Iskolaszék, Veresegyház küldendők. 
(2564.) • 

PALAGY református iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás fo'ytán megüresedett II. tanítói (tanítónői) 
állásra. Fizetése: 173 29 P és természetbeni lakás. Az 
állás államsegélyes, amit kérvényezni kell. Kötelessége: 
a reábízott osztály vezetése, belmissziói munkákban segéd-
kezés. Pályázati határidő 1943. február 1. Törvényszerűen 
felszere't kérvények, válaszbélyeggel: Ref. Lelké.-zi Hiva-
tal, Palágy, u. p. Dobóruszka, (Ung m.), küldendők. 
(2614.) 

SALY róm. kat. egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett latorúti tanítói á'lásra 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet. Nők is pályázhatnak. Javadalom: lakás, 
kert, 3 értékegység, 10% helyi járandóság és államsegély. 
Kérvények Plébániahivatal, Sály küldendők. (2618.) 

VAJSZLó ref: iskolaszéke tényleges katonai szolgá-
latra két évre bevonuló kántortanítója helyettesítésére 
háromheti határidővel pályázatot hirdet. A fizetés tör-
vényes. Iparostanonc tanfolyam vezetése kötelező, mely-
ért külön fizetés jár. Helyettesítésre női tanerők is pá-
lyázhatnak. Ref. iskolaszék, Vajszló. (2566.) 

TISZAFÜRED református egyházközsége pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedő VII. sz. és az 
újonnan szervezett IX. sz. tanítói állásra. Az előbbire 
c-"ik nőtanítók, az utóbbira f é r t és nőtanítók egyaránt 
pályázhatnak. Az utóbbi állásnál kántori ok'evál előnyt 
jelent. Kötelesség a presbitérium által kijelölt osztályok 
tanítása, énekkar vezetés és egyháztársadalmi munka. 
A IX. sz.-állásra megválasztandó férfá köte'estsége kán-
tori szolgálat tanyai és gyülekezeti körben tartandó 
istentiszteleteken. Javadalom: törvényszerű fizetés, mely-
ből a helyi javadalmat jelentő 20% is az Illetményhiva-
tal útján utaltatik. Lakás természetben, vagy törvényes 
lakbér. Kedvezményes vasúti jegv váltására szolgáló arc-
képes igazolványok díjából az ál'aroi tisztviselők részére 
nyújtott anyagi segítséget az egyházközség ezidőszerint 
megadia. Gazdasági továbbképző iskolában való tanítás-
ért ki'lön díjazás. Gyermekes pálvázók részére a népisko-
lán túl taníttatása lehetőség nví'ik a helybeli áll. polgári 
fiú- és leányiskolában Pályázati határidő e hirdetés meg-
jelenéséül számított 21 nap Az állások 1942. november 
1-én elfog'alandók. Személyes bemutatkozás előnyös, 
ennek költségeit azonban az egyházközség nem téríti 
meg. (2559.) 

Ű.IKÍGYŐS róm. kat. egyházközsége az apátipusztai 
H. tanítónői állásra 21 napos határidővel pálvázatot hir-
det. Törvényes fizetés lakbérrel. (2563.) 

SÖVÉNYHAZA (Csongrád megye) község iskolaszéke 
három iskolájánál és pedig: az Erzsébettelepi, a Baks-
szölő-i iskoláknál egy-egy II. sorszámú, a Máriatelep-i 
iskolánál egy III. sorszámú újonnan szervezett népiskolai 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: törvényes 
fizetés és lakbér. A szabályszerűen felszerelt kérvények 
folyó évi október hó 21-ig a Községi Iskolaszék, Sövény-
háza, címre küldendők. (2619.) 

SAJÓLAD (Borsod m.) lemondás folytán tanítói (női) 
állásra háromheti batáridővel pályázatot hirdet a róm. 
kat. egyházközség, 10% helyi javada'om, lakbér, kántori 
helvettesítés kötelező, felszerelt kérvénvek Plébániára 
küldendők. (2620.) 
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MőR községi iskolájának iskolaszéke megüresedett II. 
sorszámú tanítói állásra a lap megjelenésétől számítva 
liáromfteti határidővel pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Német nyelv tudása kötelező. A tanítás 
vegyesen (magyar és német nyelven) folyik. Fizetés tör-
vényes. Kötelességek díjlevél szerint. Kellően felszerelt 
kérvények Községi Iskolaszék Elnöksége, Mór (Fejér m.) 
rímre küldendők. (2540.) 

KŰP református egyházközség presbitériuma pályáza-
tot hirdet lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Javadalom: 21 értékegység 20%-os készpénzzel 
és állami kiegészítés. Kötelesség törvényszerinti. Pályá-
zati határidő 21 nap. Szükséges okmányokkal felszerelt 
kérvények válaszbélyeggel együtt Református Lelkészi 
Hivatal címére küldendők: Kúp, u. p. Pápakovácsi. 
(2536.) 

TAPIÓSZENTMÁRTON evangélikus tanítói állásra 
az aug. 15-iki számban megjelent pályázatot megismé-
teljük okt. 10. határidővel. Ev. iskolaszék. (2511.) 

NASZVAD róm. kat. iskolájánál lemondás folytán 
megüresedett V. sz. leányiskolái tanítói állásra az egy-
házközség a hirdetés megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalmazás 3'5% helyi, 
többi államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Pályáza-
tok Plébániahivatal, Naszvad címre küldendők. (2545.) 

NAGYGÉC református egyháza e lap f. évi július 15-i 
számában kántortanítói állásra hirdetett pályázatát 21 
napos határidővel megújítja. Nők is pályázhatnak. (2543.) 

CSÖKÖLY ref. anyaegyház presbitériuma a Néptaní-
tók Lapjában szeptember 1-én megjelent pályázat határ-
idejét, okt. 15-ig meghosszabbítja. (2634.) 

NYÍRTURA róm. kat. egyházközsége lemondás foly-
tán megüresedett I. sorszámú tanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: természetbeni 
lakás, 5 értékegység, 10%-os helyi javadalom, többi 
államsegély. Kötelessége osztályvezetésen kívül iskolában 
tartott istentiszteletek és temetések alkalmával kántori 
teendőket végezni. Nők is pályázhatnak. Felszerelt kér-
vények válaszbélveggel Plébánia, Kemecse címre külden-
dők. (2546.) 

JÁNOSHALMA külterületéhez tartozó felsőterézhalomi 
róm. kat. egyházközségi gondnokság a lemondás folytán 
megüresedett kecskéspusztai I. sz. és II. sz. róm. kat. 
elemi iskolai tanítói állásokra pályázatot hirdet. Az I. 
sz. állás javadalma: törvényes, természetbeni lakás, kert. 
A II. sz. állás javadalma: törvényes, lakbérrel. Köteles-
ség: díjlevél szerint. Az I. sz. állással a kántori teendők 
végzése is egybe van kötve. Pályázati határidő e hirdet-
mény keltétől számított két (2) hét. Az állás válaisztás 
után azonnal elfoglalandó. Tanító-házaspárok előnyben 
részesülnek. Kellőleg felszerelt kérvények Lelkészi Hiva-
tal, Felsőterézhalom, u. p. Jánoshalma Bács vm. külden-
dők. (2635.) 

NASZVAD róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett VII. sz. fiúiskolái ta-
nítói állásra a hirdetés megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Javadalmazás 7% (hét) helyi, többi állam-
segély. Kötelességek díjfevél szerint. Pályázatok Plébánia-
hivatal, Naszvad címre küldendők. (2544.) 

SÜVIÍTE ev. lelkészi hivatala (u. p. Gice) megismétli 
e lap július, illetve augusztus 15 i számában a kisperlászi 
és a mikolcsányi ev. kántortanítói állásokra közzétett fel-
hívást 8 napi határidővel. (2621.) 

SZÉKELYDOBÓ és Vágás (Udvarhely m.) róm kat 
iskoláknál üresedésben levő egy-egy tanítói és tanítónői 
állásra a pályázati határidőt október 20-ig meghosszab-
bítja az iskolaszék. (2622.) 

TISZABÁBOLNA róm. kat. egyháztanácsa f. évi 
augusztus elsején közétett pályázati hirdetését 21 napi 
határidővel megismétli. Nők is pályázhatnak. (2623.) 

TÖRTÉL (Pest megye) községi iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett ludaspusztai községi tanítói állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: lakás ter-
mészetben és törvényes javadalmazás. Ugyancsak pályá-
zatot hirdet a Beretvásföldi tanítói állásra (tanító hadba-
vonult) helyettes tanító azonnali alkalmazása mePett, 
törvényes fizetéssel és 1 szobából álló lakással. Mindkét 
állásra nők is pályázhatnak. Pályázatok Holezer József 
községi iskolaszéki elnök címére, Törtei küldendők. (2625). 

TISZALÖK református egyháza pályázatot hirdet a 
III. sz. tanítói állásra. Fizetése: természetbeni lakás, 
vagy törvényszerű lakbér, 3 hoM 947 négyszögöl szántó-
föld bérértéke. 24 köböl árpa, 10 köböl rozs, 2 köböl búza 
és 3 öl kemény tűzifa, díjlevélben beállított pénzértéke. Az 
államtól a 28 értékegységű helyi javadalmon felül meg-
illető törvényszerű államisegély. Kötelessége: az 1942/43. 
tanévben megnyíló VII. osztály, esetleg a presbitérium 
által reá bízott más osztályok vezetése és minden bel-
missziói munkában való részvétel. Pályázati határidő a 
hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap. Az állás a 
vála-ztás jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. 
Kellőm felszerelt kérvények a tiszalöki ref. lelkészi hiva-
tal címére küldendők. Az egyház a díjlevélben foglalt 
járandóságokat természetben nem' tudja kiszolgáltatni, 
mert a tandíjkivetés, a tamdíjkárpótlás utalása alkalmá-
val megszűnt, a tandíikárpótlási államsegé1yt pedig a VK 
minisztérium' olv mértékben csökkentette, hogy az a ter-
mészetbeni járulékok kiszolgáltatására csak a díilevélbo* 
foglalt pénzérték mórtékéig nyújt fedezetet. (2626.) 

VATTA rém. kat. egyházközsége újonnan szervezett 
II. sorszámú tanítói állásra 21 napos határidővel pályá-
zatot hirdet. Nők is pályázhatnak. Javadalma: 10%-o» 
helyi járandóság és államsegély. Természetbeni lakáa, 
vagy törvényes lakbér. Kötelességek díjlevél szerint. Kér-
vénvek Plébániahivatal, Harsány, Borsod vm. címre kül-
dendők. (2627.) 
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D O R E N B É L A Aiaptna: í m 
iskolabútor gyéra Bpost. VI., Dévényi-út 20-21. 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, ó r o d i b t 
rendelések (yárt i -
h l VasiUrinyú 1b* 
koUpadok törhett t-
Itn kovácsolt vasból 

T s l c f o i : 890-767 

Árjegyzék * ktltség-
MUI ingyen ét bér-
mentre. 

5 3 é v ó t a a v e v ő k s z á z e z r e i m e g e l é g e d e t t e k 

REMÉNYI M I H Á L Y 
Ő fensége Dr, J Ó Z S E F F E R E N C hlr . herceg úr és a Zeneművészeti Főiskola szál l í tójának 

harmóniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T VI , K I R Á L Y . U T C A 58. 

Ne vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú áijegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n y cég. 

„TURUL" gyorsdaráló, darál : 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét ós m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P 87.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t , VI., F e l s ő e r d ő s o r 8. 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen 

SOMOGYBÁNYATELEP róm. kat. székesegyházának 
uradalmi iskolagondnoksága az újonnan szervezett IV. 
sersz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. 
Pályázatok az iskolagondnokság címére Meosekszabolcs, 
a Plébániahivatalhoz küldendők. (2557.) 

RAD róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet nyug-
díjazás folytán megüresedett II. számú tanítónői állásra. 
A község közvetlen Vác mellett van, autóbuszközlekedés-
sel. Fizetése természetbeni lakás, 10% és kiegészítő 
államsegély. Választás után az állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázati határidő 21 nap. Plébániahivatal. (2553). 

PETTEND (Somogy megye) református anyaegyháza 
a kántortanítói állásra az augusztus 15-én közzétett pá-
lyázat határidejét október 15-ig meghosszabbítja. (2552.) 

PERÉNY róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett II. sz. tanítói állásra 
a lap megjelenéséfői számított 21 napi határidővel. Java-
dalma: Háromszobás lakás, mellékhelyiségek és kert ter-
mészetben, évi 120 pengő készpénz, helyi és államsegély. 
Amennyiben az állást átválasztással töltenénk be, úgy 
egyidejűleg pályázatot hirdetünk a III. számú tanítói 
állásra is, melynek helyi javadalma évi 174'28 P készpén^ 
és törvényes lakbér. Kellően felszerelt pályázatokat az 
alábbi címre kérünk: Róm. Kat. Plébániahivatal, Perény, 
u. p. Nagyida. (2551.) 

ŐRSZENT5IIKLÓS ref. egyház bresbitériuma pályá-
zatot hirdet a kétves katonai szolgálatra bevonuló máso-
dik számú tanítójának helyettesítsére. Pályázhatnak har-
móniumozni tudó férfiak és nők. Fizetés: lakás termé-
szetben, 10%-os helyi hozzájárulás, 90%-os államsegély. 
Kötelességei: a rábízott, jelenleg I—II—III. osztály 
vezetése, belmissziói munkában segédkezés, kántor he'yet-
tesítése. Megjegyezzük, hogy a III. sz. tanítói állást a 
jövő tanévben megszervezi az egyház s arra elsősorban 
a helyettestanítót válassza meg a presbitérium, örszent-
miklós Budapesthez 27 km-re van. vasút, orvos helyben. 
Naponta 10 vonat megy a fővárosba, ugyanannyi vissza. 
Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal, őrszentmiklós, Pest m. 
eímre küldendők, 3 hetes határidővel. Állás november 1-én 
foglalandó el. (2550 ) 

NAGYKÖRÖS város róm. kat. egyházközsége a le-
mondás folytán megüresedett III. sz. férfitanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: 11 kat. hold 413 négyszögöl 
szántóföld (4 kilométer a város központjától) 13 érték-
egységgel és adóteherrel, készpénzjárandóság_ 35% és a 
szolgálati időnek megfelelő államsegély. Természetbeni 
lakás: 3 szoba, konyha, stb. Kántori oklevél megkíván-
tatik. Kötelességek díjlevél szerint. A megválasztott 
tanító köteles a kat. tanterv és utasítás szerint tanítani, 
a kántoriakban segédkezni, Szív-gárda és ifjúsági egyesü-
letek vezetésében résztvenni. az A. C. munkálataiban 
segédkezni. Cserkésztiszt előnyben részesül a választás-
nál! A szabályszerűen felszerelt kérvények a nagykőrösi 
róm. kat. egyházközség elnöksége, Nagykőrös címre kül-
dendők. Határidő: a hirdetés megjelenésétől számított 
3 hét. Hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek! Válaszbélyeges boríték megcímezve a kérvény-
hez csatolandó. (2548.) 

A Szabolcsvármegyei Érdekeltségi Népiskolai Bizott-
ság pályázatott hirdet a lemondás folytán megüresedett 
nyiracsád-asszonyrészi érdekeltségi iskolai tanítói állásra. 
Pályázhatnak nők és férfiak. Fizetés 10% helyi javada-
lom, természetbeni lakás, 2 m. hold kert, a többi állam-
segély. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 
21 nap. Felszerelt pályázati kérelmek Kir. Tanfelügyelő-
höz, Nyíregyháza címre küldendők. (2549.) 

NAGYKALLŐ gör. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det szabadságon lévő s próbakatonai szolgálatot teljesítő 
II. sz. tanítójának helyettesítésére. Fizetése törvényszerű. 
Állás azonnal elfoglalandó. (2547.) 

KÖRMEND református egyháza pályázatot hirdet le-
mondás folytán megüresedett tanítói állásra. Kötelesség: 
I—VIII. osztályok tanítása, kántorizálás, énekkarveze-
tés, belmissziói munkákban va'ó segédkezés. Fizetés: ter-
mészetbeni 3 szobás lakás, kert, a kezdőfizetés 20%-a és 
megfelelő államsegély. Mellékjövedelem és középiskolai 
taníttatási lehetőség. Pályázati határidő e lap megjele-
nésétől számított 3 hét. Az állás azonnal elioglalandó. 
Kellően felszerelt kérvények Ref. Lelkipásztori Hivatal, 
Körmend címre küldendők. (2636.) 
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ZALANÉMETFALU róm. kat. egyházközség gondnok-
eága a lemondás folytán megüresedett kántortanitói ál-
lásra pályázatot hirdet 10 napos határidővel, helyi java-
dalom 22 értékegység, a többi államsegély. Kérvények 
Plébániahivatal, Kehida, (Zala m.) küldendők. (2628.) 

PAKS-CSERNYÉS községi iskola I. és II. sorszámú 
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Tanítóházaspár 
előnyben részesül. Fizetés törvényes. Az I. számú álláshoz 
természetbeni lakás van. Határidő a lap megjelenéséfői 
3 hét. Kérvények Németh Mihály igazgatóhoz küldendők, 
Paks. (2640.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem villái felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

KARTARSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot, 
Mendöl Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(T. 14—64—11.) 

SZAMOLASTANfTASHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
molástanítás az elemi népiskola I. osztályában 1 P 20 f, 
II—III. osztályokban 1 P 10 f, IV., V—VI. osztályokban 
80 f, VII—VIII. osztályban 1 P 10 f. Számképek, szám-
fogalmak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és 
mérési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, 
II. o. 90 f, III. o. 1 P 10 f, IV. o. 1 P 40 f, VII—VIII. 
o. 1 P 40 f. Számolódoboz az I. o. részére 1 P 20 f. Fali 
szemléltető tábla 4 P 80 f. Filckorong falitáblán való 
szemléltetéshez (3 színben 30 drb korong és műveleti je-
lek) 1 P 20 f. Színes lemezpapírkorong 1 készlet (20 drb) 
10 í. Játékpénz az I. o. részére (1 készlet 10 f, II. o. ré-
szére 1 készlet) 10 f. (Papírlemezkorongból és játékpénz-
ből 10 csomagnál kevesebbet nem küld). Legcélszerűbb 
megrendelési mód: Bene Lajos, Budapest 39365. számú 
csekkszámlára csekkbiankó-lapon az összeget beküldeni, 
az értesítő szelvényen megjelölni a kívánt munkákat. 
A szerző bérmentesen megküldi. Szemléltetőtábla rendelés 
esetén 92 fillér postaköltség is küldendő. 

TIBOLDI JÓZSEF MÜVEI: Négyszólamú vegyes-
karok. I—IV. füzet. Négyszólamú férfikarok. I—VIII. 
füzet. Kezdő és ha'adó dalárdák részére hézagpótló mű-
vek. Egy füzet ára: 2'— P. Megrsndelhető a szerzőnél: 
Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kcrnács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkáé zongorák, piani-
nók, páncé'iszerkezetűk 600 tói. Részlet. 

Bácskából CSERÉL állami tanítónő, államival azonnal. 
Zeneőné Szporni Aranka, Liliomos, Bács Bodrog megve. 
(2630.) 

CSERÉLNE á'l. ev. tanító Fejér megyéből, Duna mel-
lől, Pest közeléből Vas-, Zala-, vagy Veszprém megyékbe 
e\ . vagy ref. tanítóval. Cím a kiadóban. (2631.) 

CSERÉLNE tanítópár Barcsról, 14 tanerős államitól, 
Pozsonv, Nyitra, Komárom vármegyékbe, bármelv állami-
hoz. Tóth István, Barcs (2632.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmőnium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra). 

ELMENNÉK vidékre házitanárnak gimnazistákhoz 
tanítónak azonnalra, nyugalmazott állami tanár. (2569.) 

KARÁCSONYI, hazafias iskolai színjátékokat; mű-
kedvelőknek, leventéknek vidám népszínműveket, hazafias 
színjátékokat, színpadi tréfákat, monologokat küld kivá-
lasztásra Csite Károly Rákospalotáról annak, aki 3 pengő 
értékűt megtart. (2629.) 

CSERÉLNE állami tanítónő Kassától 20 km-re levő 
kéttanerős iskolától, Kolozsvár közvetlen környékére. 
Olcsó megélhetés, kitűnő vasútjárat. Cím: Állami iskola 
Komaróc. (2568.). 

CSERÉLNE tanítóházaspár, hegyesvidéken levő 8 tan-
erős áll. iskolától az Alföldre, vagy Dunántúlra. „Haza". 
(2633.) 

HÁZAT, INGATLANT közvetít Békefi László ny. el. 
isk. igazgató Keszthely, Arany J.-u. 20. (2407.) 

CSERÉLNE róm. kat. állami igazgatótanító, közép-
iskolás alföldi városból, lehetőleg Budapest környékére, 
vag.v városba, magyar vagy németnyelvű népiskolához, 
tanítóval is. Cím: K. V. Budapest, Lónyai-utca 13/b 
fsz. 7. (2570.) 

ELCSERÉLNÉM Csongort Bereg megyében, (mely 
Munkács—Csap között fekszik, 7 tanerős iskola, állomás 
5 km.) valamelyik Baranya, Bács-Bodrog, Csongrád vm. 
tanyai 1—2 tanerős iskolájával, mivel szüleim is arra 
laknak. Péter Zita, Csongor. (2571.) 

ORSZÁGZÁSZLÓ INDULÓ, Repülő-, Levente-, Cser-
kész-, Huszár-, Honvéd-, összetartás-indulók, Búcsú az 
iskolától, stb. tizennégy kétszólamú, ifjúsági nótakönyve 
Murgács Kálmánnak. Megrendelhető 1'50 P bélvegbeni 
beküldésével, Budapest, József-utca 27. (2572.) 

EGY TELJESEN Jó ÁLLAPOTBAN LEVŐ, keveset 
használt 14 regiszteres harmónium jutánvos árban azon-
nal eladó. (2639.) 

TANÍTÓ KARTARSAM! Okt. 6-ára és az összes 
ünnepélyekre teljesen kidolgozott műsort talál, ün-
nepi beszédekkel „Iskolai ünnepélyek" c. könyvem-
ben. Ára 2'50 P. Gremisperger Pálné, III. Bécsi-úti 
népiskola. Csekklapszámla: 34249. 

Hazánk l e g r é g i b b , több mini 125 év éta fennálló keresztény gyára. 
Telefoni 66. — Alapítva! 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
S O P R O N 
Legelső tűzoltószer,kútszivattvá» és 
gépgyár, harang*, fém» és vasöntöde 

HARANGOK 
V A S Á I L V Á N V O K 

tűzöl tófecs leendők 
úgy kocsi, mint motorfecskendók, 
továbbá : harangátöntés fémöntés, 
kutak, stb. stb. beszerzéseknél for» 
dúljon bizalommal minden tekin» 
tetben teljes garanciát nvujtó meg» 
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk díj» 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi világkiálli' 
táson az aranyéremmel, azonkívül 
sokasok a r a n y és e z n s i é r e m -
m e 1 és díszoklevéllel kitüntetve. 
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6 C Í S E N D O R F E R 
Jókarban, garanciával 1500'— P. 

L Y R A 
R. T. Magyarország leg-
nagyobb zongoratermében : 
Erzsébet-körút 1 9. 
Tanítóknak nagy 
kedvezmény. 

MARCZELL 
ENDRE 

orgonaépítő mcrter. 

Készít áj orgonákat. 
Átépítést, villanyfúvó 
berendezést, karban 
tartást legjutányosabb 

áron vállal. 
Czeme : IX., Közrak' 
tár«utca 12/a. Lakás: 

IX., Bakáts.utca 5. 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Rákóczi-út ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT. 

Rákóczi-út ötven. Zongoraterem, Erzsébet-krt sarok 

SZ. DOBY IDA: TORNÁZZUNK GYEREKEK! 
(Harmadik ezer) 

Tanmenetszerűen feldolgozott 80 tornaóra, t o r n a s z e r e k 
n é l k ü l , óvodák és népiskolák részére. 

Ára ; 4 pengő (utánvéttel 5 P) 
Kapható szerzőnél (Budapest, VII. ker. áll. tanítónőképző). 
E r d é l y r é s z i elárusító Lepage könyvkereskedő, Kolozsvár. 

PÁLYÁZATI HIRDETŐK SZÍVES FIGYELMÉBE! 
Kérünk minden pályázati és egyéb hirdetést vagy géppel, vagy teljesen tisztán, jól 
olvashatóan írva küldeni kiadóhivatalunk címére, hogy az esetleges helytelen közlést 
a hirdető érdekében elkerülhessük. Pályázati és egyéb h i rdetéseket csak az a l á b b i 
címre küldjünk: 

Budapest VI I I , Múzeum-körűt 6 . Egyetemi N y o m d a 

Fizessen elő 

a 

S Z É P M Ü V É S Z E T - R E 
Nemes magyar célkitűzéseket segít elő vele. Már VÍ évi 5 p e n g ő é r t kaphat ja 

dr. Gerevich Tibor közreműködésével és dr. Mariay Ödön felelős szer-

kesztő irányításával készült és minden hónap 1-én megjelenő pazar kiállítású 

művészi fo lyói ratot , mely hírül viszi a magyar művészet eseményeit, tá jékoztat kér-

déseiről. Bő, művészi i l lusztrációkban ismerteti a művészet emlékeit és alkotásait . 

Kiadja a 

KIRÁLYI M A G Y A R EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T , M U Z E U M - K Ö R Ú T 6. Telefon: 146-145. Csekkszámla 37.473. 

Kérjen mutatványszámot1 
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A V. és K. Minisztérium 1941. évi december hó 15*én 26.2D0/1941. 
számú rendeletével lépett hatályba a 

SZÁMVITELI UTASÍTÁS AZ ÁLLAMI NÉPISKOLÁK 
PÉNZ- ÉS EGYÉB VAGYONKEZELÉSÉRE. 
Ez a rendelet könyvalakban is megjelent, kibővítve részletes és 
szakszerű magyarázatokkal 

TÁJÉKOZTATÓ 
A N. SZ. U. HASZNÁLATÁHOZ 

címmel. Ára P 2'20. A Számviteli Utasítás teljes szövegét tartal* 
mazza s a számviteli munkában kevéssé jártas tanítók és gond# 
noksági tagok munkáját kívánja megkönnyíteni. 
II. részében egyes fennálló rendelkezések ismertetését adja, hogy 
kétes esetekben ezzel is segítséget nyújtson. Megrendelhető a 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomdánál 
B u d a p e s t , V I I I . , M ú z e u m - k ö r ű t 6. 

FONTOS! MEGJELENT! 

A HONVÉDELMI ISMERETEK l- l l . 
című tankönyv, melyet a gimnáziumok és 
polgári iskolák első és második osztályos, 
valamint a népiskolák ötödik és hatodik 
osztályos összes fiútanulóinak kötelezően 
használni kell. BOLTI ÁRA 1 ' - PENGŐ. 

Kiadja az if[uscg honvcdefmi nevelésének és a 
testnevelésnek Országos Veietője. 

Forgalomba hozza: 
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 

BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KORÚT 6. 

Kopható mircfen kifeíöít könyvkereskedésben is. 
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közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K orgonahanggal 
ház«, iskolákdalárdák i különösen templomukul*. 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g 

HÖRL N Á N D O R Budapest II, Török-utca 8 
A budai Margit-hidfőtSl a második utca jobbra 

J a v a s l a t i n g y e n . - S n r g ö n y c i a r „ H \ R H O >IHÖRt,"- Telefon- 151-6*7 

A Magy. Kir. Vallás= és Közoktatásügyi 
Miniszter Úr megbízásából az Országos 
Közoktatási Tanács kiadja a 

NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁRA 
című kézikönyvsorozatot. 
E kötetekről lapunk f . évi május i«i száma közölt 
már részletes tájékoztatást. 

A tanítói és tanári kézikönyvtárak számára nélkülöz-
hetetlen művek közül már megrendelhetők az alábbi 
kötetek: 

Hazánk Ara: p 3.50 
Magyar államélet Ara: p 2.20 
Közoktatásügyi igazgatás és 

iskolafelügyelet Ara: p 1.60 
Népiskolai ipari és kereske-

delmi ismeretek Ara: p 3.50 
Kereskedelmi üzemi gyakor-

latok Ara: P 5.— 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST; VIII., MÚZEUM.KORÚT 6. SZ. 

A Nemzetismeret 
tárgycsoportból: 

A Nemzetszolgálat 
tárgycsoportból: 

A Népiskola 
könyvei közül: 

A Gazdasági középiskolák 
könyvei közül: 

K&7ISMERT 
• ITÜ N OHANGÚ 
REMEKKIVITELU HARMÓNIUMOK 
DE MÉN Y IMRE TíTJ,h"minh,m-
BUDAPEST VI, Lázár.u.13 (Operánál) Telefon : 111—490 
PEDALOS HARMONIÜMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — TASKAH AB 
MÖNIUMOK. VILLAMOS FTTJTATÖBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍTÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ó N I U M K É S Z T T O 8 Z A K 0 É P 

41.552 — Királyi Magyar Egyeteni Nyomda Budapest, VIII., Múzeum'körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ö S B G : Budapest , V., Klebelsberg-u . 17. (Magyalk i rá ly i 
vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Te l : 132-371 — 136-818. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
V I I I . , Múzeum-kőrú t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n ! 146-145. 

J ^ É Z I R A T O K megőrzésére 
és visszaadására a szerkesz-

tőség n e m vállalkozik. — H i r d e -
tések szövege a k i a d ó h i v a -
t a l n a k , minden egyéb kézirat 
pedig a s z e r k e s z t ő s é g n e k 

kü ldendő . 

• p L Ő F I Z E T É S egész évre 9*60 pengő , negyedévre 3 '5o pengő. 
" Egyes szám ára 50 fi l lér . A m. kir . vallás- és közoktatásügyi 
min i sz té r ium 820—4—106/1930. V I I I . d . szám alatt e l rendel te , hogy 
az előfizetési d í j az ál lami- , községi-, társula t i - , magán- és érde-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl . Az elő-
fizetés a kiadóhivatal c ímére előzetesen kü ldendő postautalványon 
vagy a K i r . Magy. Egye temi N y o m d a 37.473. számú csekkszámlájára. 

T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fiit . , magánhi rde tés 14 f i l l . 

szavankint , melyhez hozzászámí-
tódik a V . K . M . engedélye alapján 
25°/o felár . Üzle t i h i rde tés : 1 oldal 
160 P . • / . oldal 85 P . 7 , oldal 50 P 
' / , oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhiv. c ímére előre f ize tendők. 

AZ EGYHÁZ JOGA IÜKOLÁIHOZ 
Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde a Katolikus Nagygyűlésen. 

„Az Egyház joga az iskolához" — ez az a 
tárgy, amely engem e tiszteletreméltó helyen 
a r ra késztet, hogy hitvallást tegyek úgyis mint 
Egyházamnak mindenkor hűséges f ia és úgy 
is, mint az ország vallási és iskolai ügyeinek 
ezidőszerint legfőbb irányítója. E kettős minő-
ségben úgy érzem, hogy amilyen könnyű meg-
nyilatkoznom mint lelkem mélyéig hívő kato-
likusnak, éppoly súlyos horderejű az a nyilat-
kozat, amit e kérdésben a magyar kultuszmi-
niszter tehet. 

Amikor feladatomat mint hívő katolikus ele-
mezem, büszkén idézem a legfőbb Tanítómes-
ternek igéjét, amelyben az örök isteni Tekin-
tély és a Tőle származó kifejezett küldetés egy-
házunknak a taní tás és nevelés jogát mind-
örökre megadta: „Minden hatalom nekem ada-
tott az égben és földön: menjetek tehát tanít-
satok minden n é p e t . . . taní tván őket megtar-
tani mind, amiket megparancsoltam nektek." 
„Tanítsatok" és „tanítván őket megtartani" ket-
tős feladat, az iskolának kétirányú legszentebb 
kötelessége: ismereteket nyúj tani és nevelni az 
igazságok szerint való életre, a törvény megtar-
tására, tehát az egyházhoz és az államhoz való 
feltétlen hűségre. Az újszövetségben, a keresz-
tény világrendeben ennek a munkának végzé-
sére maga az Isten jelölte ki az Egyházat, 
amely e küldetés és kijelölés alapján két évez-
red óta következetesen vallja jogát ahhoz, hogy 
minden népek és nemzetek tanítómestere legyen 
nemcsak a prédikáció, az igehirdetés szavával, 
hanem az iskola oktató és nevelő munkájával 
is. Mi hívő katolikusok, akik öntudattal mélye-
dünk el a kinyilatkoztatás tar ta lmában és éle-
tünket minden vonatkozásban Isten elgondo-
lása szerint akar juk irányítani, az evangélium 
idézett szavai nyomán fenntar tás nélkül hirdet-
jük és tesszük magunk számára is kötelezővé 
az elvet: az Egyháznak igenis joga van az is-
kolához, ahol „az embert felkarolja, hogy őt ok-
tatva és nevelve magasabb rendeltetése felé 

vezérelje össze tehetségeinek fejlesztésével". Ne 
mondja senki, hogy Krisztus urunk szava csak 
prédikálni küldte az Egyházat. Ne liigyje senki, 
hogy határ t lehet vonni tantárgy és tantárgy, 
ismeret és ismeret, törvény és törvény közé, 
mondván, hogy ez a lélek közé tartozik és így 
foglalkozzék vele az Egyház; emez viszont a 
földi élet számára tartalmaz elveket, vagy tu-
dáselemeket és így terjesztése a földi közületek 
feladata. Az ember testből és lélekből, az élet 
időlegesből és örökkótartóból áll, de lehet-e a 
kettőt egymástól elkülöníteni1? Lehet-e külön 
nevelni és oktatni a testet és külön a lelket'? 
Lehet-e az életnek földi szükségletei az ettől 
független örök feladatai közé elválasztó falat 
emelni? Nem hangzik-e minden nevelő fülében 
a figyelmeztető szó: „A lélek ugyan kész, de a 
test erőtelen", vagy a másik, amely azt k ívánja : 
„ut sit mens sana in corpore sano". A lelket 
szolgáló Egyház nem nélkülözheti a lélek hősi 
erőfeszítéséhez biztonságot és támaszt nyúj tó 
testi készségek fejlesztését, viszont a testi erők 
diadalmas munkájához is nélkülözhetetlen a lé-
lek öntudata, tar ta lma és kiegyensúlyozottsága. 
Mi, akik hiszünk az örök életben, tud juk és 
valljuk, hogy a földi életnek nincsen perce, 
vagy vonatkozása, amely örök életünk sorsára 
befolyással ne lenne, viszont örök boldogsá-
gunk alapvető munká ja sorsdöntőén itt folyik 
már a véges földi élet keretein belül. Egyhá-
zunknak valóban isteni küldetése, hogy megta-
nítson minket szemünkkel az égre tekinteni, de 
lábunkkal a földön biztosan járni . A test és lé-
lek, a földi és az örök élet ilyen összefüggése 
ad az isteni küldetés alapján működő Egyház-
nak az igehirdetésen és a lelkipásztori nevelé-
sen túlmenőleg jogot mindama működésnek 
vállalására és végzésére, amelyet röviden az is-
kola oktató és nevelő hivatásának ismerünk. 
Oly szépen mondja boldogult emlékű XI . P ius 
pápa apostoli körlevele az i f j ú s á g neveléséről, 
idézve az egyházi törvénykönyv 1375. kánonát: 
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ennélfogva teljes joggal műveli az Egyház 
az irodalmat, a tudományt és a művészetet, 
amennyiben azok szükségesek, vagy hasznosak 
a keresztény nevelésre; szintúgy a lelkek üdve 
érdekében kifejtett minden munkáján kívül ala-
pít és fenntart iskolákat és intézményeket min-
denféle tudományszak és a kultúra fokozata 
számára. Még a testnevelést sem szabad kívül-
állónak gondolni az ő hatáskörén, éppen mert 
ez is eszköz, amely segítheti, vagy hátráltat-
ha t ja a> keresztény nevelést." 

Egyházunk, mint tökéletes társaság, e joga 
gyakorlásában kiválóan képzett tanerőkkel, 
elsőrangú pedagógiai és szaktudással megszer-
kesztett tankönyvekkel, nagy áldozattal felépí-
tett és fenntartott tanintézetekkel rendelkezik. 
Nem találunk a modern élet elméleti, vagy gya-
korlati tanítói és nevelői irányai között egyet 
sem, ahol Egyházunk nem állítana nagy fel-
készültségű szakembereket mungába, hogy „éle-
tünk és pedig bőségesebb tartalmú életünk le-
gyen." Hivatkozzam-e bencés Borossaynak Al-
gebrájára, a piarista Maywaldnak kitűnő gö-
rög' nyelvtanára? Elvezessem-e hallgatóimat 
Pannonhalma olasz, Gödöllő francianyelvű 
szerzetes iskoláiba? És az apácarendek nagy-
szerű intézeteibe? Említsem-e ezeket mint első-
ket az újabb modern gyakorlati intézmények 
terén? Vagy szóljak a jezsuita atyák kitűnő 
irányítása alatt álló népfőiskolákról, ahol tele-
pes, földmíves és munkás i f ja ink saját í t ják el 
az ú j magyar gazdasági életépítés lelki és gya-
korlati készségeit? S amikor a magyar i f júsá-
got hatalmas megmozdulásba hozó leventemoz-
galom a magyar jellemképzésnek egyik leg-
életrevalóbb megvalósulásaként jelentkezik, 
őszinte öröm tölthet el minket, hogy ezernél 
több katolikus pap és sokszáz apáca sietett 
szíve fölé tűzni a leventejelvényt, hogy komo-
lyan elvégzett tanfolyamok után áldozatos 
munkába álljon a magyar leány- és f iú i f júság 
továbbképzésének, nevelésének szolgálatába. 

Ezek — mélyen tisztelt Katolikus Nagygyű-
lés —, tények, amelyek mind azt bizonyítják, 
hogy Egyházunk tudatában van tanítói külde-
tésének és ezt a hivatást nemcsak valami el-
vont, nem e világra szóló feladatnak tekinti, 
hanem minden vonatkozásában, a mindennapi 
élet leggyakorlatibb megnyilatkozásaiban is, a 
velejáró áldozatok és felelősség teljes vállalása 
mellett magának meg is követeli. 

Mélyen tisztelt Katolikus Nagygyűlés! Ami-
kor mint Egyházamnak hű fia. hitvallást teszek, 
hogy Egyházamnak joga van a legszélesebb-
körű oktatáshoz, hadd szólaljon meg egyben 
személyemben a magyar kultuszminiszter is-

Hódoló elismeréssel kell tolmácsolnom nem-
zetünk háláját az Egyházzal szemben. Köszönet 
és hála illeti azt az Egyházat, amelynek fiai 
misszionárius lélekkel siettek őseink közé, hogy 
őket a keresztény Egyházba és ezáltal a keresz-
tény Európába vezéreljék. Az európai magyar 
szellemi élet fundamentumát rakták le az Egy-
háznak szolgái, amikor megépítették a monos-
tori és plébániai iskolákat, amelyeknek kivirág-
zásai Pázmány Péter egyeteme, a katolikus 

akadémiák, főiskolák, középiskolák és népisko-
lák. Hála a Gondviselésnek, hogy Ide tudott 
küldeni hivatásukat egész életükkel szolgáló 
szerzeteseket, akiknek munkája nyomán a ma-
gyar lélek színpompásabb, elmélyültebb lett 
a nélkül, hogy veszített volna ősi magyar érté-
keiből. A sok kiváló érdemeket szerzett tanító-
rendek közül elismeréssel emlékezem meg a 
bencésekről, premontreiekről és jezsuitákról. 
De különös szeretettel kell szólanom a ciszter-
citákról, akik most ünnepelték letelepedésük-
nek 800 éves fordulóját és a piaristákról, akik 
a közeli napokban adnak majd hálát velünk 
együtt az Istennek, hogy 300 éve fejtik ki Ma-
gyarországon nagyértékű kultúrmunkájukat . 
Megköszönjük az évszázadok folyamán itt mű-
ködött szerzetesrendeknek és a haló porukban 
áldott, életükben minden magyar által tisztelt 
rendtagoknak munkájuk legszebb eredményét: 
gazdagodott magyar lelkünk gazdag magyar-
ságát! 

Az ezeréves magyar élet hite, tudománya, 
sokoldalúsága, mélysége és tartalmi gazdag-
sága; irodalma, művészete, vagy gyakorlati ér-
téke a katolikus Egyház és az ő papfia i mun-
kájától termékenyült meg és a katolikus Egy-
ház szeretetének napsugarában fejlődött nagy-
gyá- A szebb jövőt rejtő magyar aratás legbiz-
tatóbb ígéretét szintén ez a magyar lelket ok-
tató, nevelő Egyház hordja munkájában. 

Nemzetünk és fa j tánk ellen vétene az, aki 
az Egyház nevelő és tanító munkáját a magyar 
életből száműzni akarná, vagy csupán a temp-
lom falai között tűrné meg. Mi nem tagadhat-
juk meg és nem is tagadjuk meg multunkat, 
amelynek szellemi alapjai t a> Katolikus Egyház 
rakta le. És mert hittel hiszünk a magyar jö-
vőben is, azért ragaszkodunk ahhoz, hogy épül-
jön még több egyházi iskola a magyar földön, 
ápolja még több szerzetes és világi paptanár 
a magyar lelket. Hazaárulásnak tar t juk és kér-
lelhetelen szigorral üldözzük azt a törekvést, 
amely az iskolát és vele a magyar i f júság lel-
két pártpolitika szolgálatába akar ja bevonni, 
vagy pedig az iskolán keresztül gyermekein-
ket a magyar gondolattól, az örök magyar esz-
méktől el akar ja tántorítani. Az iskola feladata 
a magyar határokon belül csak az lehet, hogy 
lélekben hívő, szellemben gazdag és testben 
erős magyarokat neveljen a magyar életnek! 
Ha netán valaki akár egyházi, akár világi ol-
dalon más elveket vallana és önző politikai, 
vagy rosszul értelmezett nemzetiségi felfogás-
sal az iskolán keresztül a gyermeket a nemzet 
testétől és szellemétől elválasztani törekednék, 
szemben találná magát nemcsak a kormányzat 
erejével, hanem a magyar lélek felháborodott 
öntudatával is. Az egyházi iskolák a magyar 
gondolatnak álltak szolgálatában mindeddig és 
ezt a gondolatot kell szolgálniok ezután is. Pa-
rancs számunkra XI. Pius pápa előbb már idé-
zett apostoli körlevele, mely szerint: „Jól értse 
meg és ismerje el mindenki, hogy katolikus 
iskolák nem csinálnak pártpolitikát és . . . gyer-
mekeinket a legtökéletesebb és legcélravezetőbb 
módon akarják nevelni a nemzet üdvére, mivel 
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a jó katolikus éppen a katolikus tan erejénél 
fogva a legjobb polgár, hazaszerető és becsüle-
tes alattvalója a polgári hatóságnak." 

Amikor mint kultuszminiszter az így mű-
ködő iskoláknak nemcsak jogosultságát, de 
szent magyar hivatását is vallom és hirdetem, 
az egyházi iskolák működésének még egy ör-
vendetes hatására szeretnék rámutatni. Axníg 
tőlünk távoli államokban, pl. Franciaország-
ban az iskolák l^icizálása a nemzet szellemi és 
erkölcsi legyöngülését, ennek következménye-
képen pedig épp a most folyó világküzdelem-
ben ezeknek az államoknak összeroppanását is 
eredményezte, nálunk az állami vagy községi 
iskolák színvonala mindig növekvőben van. 
Ebben kétségtelnül nagy része van az egyházi 
iskoláknak és annak a szellemnek, amelyet az 
onnét kikerülő volt tanítványok az életbe ma-
gukkal visznek. Örömmel tehetek tanúságot, 
hogy állami és más közületi iskoláink is biztos 
várai nemcsak az erős magyar érzésnek és ön-
tudatnak, hanem a hitnek és a hitből táplál-
kozó tiszta erkölcsi életnek is. Amikor ebben a 

magyar szellemi élet örvendetes és mérhetet-
len jelentőségű értékemelkedését megállapít-
juk, további nemes munkára buzdít iuk egy-
házi és állami iskoláinkat és nevelőinket az 
Írás szavával: Qui justus est, justificetur ad-
huc, qui sanctus est, sanctificetur adhuc" — 
„aki igazságban él, legyen még igazabb; aki 
megszentelődött, legyen még szentebb" és te-
gyünk hozzá még egy kívánságot: aki egész 
magyar, legyen még magyarabb! 

Főmagasságú Bíboros Hercegprímás Űr! 
Igen tisztelt Katolikus Nagygyűlés! Azzal kezd-
tem szerény szavaimat, hogy szólni óhajtok 
mint egyszerű hívő és mint jelenlegi magyar 
kultuszminiszter. 

Mint hívő boldog vagyok, hogy mindnyá-
junk előtt hitvallást tehettem lelkem felfogá-
sáról, mint kultuszminiszter ped'g azt szeret-
ném minden intézkedésemben szolgálni, amire 
hivatalos címem kötelez. Legyen a magyar 
közoktatás alapja a vallás és a magyar lelkek 
vallásosságát erősítse a hiten és erkölcsön fel-
épülő magyar közoktatás! 

GRÓF KLEBELSBERG Iil \ Ó EMLÉKEZETE 

„Te a nemzetnek építőmunkása rollál, 
a háború után a magyar kultúra minden 
kövét Te raktad le, Trianon után a ma-
gyar kultúrát Te mentitted meg az enyé-
szettől." 

GY ÉVTIZED elmúlt azóta, hogy 
gróf Klebelsberg Kunó eltávozott 
az élők sorából. Nemcsak alkotá-
saiban maradt fenn emléke, ha-

nem mindazok szívében is, akik őt ismerték és 
szerették. 

Halálának tizedik évfordulója alkalmából a 
Gróf Klebelsberg Kunó Országos Emlékbizott-
ság októter hó 9-én délután a Tudományos 
Akadémián emlékülést tartott. Az ülésen meg-
jelent József főherceg, tábornagy, Szinyei Mei se 
Jenő vallás- és közoktatásügyi mir.iszter, gróf 
Klebelsberg Kunóné, Petri Pál és Szily Kálmán 
ny. államtitkárok, valamint a magyar tudomá-
nyos élet kitűnőségei közül igen sokan. 

Komis Gyula elnöki megnyitójában hangoz-
tatta, hogy a nemzet hálájának legméltóbb 
megnyilatkozása gróf Klebelsberg Kunó szob-
rának felállítása volt. Az a rövid történeti év-
tized, amely halála óta eltelt, már megmutatta 
sokoldalú alkotásainak nemzetfenntartó és 
nemzetfejlesztő jelentőségét. Gróf Klebelsberg 
Kunó sok küzdelme nem volt hiábavaló, mert 
megvolt benne a sugalmazó erő, amely éltén 
túl is átsugárzik a nemzet lelkébe. 

Ezután Sopronyi-Thurner Mihály, Sopron 
város ny. polgármestere mondott emlékbeszé-
det, amelyben ismertette gróf Klebelsberg Kunó 
pályafutását és hangoztatta, hogy már fiatal 
korában is csak a tudón ányos munka érde-
kelte. Rámutatott arra, hogy gróf Klebelsberg 

Kunó mint kultuszminiszter alaposan képzett 
kultúrpolitikusnak bizonyult. Nagy szakérte-
lemmel fogott hozzá az elemi népoktatás kér-
désének rendezéséhez. Különös gondot fordí-
tott az Alföld tanyai iskoláira; ötezer iskolát 
építtetett és 17()0-nál több tanítói állást szer-
vezett. Hangoztatta a nyolcosztályú népiskola 
bevezetésének szükségességét, elősegítette az 
iskolánkívüli népművelést, követelte a nemzeti 
irodalom és művészet elmélyítését és a modern 
nyelvek tanításának fokozását. A nagy tapssal 
fogadott emlékbeszéd után az Emlékbizottság 
kiosztotta az 1942. évi Klebelsberg-emlékdíjat és 
emlékplaketteket. Az idei emlékdíjat Farkas 
Ferenc, a kolozsvári Nemzeti Színház karigaz-
gatója, a kolozsvári Konzervatóiium tanára 
kapta meg, az emlékplaketteket pedig a Ma-
gyar Népművelők Társaságának, a marosvá-
sárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak és a 
nyíregyházi fíesser.yei Társaságnak ítélték 
oda. Az emlékülés Komis Gyula elnök záró-
szavaival ért véget. 

Október 10-én délelőtt 11 órakor Pesthideg-
kúton, a máriaremetei kegytemplomban re-
quiemet tartottak gróf Klebelsberg Kunó lelki-
üdvéért. A megboldogult a községnek lakója, 
díszpolgára és nagy jótevője volt. A szentmisét 
dr. Gerinczy Pál jászóvári prépost mondotta és 
ezen részt vett az elhúnyt kultuszminiszter hit-
vese, gróf Klebelsberg Kunóné a család tagjai-
val, dr. Szinyei Merse Jenő vallás- és közokta-
tásügyi' miniszter, akit dr. Gyenes István a 
budakörnyéki járás főszolgabírája, P. Ángyán 
M. Fülöp a szervita-rend prioi ja, dr. Szent-
annai Béla főjegyző és Mészáros Károly igaz-
gató fogadtak a kivezényelt levente díszsza-
kasz előtt. 
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A requiem után gróf Klebelsberg Kunóné, 
dr. Szinyei Merse J enő vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter és kísérete — amelyben ott lát-
tuk dr. Fáy I s tván ál lamtitkárt , dr. vitéz Haász 
Aladár és dr. Kovács Gyula miniszteri osztály-
főnököket, dr. Beresztóczy Miklós miniszteri 
tanácsost, dr. Lőrir,czy Szabolcs miniszteri osz-
tálytanácsost és Brozdy Gyula kormánytaná-
csost, a Néptanítók Lapja főszerkesztőjét — meg-
jelentek az emlékünnepélyen. Az emlékbeszé-
det ar . Vargha Dámján egyetemi nyilvános 
rendes tanár , a pécsi tudományegyetem pro-
rektora mondotta. Gróf Klebelsberg Kunóról, 
mint kultúrpoli t ikusról emlékezett meg. Mél-
t a t t a őt, mint a gyakorlat emberét, jövőbelátó 
látnoki tehetségét, amellyel már egy évtizeddel 
előbb dolgozott Nagymagyarország feltámadá-
sáért. Az ünLepélyen a pesthidegkúti áll. nép-
iskolák és a polgári iskola énekkara gyászdalo-
kat adott elő, majd a polgári iskola IV. osztá-
lyának egyik tanulója elszavalta a „Megemlé-
kezés" c. alkalmi verset. A kegyeletes hangu-
latú ünnepség, amelyen dr. Antalfia Anta l ny. 
min. tanácsos, dr. Hajnal I s tván ny. r. egyetemi 
tanár, dr. Pap-Szilágyi Viktor, tanügyi taná-

csos Pest vármegye tanfelügyelőjének képvise-
letében, a társadalmi egyesületek és a boldo-
gul t nagy miniszter tisztelői is részt vettek, a 
Szózat eléneklésével é r t véget. 

Ezután a kultuszminiszter megtekintet te a 
pesthidegkúti népiskolák egyikét, amelyeknek 
felépítése szintén gróf Klebelsberg Kunó neTé-
hez fűződik. 

A megemlékezések sorában ^kiemelkedő ese-
mény volt dr. Komis Gyula m. kir. titkos ta-
nácsos, egyetemi nyilvános rendes tanár emlék-
beszéde a magyar Rádióban. I t t megszólaltatta 
gróf Klebelsberg Kunót, amikor a pozitív és 
negatív emberről még életében elmondott be-
szédét hanglemezről közvetítette. Október hó 
folyamán még számos helyen lesznek kegyele-
tes emlékünnepélyek. 

És szerte az országban mindenfelé áldják az 
elhunyt nagy miniszter nevét azok a tanítók és 
tanulók, akik szép, új , egészséges iskolákban 
munkálkodnak azért a boldogabb magyar jö-
vendőért, amelyet gróf Klebelsberg"Kunó nagy 
lelke megálmodott-

MEMZETTSÉ^I ISKOLAPOMTIKA1ÍK 
É S l ü K O L A t G Y t X K 

M írta : Dr. KÓSA KÁLMÁN 

E.MZETISÉGI iskolapolitikánkat 
és ennek a politikának a gyakor-
lati életben jelentkező tényleges 
eredményét, nemzetiségi iskola-

ügyünket vizsgálva először is meg kell állapí-
tanunk, hogy mindkettő a magyar állam, illető-
leg a magyar ál lamhatalmat képviselő és azt 
gyakorló kormányok általános nemzetiségi poli-
t iká jának függvénye, folyománya. 

Alig van olyan kérdés, amely az utóbbi fél-
évszázadban, különösen az utolsó évtizedben 
annyi ra a közérdeklődés központjában állott 
volna, mint a nemzetiségi politika kérdése. De 
viszont alig van olyan kérdés, amelyben a ma-
gyar közvélemény annyira megoszlott, avatot t 
és még több avatat lan véleménynyilvánítást , 
kri t ikát váltott volna ki, mint éppen a nemzeti-
ségi politika. 

A legutóbbi évek történelmi eseményeiből 
azonban közvéleményünk egy tanúságot már 
szinte egyöntetűen levont. Azt, hogy a jó, kor-
szerű nemzetiségi politika a jövőt alakító 
tényezők között egyike a legerősebbeknek. Mind 
többen és többen vannak tisztában azzal, hogy 
az ú j Európát fölépíteni, politikai, gazdasági és 
kulturál is életét megalapozni, zökkenésmentes 
fejlődését biztosítani a nemzetiségek helyzeté-
nek teljesen kielégítő rendezése nélkül nem 
lehet. 

De abban a tekintetben, hogy milyennek kell 
lennie a jó és korszerű nemzetiségi politikának, 

még mindig mélyreható és a lényeget érintő 
véleménykülönbségek vannak. Pedig az egyete-
mes nemzetnek ezt az egyik legégetőbb problé-
má já t megoldani csak akkor lehet, ha a kor<-
mány nemzetiségi pol i t ikája mögött a nemzeti 
közvélemény egységes ereje áll, ha ennek a 
nemzetnek minden t ag ja fenntar tás nélkül 
támogat ja és elősegíti az a r r a illetékes ténye-
zők által meghatározott nemzetiségi politiká-
nak a gyakorlat i életben való maradéktalan 
érvényesülését. Ezért van különös jelentősége 
a legszélesebb körre ki ter jedő felvilágosító 
munkának, ezért kell meggyőzni mindenkit ar-
ról, hogy az egyetlen járható és célhoz vezető 
út az, amelyet a nemzetiségi politika vonalán 
ma is járunk. 

Az utóbbi évek miniszterelnökei s a kor-
mány tag ja i aüg felmérhető felelősségük tuda-
tában szinte egyetlen alkalmat sem mulasztanak 
el, hogy szabatosan ne körvonalazzák nemzeti-
ségi politikánk lényegét és irányát , ne hirdes-
sék ennek a politikának érvényesüléséhez fű-
ződő nagy nemzeti érdekeket. Álláspontjuk erő-
sítése és a közvélemény meggyőzése erdekében 
folyton és folyton hivatkoznak arra , hogy nem-
zetiségi poli t ikájuk nem a ma, vagy tegnap 
találmánya, ennek a politikának lényegét nem 
a pil lanatnyi kényszerűség, hanem kilencszáz 
esztendő hagyománya és leszűrt tapasztalata 
szabja meg; nemzetiségi politikánk alapelvei 
Szent Is tván óta változatlanok, mert a nemzet 
fennmaradása érdekében változatlanoknak kell 
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maradniok, csak a lényeget nem érintő részle-
tekben lehet és kell alkalmazkodni a korok vál-
tozó követelményeihez, gyakorlati alkalmazá-
sukban kell szolgálni a nemzeti lét folytonos 
fejlődését-

A továbbiak könnyebb megérthetése érdeké-
ben fogaljuk itt össze röviden, melyek nemzeti-
ségi politikánk változatlan lényegét meghatá-
rozó tényezők? Ezek a tényezők: a magyar 
kötelesség és hivatástudat, a szentistváni gon-
dolat és politika s végül az előbbiek alapján 
kialakult magyar nemzetfogalom. 

Történelmünkből tudjuk, hogy a magyarság 
európai megtelepedésétől és államalapításától 
kezdve sohasem tekintette kizárólagos köteles-
ségének fajiságának szolgálatát és védelmét, 
hanem általános emberi, illetőleg európai fel-
adat betöltését is vállalta- Államalkotó képes-
ségének erejével nemcsak azért fogta a Kár-
pátmedencét s ebben a medencében lakó vala-
mennyi népet politikai és kulturális közösségbe, 
hogy ezzel saját létét biztosítsa, hanem azért is, 
hogy így megnövekedett hatalmával kelet és 
nyugat határán sikeresen szállhasson szembe 
az Európát állandóan keletről fenyegető vesze-
delmekkel, védőpajzsa lehessen a nyugati ke-
resztény kultúrának. Az itt lakó és itt otthont 
talált népekkel vállalt sorsközösség adta meg 
a magyarság uralmának azt a mindenkor jel-
lemző sajátosságát, hogy a testvérnek tekintett 
nem magyar a jkú népek felett sohasem ural-
kodott, hanem azokat megértő, sokszor az ön-
megtagadásig menő bölcsességgel kormányozta. 
Csak így vált számára lehetővé a nyugati kul-
túrát fenyegető tatár és török veszedelem elhárí-
tása, a B'záncban született keleti szellem to-
vábbterjedésének megakadályozása. 

A nemzetiségi politikánkat meghatározó té-
nyezők lényegéből önként következik, hogy a 
magyar állam mindenki részére azonos jogokat 
biztosít, de mindenkitől azonos kötelességek 
vállalását is követeli, vallja magát az illető 
magyarnak, vagy nemzetiségeink egyikéhez-
másikához tartozónak. De következik nemzeti-
ségi politikánknak az az alaptétele is, hogy ki-
vétel nélkül mindenkinek jcgában van anya-
nyelvét, kultúráját , ősi szokásait ápolni és meg-
őrizni, fejleszteni és átörökíteni. 

Mint bevezetőnkben említettük, nemzetiségi 
iskolapolitikánk az általános nemzetiségi poli-
tika függvénye s így egészen természetes is-
kolapolitikánknak alaptétele is, hogy az iskolai 
oktatás nyelvét és — törvényeink keretei kö-
zött — az oktatás módját az érdekeltek maguk 
állapítják meg. 

Az alkotmányos Magyarország első iskolai 
törvénye, az 1868 : XXXVII I . törvénycikk már 
elrendeli, hogy „minden növendék anyanyelvén 
nyerje az oktatást, amennyiben ez a nyelv a 
községben divatozó nyelvek egyike". Hasonló-
képen rendelkezik a nemzetiségi egyenjogúság-
ról szóló 1868: XLIV- törvény, amidőn ki-
mondja, hogy az egyházközségek — az országos 
iskolai törvény keretei között — iskoláikban az 
oktatás nyelvét tetszés szerint határozhatják 
*ieg. 

Nemzetiségeink éltek is azokkal a jogokkal, 
amelyeket számukra gyermekeik oktatása terén 
törvényeink biztosítottak s ezerszámra állítot-
tak s tartottak fenn nem magyarnyelvű nép-
iskolákat. Amikor pedig megkezdődött nem ál-
lami iskoláink rendszeres állami támogatása, 
ezek az iskolák ugyanolyan feltételek mellett 
s ugyanabban a mértékben részesültek állam-
segélyben, mint a magyar tanítási nyelvű isko-
lák, az államhatalom a magyar s idegen taní-
tású nyelvű iskolák között ebben a tekintetben 
sem ismert különbséget. 

Nem lesz érdektelen, ha kissé részletesebben 
foglalkozunk a nem állami iskolákról szóló 
1907: XXVII . törvénycikkel, az úgynevezett 
Apponyi-törvénnyel, amely az ellenséges pro-
paganda pergőtüzében állott s amelyet úgy állí-
tottak a tájékozatlan külföldi közvélemény elé, 
mint az elnyomó magyar nemzetiségi politika 
kiáltó bizonyítékát. A törvény vonatkozó ren-
delkezéseinek idézésével tudjuk legjobban iga-
zolni ennek a hírverésnek rosszhiszeműségét és 
méltatlanságát. 

Kétségtelen, hogy a törvény épségben ta r t ja 
nemzetiségeinknek a tanítási nyelv megállapí-
tására vonatkozó jogát, midőn a következőké-
pen rendelkezik: „Az 1868: XLIV. törvénycikk 
14. §-ának az a rendelkezése, mely szerint az 
egyházközségek iskoláikban az oktatás nyelvét 
tetszés szerint határozhatják meg, akkép értel-
mezendő, hogy szabadságukban áll oktatási 
nyelvül vagy az állam nyelvét, vagy a gyer-
mekek anyanyelvét megállapítani, fennmarad-
ván természetesen ez utóbbi esetben a magyar-
nyelvnek tanítására vonatkozó törvényes intéz-
kedések feltétlen érvénye és hatálya". 

Lehet, hogy az utóbbi megszorítás f á j t a ma-
gyar állam szétbomlasztására törő elemeknek 
s külföldi pártfogóiknak, pedig a törvény a 
nem magyar tanítási nyelvű iskolákban a ma-
gyar nyelvnek csupán olyan mértékű tanítását 
követelte, „hogy a nem magyar anyanyelvű 
gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével 
gondolatait magyarul élőszóval és írásban ért-
hetően ki tudja fejezni". Vagy talán azt a ren-
delkezést nem tudták megbocsátani, hogy az is-
kola „a gyermekek lelkében a magyar hazához 
való ragaszkodás szellemét és a magyar nem-
zethez való tartozás tudatát-•• tartozik kifej-
leszteni és megerősíteni". 

De fenntartotta a törvény a magyar és nem 
magyar tanítási nyelvű iskolák teljes egyenlő-
ségét az állami segélyezés tekintetében is-
Egyetlen olyan feltételt szabott a törvény a 
nem magyar tanítási nyelvű iskolák segélyezé-
sére, amely az addigiakkal szemben többletet 
jelentett, nevezetesen azt, hogy a tanító „ma-
gyar nyelven helyesen beszélni és írni, vala-
mint tanítani is tudjon". 

Ha végigjárjuk gondolatban a trianoni-szer-
ződés folytán kisebbségi sorsba került magyar-
ság kálváriás útjait , önkénytelenül tolul aj-
kunkra a kívánság, bárcsak az utódállamoknak 
is lett volna egy „Apponyi-törvénye" és része-
sítették volna ugyanolyan elbánásban a ma-
gyar tanítási nyelvű iskolákat, mint amilyen-
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ben részük volt nálunk a nem magyar tanítási 
nyelvű iskoláknak a kipellengérezett 1907: 
XXVII . törvény alapján. 

Az itt elmondottak ellenére a trianoni szer-
ződésben még külön kötelezettséget is kellett 
vállalnunk azért, hogy „ahol nem magyar 
anyanyelvű állampolgárok jelentékeny arány-
ban laknak, a kormány megfelelő könnyítéseket 
fog engedélyezni abból a célból, hogy ezek gyer-
mekeit az elemi iskolákban sa já t nyelvükön 
tanítsák". 

Ennek a kötelezettségünknek — mindenkori 
iskolapolitikánk alaptételének megfelelően — 
valóban nem volt nehéz eleget tennünk. Az 
1923-ban kiadott kormányrendelet, majd a tör-
vényerejű rendelet végrehajtása tárgyában ki-
adott vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delet kimondotta.', hogy ahol a magyar állam-
polgárok egy és ugyanazon nyelvi kisebbség-
hez tartozó része a lakosság többségét teszi, a 
helyi iskolai vagy önkormányzati szervek, 
vagy a> nyelvi kisebbséghez tartozó 40 tanköte-
les szülőjének kívánságára az illető kisebbség 
anyanyelve egészben vagy részben tanítási 
nyelvül alkalmaztassák. 

E reftdeletek alapján a nem magyar anya-
nyelvű tanulók oktatásáról háromféle •— az 
úgynevezett A), B) és C) típusú iskolákban le-
hetett gondoskodni. Az A) típusú iskolákban 
az oktatás tisztán anyanyelven folyt a magyar 
nyelvnek, mint tantárgynak tanításával, a B) 
típusú iskolákban felerészben anyanyelven, 
felerészben magyarul tanítottak, a C) típusú is-
kola tanítási nyelve a magyar volt, de az anya-
nyelvet mint külön tantárgyat tanították. Az 
érdekelt szülők titkos szavazás út ján szabadon 
dönthettek abban a tekintetben, hogy a gyerme-
keik által látogatott iskola melyik rendszer sze-
rint tanítson. A háromtípusú iskolahálózat ki-
építése során 1935-ig összesen 520 ilyen iskola 
létesült s ezek között legnagyobb számban a B) 
t ípus szerepelt. 

A helyi viszonyokhoz és kívánságokhoz két-
ségtelenül legjobban simuló ez az oktatási rend-
szer azonban minden várakozás ellenére sem 
vált be, illetőleg nem hozta meg a teljes meg-
nyugvást. Azok a szülők, akik az A) típust vá-
lasztották, panaszkodtak amiatt, hogy gyerme-
keik számára nincs meg a lehetőség a korlátlan 
boldogulásukhoz szükséges magyar nyelv elsa-
játítására, a C) típusban tanuló gyermekek szü-
lei pedig nehézményezték, hogy az iskola által 
nvujtot t anvanyelvi oktatás mértéke nem kielé-
gítő. Hozzájárultak ezekhez a panaszokhoz az ér-
dekelt szülők akaratmegnyilvánulásával, a tit-
kos szavazásokkal járó nehézségek. A titkos 
szavazás sem zárta ki ugyanis az érdekeltek 
különböző oldalról történő befolyásolását rábe-
szélését, állandó nyugtalanítását. Az érdekeltek-
nek hol egyik, hol más'k csoportja újabb és 
újabb szavazásokat kívánt, változtatni akarta 
az egyszer már elfogadott típust, ami az okta-
tás rendszerességét és eredményességét egyre 
komolyabban veszélyeztette. 

Ezek a nehézségek és visszásságok késztették 
a kormányt a kérdés újabb szabályozására. Az 

1935-ben kiadott kormányrendelet megszüntette 
a háromféle oktatási rendszert s helyette beve-
zette az úgynevezett egységes rendszert, helye-
sebben az egyöntetűen vegyesnyelvű tanítást. 
A rendelet értelmében mindazoknak az iskolák-
nak, amelyek addig az A), B) vagy C) típus 
szerint tanítottak, át kellett térniök az ú j taní-
tási rendszerre, amely lényegében megfelelt az 
ugyancsak megszüntetett B) típusú iskolák 
rendszerének, amennyiben a tantárgyakat ve-
gyesen, még pedig felerészben anyanyelven, 
felerészben pedig magyarul kellett tanítani. 
Megadta a rendelet ezenkívül a lehetőséget 
arra, hogy ahol ilyen vegyes tanítási nyelvű 
iskola nincs, az anyanyelvet már 20 szülő kíván-
ságára is tanítsák. 

A trianoni Magyarország nem magyara jkú 
népiskolai tanulóinak oktatásügyét, illetőleg 
oktatásának nyelvét ezeknek a rendelkezéseknek 
végrehajtásával sikerült is érdemben az érde-
keltek legnagyobb részének megelégedésére 
nyugvópontra juttatni. Alig nyert azonban a 
rendelet végrehajtást, az ország helyzete gyö-
keresen megváltozott- A csonkaország örvende-
tes és ismételt területgyarapodása a nemzetisé-
gek nagy tömegeit hozta vissza hozzánk, még 
pedig olyan nemzetiségekét, amelyeknek nem-
zeti öntudata az országunktól történt elszakítá-
suk ideje alatt tetemesen megnövekedett s ame-
lyek az anyanyelvi oktatás és saját kultúrájuk 
ápolása terén érthetően fokozott igényekkel 
léptek fel. A bilincseit széttörő és hatalmában 
kiteljesedett szövetséges Németbirodalom kisu-
gárzó ereje folytán ugyancsak megnövekedett 
hazai németségünk népi és fa j i öntudata, ami 
természetszerűleg szintén szükségessé tette az 
anyanyelv és népi kultúra érvényesülésének 
fokozott biztosítását- Az utóbbi célt szolgálta az 
1942-ben Bécsben kötött magyar-német kisebb-
ségi megállapodás. 

A magyar kormány nemzetiségi iskolapoli-
t ikájában ismét levonta ennek az újabb helyzet-
nek minden következményét. A felszabadult 
területeknek nemzetiségek-lakta községeiben, 
illetőleg nem magyar anyanyelvű gyermekek 
által látogatott iskoláiban változatlanul fenn-
tartotta az iskola addigi tanítási nyelvét azzal 
a különbséggel, hogy a magyar nyelvnek mint 
tantárgynak tanítását be kellett vezetni. Az ér-
dekelt lakosság egyhangú kívánsága alapján az 
iskolák egy töredékénél tértek át csupán a ve-
gyesnyelvű tanítási rendszerre-

Amikor a bécsi magyar-német kisebbségi 
megállapodás többek között előírja, hogy a né-
met népcsoporthoz tartozó gyermekek számára 
lehetővé kell tenni a népi német iskolában való 
tanulást, lényegében semmi újabb kötelezettsé-
get sem hárít nemzetiségi iskolapolitikánkra, 
mert — mint fennebb kimutattuk — az anya-
nyelv használatának és a népi kultúra ápolásá-
nak lehetőségét jogszabályaink egész sorozata 
biztosítja. Mivel azonban a megállapodás szel-
leme azt kívánta, hogy az anyanyelv az iskolai 
oktatásban az eddiginél nagyobb mértékben 
érvényesüljön, a kormány 1941-ben újból szabá-
lyozta az oktatás kérdését. 
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A kormányrendelet lényege az, hogy azok-
ban az iskolákban, amelyekben addig vegyes 
volt a tanítás nyelve — a magyar nyelvnek 
mint tantárgynak tanítása mellett —, át kell 
térni a tiszta anyanyelvi oktatásra, tehát ér-
demben vissza kell állítani az 1935-ben meg-
szüntetett A) típusú iskola tanítási rendszerét. 
A vegyesnyelvű tanítás mellett csak akkor lehet 
megmaradni, ha azt az érdekelt szülők meghatá-
rozott határideig kifejezetten kérik és azt — 
az esetleg elrendelt titkos szavazás eredményé-
hez képest — a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter engedélyezi. 

A rendelet végrehajtása során kiderült, hogy 
közel 200, addig vegyes tanítási nyelvű iskolát 
látogató gyermekek szülői részéről nem érke-
zett a megadott határideig kérelem a vegyes 
tanítási rendszer további fenntartása érdeké-
ben s így ezeknek az iskoláknak automatikusan 
át kellett térniök a tiszta anyanyelvi oktatásra. 
Ahol a szülők egyrésze kérte a vegyes tanítási 
rendszer fenntartását, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a kérelmet benyújtó szülők szá-
mának, a helyi viszonyoknak és a lakosság 
nemzetiségi megoszlásának mérlegelésével az 
iskolát kettéosztotta s hogy minden jelentkező 

i igényt kielégíthessen, egy tisztán anyanyelven 
ys egy vegyes nyelven oktató tagozatot létesí-
tett. A szülők akaratának titkos szavazás út ján 
való kinyilvánítását csak ott kellett igénybe-
venni, ahol az iskola megosztására nem volt 
lehetőség, illetőleg a többségi elv rideg alkal-
mazását nem lehetett elkerülni. Ilyen szavazá-
sokra túlnyomórészben azoknál az egytanerős 
iskoláknál került sor, amely iskolákat a csekély 
tanulólétszám miatt semmiképen sem lett volna 
indokolt második állás szervezésével kcttanerőa 
iskolává fejleszteni. Természetes, hogy ezeknél 
az iskoláknál a tanítási nyelv tekintetében az 
érdekelt szülők többségének állásfoglalása volt 
a döntő s eszerint tért át az iskola a tiszta 
anyanyelvi oktatásra, vagy maradt továbbra 
is vegyes tanítási nyelvű. 

Az érintett iskoláknak az 1941-ben kiadott 
kormányrendelet értelmében való átszervezése, 
illetőleg a tanítási nyelv kérdésének rendezése 
befejezés előtt áll- Minden remény megvan 
arra, hogy ennek megtörténte valamennyi 
igényt ki fogja elégíteni és a tanítási nyelv 
sokat vitatott kérdését is nyugvópontra* fogja 
juttatni. 

A nemzetiségek kielégítést kívánó iskolai 
igényeinek megnövekedése kapcsán a magyar 
iskolapolitika természetesen minden rendelke-
zésére álló eszköz igénybevételével gondoskodik 
arról is, hogy ezek az iskolák megfelelő nyelv-
ismeretekkel rendelkező tanítókkal zavartala-
nul el legyenek láthatók. Biztosította annak 
lehetőségét, hogy nemzetiségeink tanítóképzők 
állításával és fenntartásával gondoskodjanak 

a tanítói utánpótlásról, de segítségükre sietett 
maga az állam is ilyen intézmények állításával. 
Ezeken kívül a kormány a hosszabb-rövidebb 
ideig tartó nyelvi tanfolyamok egész sorozatát 
rendezte és rendezi, amelyeken egyrészt hiá-
nyos nyelvtudásukat tökéletesíthetik a tanítók, 
másrészt pedig — különösen a visszatért területek 
nemzetiségi iskoláinak tanítói—-megismerhetik 
iskolarendszerünket, a legújabb tanítási mód-
szereket, kiegészíthetik magyar nyelvtudásu-
kat, hogy a magyar nyelvnek, mint tantárgy-
nak, tanításával járó törvényes kötelességeik-
nek is eleget tudjanak tenni. 

Minden politikának őszinteségét nem a sza-
vak, hanem a tények igazolják. Hiába vannak 
a legnagyobb megértésről tanúságot tevő ren-
delkezések, ha ezek a gyakorlati életben nem 
nyernek végrehajtást. Annak igazolására, hogy 
a magyar iskolapolitika hazai nemzetiségeink-
kel szemben nemcsak hirdeti, hanem tényekkel 
is bizonyítja a teljes megértést, beszéljenek az 
alábbi számok. 

Magyarország jelenlegi területén levő nép-
iskolák közül összesen 2.682 népiskolában folyik 
a tanítás valamelyik nemzetiségünk nyelvén. 
A nem magyar tanítási nyelvű iskolák közül 
2099 állami, 32 községi, 365 római katolikus, 
16 görög katolikus, 10 református, 121 evangéli-
kus, 17 görög keleti és 22 egyéb (társulati, 
magáu stb.). Ezekben az iskolákban 4.955 tanító 
tanít az iskolát látogató nem magyar a jkú 
gyermekek anyanyelvén, 980 pedig a vegyes 
rendszer szerint a nemzetiség nyelvén és ma-
gyarul. Ezenkívül 428 olyan magyar tanítási 
nyelvű iskolában működő tanító van, aki vala-
melyik nemzetiség nyelvét, mint tantárgyat 
tanítja. 

Nemzetiségeink iskolai igényeit az említett 
népiskolák mellett 75 középiskola, középfokú 
iskola és szakiskola is szolgálja. Ezek között 
a nemzetiségi tanítási nyelvű iskolák között 
van 16 gimnázium, 3 kereskedelmi középiskola, 
1 ipari középiskola, 10 tanító- és tanítónőképző, 
34 polgári iskola és 11 tanonciskola. f 

Hisszük, hogy nemzetiségi iskolapolitikánk-
ról s annak gyakorlati eredményeiről adott ez 
a vázlatos összefoglalás minden hírverésnél 
jobban bizonyítja magyarságunknak a vele 
együtt élő nemzetiségek iskolai és kulturális 
igényei iránt tanúsított teljes megértését és 
őszinte jószándékát; hisszük, hogy az állam-
alkotó magyarság évszázadokat átfogó történe-
lemszemlélete teljes mértékben magáévá fogja 
tenni nemzetiségi iskolapolitikánknak alap-
elveit és gyakorlati célkitűzéseit; hisszük azt, 
hogy egyre erősebbé válván nemzetiségeinkben 
a magyarsággal való sorsközösség tudata, 
nyelvre, fa j ra , származásra tekintet nélkül 
megtalálja a politikai magyar nemzettest vér-
keringésébe való őszinte, fenntartásnélküli be-
kapcsolódás módját és lehetőségeit. 
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A GYERMEK BELEILLESZTÉÜE A TARS41)ALMI 
ÉLET KERETEIBE ÉS SZELLEMÉRE 

• M S g U a A a írta : Dr. SOMOS LAJOS 

MIKOR a gyermek iskolába ke-
rül, már ismeri a társas élet sok 
körülményét. Tud engedelmes-
kedni és alkalmazkodni. A mások 

tulajdonát tiszteletben tar t ja . A szociális érzé-
sek közül ismeri a szeretetet, együttérzést, fé-
lelmet, gyűlöletet és haragot. A társakkal való 
együttjátszásra, azaz közös tevékenységre is 
van valamelyes készsége- Mindezek a képes-
ségek azonban még csak kezdő fokon vannak 
benne, más szociális erények viszont egészen 
hiányoznak belőle. így pl. nem rendelkezik 
még kellő önuralommal és társas fegyelemmel; 
az egymással való érintkezésben sok a fegyel-
metlenség, udvariatlanság, sőt kíméletlenség. 
Az egyéni érdekek védelmét előbbre helyezi a 
közösségénél, az iskola érdekével és sorsával 
nem tud ja azonosítani magát; társaiért nem 
érez felelősséget, az osztállyal (iskolával) nem 
vállal közösséget. Más javára lemondani, vagy 
érte áldozatot hozni nem tud. Az iskolára ház-
ra! tehát a feladat, hogy a gyermeket képessé 
tegye a közösségi (társadalmi) életre, a írások-
kal való együttélésre és dolgozásra. Feladatunk 
részben abban áll, hogy a családi életben el-
sajátí tot t társas erényeket megerősítsük és 
hatóerejüket kiterjesszük, másrészt hogy a még 
hiányzó társas erényeket kialakítsuk a gyer-
mekben. 

A társadalmi nevelés mind célkitűzésében, 
mind módszereiben a kereszténység alapvető 
tanításaihoz, az Evangéliumhoz igazodjék. Az 
Evangélium szellemének megvalósítása ugyanis 
gyakorlatilag megoldja a szociális kérdéseket 
mind az egyéni, mind a társadalmi és köz-
életben. 

Akadályok. A szociális fejlődés nem megy 
végbe simán. A társadalmi és gazdasági hely-
zetben mutatkozó különbségek akadályozzák a 
szociális érettség elérését. A nyomorúság sok 
gyermeket idő előtt kenyérkereső munkára 
kényszerít, másokat viszont a jómód távol tart 
minden fáradságtól és megerőltetéstől. A csa-
ládi nevelés módja is zavarhat ja a fejlődés ter-
mészetes út ját . Az a gyermek, akit otthon el-
kényeztetnek, kiszolgálnak és ezzel a legfőbb 
úrnak ismerik el a családban, nehezen tud bele-
illeszkedni egyenlő jogúak és kötelességűek 
társaságába. Hozzászokott, hogy csak paran-
csoljon és követeljen. Kötelességei nem voltak. 
Az iskolában azonban lényegesen más a hely-
zet. A tanító nemcsak őt szereti, hanem a többi 
50—60 gyermeket is. A figyelemből kevesebb 
esik rá, a kötelességből viszont egyformán ré-
szesednie kell. Harmadik nagy akadály^ a 
szociális fejlődésnek a gyermek egocentrikus 
életfelfogása. A kisgyermekek nem látják még 
az élet összefüggéseit, okait és értelmét. Azt 
hiszik, hogy ezen a földön minden ő értük van. 

A szociális nevelés a gyermek tanulmányo-
zásával kezdődik. Mindjárt az iskolai munka 
elején meg kell tudnunk, hogy a szociális fej-
lettségük milyen fokon áll, milyen az alkal-
mazkodóképességük; hogyan tudják társaikat 
megérteni, tudnak-e közös feladatokban együtt 
működni, ismerik-e a csoportokban folyó élet 
törvényeit és szabályait? Megfigyelésünk ter-
jedjen ki az egyesekre és csoportokra, egy-
aránt. Lássuk, hogyan viselkedik az egyén, ha 
egymagában van, és ha az osztály közösségébe 
kerül. A tanulóknak az órák alatt tanúsított 
magatartása nem biztos alap a szociális érett-
ség megállapításához. Érdekből, látszatszerinti 
engedelmességből, megalkuvásból, érdemek 
szerzése végett engedelmes, szolgálatkész és al-
kalmazkodó magatartást vesz fel a gyermek. 
A tanítótól való félelem, a kiszolgáltatottság 
érzése és az érvényesülési vágy belekénysze-
rítik abba a rendbe, amelyet előírnak neki. 
Gondolkodásmódjukat, igazi magatar tásukat 
akkor ismerjük meg, amikor egészen szabadon 
nyilatkozhatnak meg, amikor nem érzik maguk 
mellett az iskolai törvények megszemélyesítő-
jét és végrehajtóját, vagy amikor egy-egy pil-
lanatra megfeledkeznek lelki fékjeikről. Ilyen 
önfeledt szabad megnyilatkozásra legtöbb al-
kalmat a közös játékok adnak. Kiránduláson 
is leveti a gyermek iskolás zárkózottságát, úgy, 
hogy sokkal őszintébben áll előttünk. Ilyenkor 
kell a gyermeket megfigyelni. Vizsgáljuk, 
mennyi benne a kezdeményező szellem; tud-e 
vezetni, irányítani, engedelmeskedni és alkal-
mazkodni társaihoz. Játék közben mutatkozik 
meg legjobban, hogy önzése mennyivel erősebb, 
mint figyelmessége. Itt tűnik ki, hogy milyen 
értékek alapján alakul ki a gyermektársada-
lom hierarchiája. A játékon és kiránduláson 
kívül még sok-sok lehetősége van a tanítónak 
a gyermek szociális jellemének megfigyelésére. 
Az iskolába érkezés és távozás, viselkedés az 
utcán, az óraközi szünetekben; a tízórai el-
fogyasztásának körülményei, a segítés készsége, 
szolgálatkészség, beszéd, hangnem, az ülés és 
munkamód fegyelmezettsége mind-mind alka-
lom és alap a gyermek szociális megismeré-
sére. 

A nevelés módji. Különös gondunk legyen 
arra, hogy a szociális fejődést gátló tényezők 
kiküszöböltessenek az iskolából, legalább is hát-
térbe szoríttassanak. Így mindenekelőtt a tár-
sadalmi és vagyoni egyenlőtlenségből származó 
különállást kell megszüntetni. Az iskolában a 
szülők vagyoni helyzete és társadalmi állása 
ne legyen értékelési alap. A keresztény fel-
fogásnak megfelelően növendékeinket azon az 
alapon értékeljük többre, vagy kevesebbre, 
hogy milyen szellemi és erkölcsi értékeket ter-
mel, milyen a kötelességtudása, szorgalma, 
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megbízhatósága és általános magatartása. A 
jegyző, orvos és földbirtokos fia legyen éppen 
olyan egyszerű tagja a közösségnek, mint a 
legszegényebb napszámos gyermeke. A társa-
dalmi egyenlőség elve érvényesüljön a gyer-
mekek megszólításában és elültetésében is. Be-
céző megszólítást csak a legritkább esetben 
alkalmazzunk és akkor sem a családi szárma-
zás alapján, hanem az iskolai viselkedést mél-
tányolva. Amikor valakit kedvesebben, be-
cézve szólítunk meg, érezze ki belőle az osztály, 
hogy tanulótársuk érdemes rá és hogy hasonló 
viselkedéssel valamennyien megszerezhetnék 
ezt a bizalmasabb megszólítást. Legjobb, ha 
keresztnevükön szólítjuk a tanulókat. Bántó 
volna, ha szegényebb gyermekeket hűvösebben, 
vagy ridegebben szólítanánk, mint előkelő 
származású társaikat. Az elültetésben is az 
egészséges társadalmi tagozódás elve érvénye-
süljön. Üri és egyszerű szülők gyermekei ve-
gyesen üljenek, csupán az egészségügyi köve-
telményekre ügyeljünk. A keresztény szellem 
érvényesüljön abban is, hogy az érvényesülés 
lehetőségét minden gyermeknek egyformán 
biztosítja az iskola. Az érdemjegyek megálla-
pításakor sose legyünk tekintettel baráti, vagy 
más kapcsolatokra. A szorgalom, tehetség és 
munka érvényesüljön az osztályzásban. A tiszt-
ségek odaítélésében is az egyéni érdem legyen 
az irányadó. A proletárgyermek éppúgy lehes-
sen felvigyázó, vagy más kitüntető megbízás 
részese, mint az előkelő úr fia és leánya. Ilyen 
berendezkedés mellett az iskola társadalwi 
hierarchiája szellemi és lelki értékeken épül 
fel és alapjául szolgálhat egy egészségesebb és 
keresztényibb társadalmi rend kialakulásának. 

Az egyén szellemi és erkölcsi értékeinek 
megbecsülése és értékesítése a köz javára azt 
kívánja, hogy az osztály kiválóbb tagjait el-
ismerjük és kiemeljük társaik közül. A kieme-
lés a teljesítmény és magatartás alapján tör-
ténjék, úgy azonban, hogy káros következmé-
nyei ne legyenek. Különösen az elbizakodástól 
óvjuk tanítványainkat. Az elismeréssel mindig 
jár jon együtt annak a tudatosítása, hogy a ki-
váló képességűeknek kiemelkedő teljesítménye-
ket kell felmutatniok, és hogy ők a köz javáért 
is többet tartoznak dolgozni. Az elbizakodás 
ellen legjobb védekezési mód az, ha valamelyes 
vonatkozásban az osztálynak minél több tagját 
kiemelkedő teljesítményekre késztetjük és sze-
rephez juttatjuk. Így senkiben sem alakulhat 
ki olyan felfogás, mintha csak ő tudna és érne 
valamit. Általában úgy kell az iskolai életet 
megszervezni, hogy az a jól megszervezett és 
helyes rangsorolásra épített társadalom leegy-
szerűsített, kicsinyített mása legyen. A gyer-
mekek értsék meg, hogy szükség van paran-
csoló, rendfenntartó és irányító közegekre és 
hogy ezeknek a közös cél érdekében engedel-
meskedni kell. így alakul a gyermekben a 
helyes fogalom a hierarchikus és összhangza-
tos társadalomról, amelynek tagjai nem egyen-
lők ugyan, de egyformán fontosak és meg-
becsültek. 
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A szociális nevelés feladatai között első 
helyen áll a gyermek egocentrikus gondolko-
dásmódjának felemelése a nagyobb összefüggé-
seket kereső és meglátó személyiség színvona-
lára- A kisgyermek, aki mindent önn agára 
vonatkoztat és saját személyét mindennél fon-
tosabbnak tar t ja , nemcsak erkölcsi értelen b°n 
fejletlen, logikája is az: a dolgok közötti két-
oldalú összefüggést nem látja. Jellen zően mu-
tat ja ezt az egyoldalii logikát és szemlélési 
módot az olyan gyermek, akinek egy testvére 
van. A fejlődés kezdőfokán azt hiszi, hogy neki 
van testvére, de testvérének nincs, ha azt kér-
dezik tőle, hogy testvérének van-e testvére, 
tagadólag válaszol. Magát tekinti az igazodás 
alapjának, kiindulópontjának. Ennek természe-
tes következménye, hogy a viszony kölcsönös-
ségét nem ismeri. Társas erkölcsi vonatkozás-
ban azt jelenti ez az egyoldalú gondolkodás-
mód, hogy a gyermek még nem tud a másik 
fél álláspontjára helyezkedni. Ebből a gyermek 
önző magatai tásának sok megnyilatkozása ért-
hető. A másik fél jogaival szemben egyenesen 
értetlenül áll. Nem érti, miért nem szabad neki 
mindent elvenni a másiktól; miért kell másra 
figyelemmel lennie. Egyszóval önzésének a szűk 
és egyoldalú gondc.ljiodásmód egyik legfőbb 
oka. Ebből a szűkkörűségből az összefüggések 
logikája útján lehet kiemelni a gyermeket. 
Ügy kell tarítanunk, hogy a jelenségek köl-
csönös összefüggését észrevegyék a gyermekek 
és belássák, hogy a világ egyetlen nagy háló-
zat, amelyben minden tag összefüggésben van 
(közvetve, vagy közvetlenül) a többivel. Ami-
kor pl. a családról beszélgetünk már az első 
osztályban, éltessük meg, hogy a gyermek jó-
léte és boldogsága legnagyobbrészt a szülőkön 
fordul meg, az ő dolgos, munkás és szeretettől 
áthatott életétől. Viszont azonban a szülők bol-
dogságát is a gyermek hogyléte, egészsége, jó-
sága: jókedve teszi teljessé. Fejlettebb fokon 
a VII. és VIII- osztályban ezt a kölcsönösséget 
meggyőzően kimutathat juk a társadalom és 
állam szervezetét vizsgálva is. Az állam gaz-
dagsága, ereje és jóléte az egyesek gazdagsá-
gától és jólététől függ. De fordítva is igaz a 
tétel: az állam jóléte kihat minden polgá 'ának 
helyzetére- Mutassuk meg, hogy milyen hatás-
sal van az egyén és társadalom jólétére a kul-
túra minden alkotása, a vasút, rádió, bankok, 
biztosító- és hitelintézetek, művelődési intéz-
mények stb., de azt is vétessük észre, hogy az 
egyesek és a társadalom élete rrind döntően 
befolyásolja ama intézményeknek működését. 
A természet világában még kézzelfoghatóbban 
mutathat juk ki a kölcsönös összefüggéseket és 
a társadalmi vonatkozásokat. 

A kölcsönös összefüggések észrevétetésére 
minden ismeretkör alkalmas, természetesen 
ezek az összefüggések mindenütt más-más ter-
mészetű viszonyt jelentenek. A dolgok és jelen-
ségek közötti összefüggéseknek a kölcsönös ha-
tások vizsgálata adja a nevelő és oktrtó mun-
kák szociális szempontjait. Ezek feltárása meg-
taní t ja a gyermeket az összefüggések logiká-
jára és képessé teszi, hogy saját szempontjain 
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felülemelkedjék. Az összefüggések és társa-
dalmi vonótkizások kiemelése tehát a legérté-
kesebb nevelő tevékenység egyike, mert nem-
csak az értelmi élet színvonalát emeli, hanem 
segít az önző álláspont leküzdésében is. 

A közös munkára való képesség és készs g 
nélkülözhetetlen erénye a társas lénynek. Az 
iskolának tehát nagy gondot kell fordítania 
nevelésére. Alkalom és lehetőség van rá elcg-
An ikor a munkában azonos ütemet kívánunk 
minden gyermektől, s órák alatt teljes munka-
fegyelmet követelünk, a közös muiika feltéte-
leiről gondoskodunk. A tudásban, készségben 
lemaradó és az órán fegyelmezetlen gyernekek 
gátolják az előhaladást és a közös munkát. 
Ezért kell az ismeretek és készségek minimu-
mát minden gyermekkel elsajátíttatnunk és a 
rendről mindi n eszközzel gondoskodnunk. A 
gyermeknek nagy érdeke fűződik al.hoz, hegy 
együtt tudjon számolni társaival, hogy íiás-
beli és más feladatait a kitűzött időre el-
végezze, a hangok és betűk tanulásakor ne 
maradjon él utánzó mozdulatokkal és előgya-
korlatokkal. De ebből a közösségnek (osztály-
nak) is haszna van, mert előhaladása folyama-
tosabb és lendületesebb. A közös munkának 
azonban nemcsak az a feltétele, hogy azonos 
módon és hasonló ütemben tudjanak dolgozni 
az emberek, hanem az is, hegy. bizonyos fel-
adatokat meg tudjanak osztani. A gyár csak 
abban az esetben dolgozhat zavartalanul és 
gyorsan, ha a munkavállalók, tervezők, mun-
kások és értékesítők tökéletes összhangban, 
egymást kiegészítve és segítve dolgoznak. A 
hadsereg is csak akkor ütőképes, ha kitűnő a 
vezetés és a gyalogosok, tüzérek, hidászok, 
repülők, gépesített alakulatok és az utánpótlás 
szervei tökéletesen összeműködnek. A gyer-
meknek meg kell tanulnia együtt dolgozni és 
összeműködni társaival. Együttes tevékeny-
ségre és összeműködésre kiváló lehetőséget ad-
nak az énekórák, de az események megjelení-
tése (dramatizálás), eszközök közös elkészítése, 
az iskola gazdasági, vagy virágoskertjének 
ápolása és gondozása. Ha pl. iskolai á: jegyzé-
ket akarunk készíteni, az adatokat a gyerme-
kekkel öszegyűjtetjtik. Egyik növendék fűszer-
áruk után érdeklődik, másik élelmicikkekről 
hoz adatokat, a harmadik a henteshez megy el, 
a negyedik a piaci árakat figyeli neg . Vala-
mennyien külön-külön feladatot kapnak, mégis 
ugyanazt a célt szolgálják. Az árjegyzék közös 
és egybevágó munka eredményé. A kétszólamú 
éneklés a csoportok összhangzó munkáját téte-
lezi fel. Az egyes szólamok minden tagjának 
szorosan kell alkalmazkodnia feladataihoz a 
hang nemében, e:«jében, színében, az éneklés 
ritmusában egyaránt, mert az egyesek hibájá-
ból az egész csoport munkája megbénul. Egy-
egy kísérleti, vagy gazdasági eszközt elkészít-
tethetünk a munkamegosztás elve szerint úgy, 
hogy az egyes alkatrészeket más-más növen-
dék csinálja meg. A gazdasági kert és a tan-
terem rendbentartása is a munkamegosztás 
elve alapján valósítható meg. Egy csoport a 
virágokat gondozza, másik a konyhakerti vete-

ményeket, harmadik az utakat t a r t j a karban 
és így tovább. A közös célra irányuló és mégis 
egyéni feladatokat adó tevékenység gyakorlá-
sára, az összeműködésre, egymást segítő és ki-
egészítő munkára a legkedvezőbb alkalom a 
közös és csoportos játékokban nyílik. Különö-
sen vonatkozik ez a labdarúgó n érkezésekre. 
I t t szigorúan megállapított szabályok szerint 
minden játékos a maga helyén és a maga mód-
ján szolgálja, védi csapata érdekeit. Az egyén 
sikere teljes mértékben sikere a csapatnak is 
és viszont az egyén könnyelműsége kockára 
teszi a közös érdekeket. Ez a játék azért is 
kitűnő, mert az közös célra törekvésen és össze-
működő tevékenységen kívül alkalmat ad a 
társas fegyelem, az önuralom gyakorlására. 
A játék hevében sokszor elragadja a gyerme-
ket az indulat, úgy, hogy kedvet érez sértő ki-
fakadásokra, egyoldalú elégtételvevésre. A jó 
játékosnak azonban fegyelmeznie és méíjsékel-
nie kell magát, különben kiállítják a csapat-
ból. Ennek a játéknak szociális értékeit nagy 
mértékben növeli az a tény, hogy a gyermek 
a saját szándékából veti magát alá a játék sza-
bályainak és a közös bíró ítéletének. A közös 
munka és a játék fejleszti legjobban a barát-
ság, a kölcsönös megértés és figyelem erényeit, 
továbbá a kölcsönös felelősséget- Az összetar-
tás érzése is olyan szervezetben fejlődhetik ki, 
amelyben közös sors, közös cél és n.unka kap-
csolja egybe az egyéneket. 

Az az egészséges társadalom, amely a maga 
bajainak oivoslását nem hár í t ja át egészen a 
közületekre, vagy az államra, hanem maga is 
megpróbálja a segítést. Az önsegítés gondola-
iát fel kell ébresztenünk az isktlásgyermekek 
társadalmában is. Ott is vannak megoldandó 
feladatok. Pl. egyes gyermekek annyira szegé-
nyek, hogy nincs író- és rajzeszközük, füzetük, 
cipőjük és tízóraijuk. Ilyen esetben sem a rész-
vétlenség, sem a puszta szánakozás nem volna 
helyén. Egyik sem tüntetné el a bajt. Tény-
leges segítésre van szükség. Az a kérdés azon-
ban, hogyan valósítsuk meg a társadalmi segí-
tés gondolatát? Sokan azt gondolják, hogy 
egyéni adakozásra, segítésre kell késztetni a 
tehetősebb gyermeket. Akinek több ceruzája 
van, az adjon annak, akinek nincs. A módosabb 
gyermekek osszák meg tízóraiukat a szegé-
nyekkel. Ez a személyes természetű jótékony-
kodás nem alkalmas a társadalmi egység meg-
teremtésére. Bármilyen finoman történik is a 
segítés, mindig van benne valami megalázó 
arra, aki elfogadja, ezenfelül kiöli belőle az 
önérzetet. Az adakozó viszont azt érzi, hogy 
elsőbbrendű lény, aki könyörületet gyakorol-
hat másokkal. Egyrészről tehát a megalázott-
ság, másrészről a társadalmi dölyf alapját 
egyengethetjük a személyes adakozásokkal. 
A társadalomnak nem egyesek könyörületes-
ségére van szüksége, hanem intézményes meg-
oldásra. Ne egyesek, hanem a társadali m egésze 
viselje a felelősséget tagjainak sorsáért• Az 
egészséges szellemű iskola is ezt az elvet igyek-
szik megvalósítani. Az iskola, vagy osztály 
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egésze gondoskodjék a rászorulókról és ne 
egyesek könyörülctessége. 

Ügy oldhatja meg ezt a feladatot az iskola, 
hogy önsegélyző egyesületet szervez. Az egye-
sület anyagi megalapozásába vonjuk be a szü-
lőket is. Kiki anyagi erejéhez mérten adakoz-
zék az alapra. A tanulók maguk is vigyék fel 
időnkint zsebpénzüket, vagy valami hasznos 
munkával a diákkaptár módjával teremtsék 
elő a szükséges pénzt. Az így létrehozott 
állandó alapból a segélyező egyesület jut-
tassa hozzá a rászorulókat a szükséges tan-
eszközökhöz. A jut tatás azonban ne legyen 
egyoldalú. Ez koldusszellemet fejlesztene a 
segítettekben. A támogatott gyermek akár ki-
váló teljesítményével, akár példás magatartá-
sával, szorgalmával érdemelje ki a köztámoga-
tást. Néhány fillérnyi tagdíjjal a legszegényebb 
gyermek is hozzájárulhat a közös alaphoz-
Ebben az esetben a segítés elveszti egyoldalú 
ajándékozó, vagy könyörületes jellegét és a 
gyermek önérzetét nem alázza meg. A szociális 
gondolkodás gyakorlati eredményeinek meg-
ismertetése végett vigyük el tanítványainkat 
napközi otthonokba, kórházba, társadalombizto-
sító intézetekbe, hogy annál jobban megértsék 
ezeknek az intézményeknek a fontosságát. 

A társasélet követelményeihez tartozik a 
kölcsönös érintkezési mód elsajátítása. Figye-
lemmel és udvariassággal tartozunk ember-
társainknak. Tanítsuk meg a gyermekeket arra, 
hogy beszédmódban, mozdulatban, arckifejezés-
ben és egyáltalán az érintkezés bármily for-
májában melyek az alapvető követelmények. 
Kutassuk ki, hogy milyen magatartásbeli hi-
bák vannak az osztályban, amelyek a tanulók 
egyetértését, közös munkáját megakadályozhat-
ják. Ezeket a hibákat küszöböljük ki. 

A más tulajdonának és a közvagyonnak a 
megbecsülése lényeges föltétele a társadalmi 
fejlődésnek. Ezt a kötelességet annál inkább ki 
kell alakítanunk tanítványainkban, mivel a 
közvagyont igen sokan zsákmány tárgyának 
tekintik és ha hozzáférkőznek, egyáltalán nem 
kímélik. Az iskola a maga berendezési tárgyai-
val és egész felszerelésével közvagyon. Védelme 
legyen mindig elsőrendű feladatunk. A padok 
megfaragása, bútorok, falak bármilyen bepisz-
kítása csökkenti a vagyontárgyak tárgyi és 
pedagógiai értékét, ezért felvilágosítással, meg-
győződéssel és ha kell, erélyes rendszabályok-
kal álljuk út já t minden rongálásnak. Tolltör-
lők kötelező használata lényegesen emeli a 
bútor védelmét szolgáló intézkedések gyakor-
lati értékét. 

Azok a gondolatok, amelyeket eddig a gyer-
mek társadalmi neveléséről megismertettünk, 
a felülről irányozott társasélet megszervezésére 
alkalmasak elsősorban. Ez igen komoly fel-
adat, mellette azonban nem hanyagolhatjuk el 
a szabadtársulással kapcsolatos nevelői teendő-
ket sem. Mint ahogy a felnőtteknek, úgy az 
iskolásgyermekeknek is megvan a maguk szű-
kebb társasága, amelyen belül egyéni és társas 
haj lamaikat kiélni törekszenek. Ezeken a cso-
portokon belül valamennyi tanuló igyekszik a 

maga helyét megtalálni. Nem könnyű dolog ez, 
mert a gyermekek szabad társulása egészen 
más törvények szerint megy végbe, mint az 
osztály hivatalosan szervezett közösségéé. En-
nek oka az, hogy a gyermek szemében az igazi 
értékek nem azonosak a pedagógus értékeivel, 
másrészt pedig mert a hivatalos iskolai élet-
ben mellőzött erők a szabadtársulásokon belül 
próbálnak érvényesülni. Nagyon gyakori eset, 
hogy az a gyermek, akit a tanító példának állít 
társai elé, nemhogy vezetőszerepet nem kap a 
szabadtársulásban, de még be sem tud illesz-
kedni társai közé. Egyenesen kizárják maguk 
közül. Nem engedik résztvenni játékaikban, 
bizalmas megbeszéléseikből kirekesztik, min-
den hibáját felnagyítják és sikertelenségeit 
kárörvendve fogadják. Ezzel szemben ú. n. 
rossz tanulók vezetőszerepre tesznek szert. Az 
értékelés különbsége és az iskolai élet reakciói 
egyaránt részesek abban, hogy a hivatalos 
tekintélyeket az osztály igen sokszor nem is-
meri el, sőt megsemmisítésükre törekszik. 

Ezek a káros jelenségek már a népiskola 
alsóbb osztályaiban is előfordulnak. Legyen 
gondunk rá, hogyha osztályunkban szomorú-
arcú kiközösítettek, vagy mellözöttek vannak, 
azok is találják meg a társaikhoz az utat. 
Vigyázzunk azonban, hogy ne hivatalos tekin-
télyünkkel akar juk az ilyen gyermeket tár-
saikkal elfogadtatni. Ebben az esetben eleve 
sikertelenségre van kárhoztatva fáradozásunk. 
Feltűnés nélkül állítsuk be a gyermeket a ját-
szadozók csoportjába és mi magunk is vegyünk 
részt a játék irányításában. Ilyenkor észrevét-
lenül háttérbe szorulnak a hangadók, akik 
önző törekvéseik szerint igyekeztek megszer-
vezni maguknak az osztályt. A kiközösített 
gyermeken úgy lehet még segíteni, hogy egy-
két barátot szerzünk neki társai közül. 

Az iskolásgyermekek társulása más szem-
pontból sem lehet közömbös a tanítónak. Az 
osztály jó szelleme függ attól, hogy kik a veze-
tők és kik szervezik meg az osztályt. Ha az 
osztály átlaga jobb képességű, de úgynevezett 
„mellőzött" tanulók végzik el a szervezést, 
egészséges szellem nem alakulhat ki benne. 
Ezek dacosan szembehelyezkednek értékelé-
seinkkel és tervszerűen elnyomják azokat, akik 
kötelességüket példásan teljesítik, magukat 
távoltartják a csínytevésektől és rendetlensé-
gektől. J a j annak, aki nem alkalmazkodik hoz-
zájuk. Az ilyen vezetőket a legönzőbb célok 
vezetik szervező munkájukban, ezért a társas 
alakulás és szerveződés nem épülhet rájuk. 
Valójában erőszakkal, fenyegetéssel, gúnnyal, 
szövetkezéssel t a r t ják fenn uralkodó helyzetü-
ket és mindenkivel szemben függő helyzetet 
teremtenek. A társas viszonyokat nem a ba-
rátság és bajtársiasság kölcsönössége jellemzi, 
hanem a pillanatnyi érdek és a függőség. 
Ebből az állapotból csak a zsarnok és szolga-
lelkűek társadalma nőhetne ki. A tanítónak 
tehát korán közbe kell lépnie és ügyes mód-
szerekkel lehetetlenné tenni az ártalmas hang-
adókat. Ne tűr jön meg olyan szervezkedést, 
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amely nem a barátságon és bajtárfeiasságon 
alapul. 

A gyermekek társaséletének törvényei egyéb-
ként teljesen azonosak a felnőttekével. Az osz-
tálytársakhoz fűződő viszony kialakulásában a 
gyermek érzelemvilágának döntő szerepe van. 
Minden ép lelkületű tanuló a r ra törekszik, 
hogy személyének megbecsülést szerezzen az 
iskolában. Az a vágya, hogy elismerjék és 
megbecsüljék. Az a félelme, hogy alsórendű 
helyzetbe kerülhet, roppant érzékennyé teszik 
az uralkodó csoport véleményével szemben. 
Szinte fenntartás nélkül a magáévá teszi azo-
kat- Csak igen erős jellemek és szellemileg fej-
lettek tudják a csoportoktól függetleníteni 
magatartásukat. Lehetővé kell tennünk, hogy 
minden tanítványunk olyan helyzetet biztosít-
son magának az osztály hierarchiájában, amely 
egyéniségének és teljesítményeinek megfelel. 

Abban a küzdelemben, amelyet az iskolás 
tanuló elismertetéséért folytat, bizonyos tulaj-
donságok segítik, mások gátolják. Fiúknál pl. 
a testi erő, ügyesség, bátorság igen nagy tekin-
télyt biztosít. Ha ezekhez a tulajdonságokhoz 
még játékszervező képesség is járul, a vezetés-
hez szükséges legtöbb feltétellel rendelkezik. 
A játékszervező képesség a leányoknál is irá-
nyító szerepet biztosít. A csoportokba való be-
illeszkedés és az összhangzatos jóviszony meg-
teremtését a szociális alkalmazkodóképesség 
teszi lehetővé- Az értelmi képességek, a tanu-
lásban elért eredmények szerezhetnek tisztele-
tet és megbecsülést a gyermeknek, ez azonban 
nincs döntő hatással az osztály hierarchiájá-
ban elfoglalt helyzetére, a szociális rang-sorra. 
A vezetést azok az ' értelmes tanulók szerzik 
meg, akik képességeiket a társaséletre össz-
pontosítják. Ez magyarázza meg, hogy ezek a 
tanulók tanulmányi eredményben rendszerint 
nem elsőrendűek. 

Az iskolai csoportok szervezői valóságos 
kortesmunkára is képesek. Hogy megnyerjék 
maguknak egy-egy társukat, ajándékokkal 
(mint pl. a leányoknál szentkép, gomb, ceruza-
faragó, ceruzavédő stb.) kedveskednek. Máskor 
olyan tárgyakat visznek magukkal az iskolába, 
amelyek értékesek a gyermekek szemében. Ezek 
is növelik tekintélyüket. Vannak, akik szülőik 
vagyoni és társadalmi állása alapján próbál-
ják tekintélyüket emelni. A csoportok kialaku-
lása néha évekre kiterjedő folyamat és elég 

nagy hullámzásokkal jár. A vezetést nem min-
dig sikerül megtartani. Az átlag a maga ké-
pességeinek megfelelő helyzetet és szerepet 
igyekszik betölteni. így pl. van, aki „minde-
nese" lesz az osztálynak, mások a szórakozta-
tók szerepét játsszák, van, aki az előőrs fel-
adatát tölti be. Nagyzolok és hencegők, tudá-
kosak és erőművészek is akadnak a legtöbb 
iskolában. A társasviszony szempontjából hat 
kategóriába oszthatók a tanulók: 1. vezérek, 
2. közkedvelt, népszerű gyermekek, 3. tisztelet-
ben tartott gyermekek, 4. megtűrtek, 5- mellő-
zött és semmibe nem vettek, 6- üldözöttek. A ta-
nítónak a két utóbbit külön, szociális gondo-
zásban kell részesítenie. 

A felülről irányított társadalmi szervezet és 
a teljesen szabad társulások között vannak az 
úgynevezett önkormányzati szervek, amelyek 
ügyeikben szabadon és önállóan intézkednek, 
működésüket azonban felsőbb hatóság felügye-
lete alatt folytatják. A társadalom egyedeinek 
szellemi és erkölcsi erői ilyen szervezetben 
szabadabban bontakoznak ki, mint tisztán 
függő helyzetben, ezért az iskolának is érdemes 
az önkormányzat gondolatát a nevelésben érté-
kesíteni. A gyermekeket az iskolai rend fenn-
tartásában juttassuk bizonyos önálló szerep-
hez és hatáskörhöz. A külső rend (szellőztetés, 
táblatörlés, virágok öntözése, felügyelet) bizto-
sításán kívül lehetőség nyílik az önkormány-
zati elv érvényesítésére a fegyelmi esetek el-
bírálásában és az osztály helyesebb magatar-
tását célzó intézkedések megbeszélésében, to-
vábbá az önsegélyző egyesület, az if júsági egye-
sületek életében. A tanulók önérzetét és fele-
lősségtudatát nagy mértékben fokozza az a 
tény, hogy maguk is résztvehetnek az iskola 
életének alakításában. 

A közösséghez való föltétlen alkalmazkodás-
nak megvannak a veszélyei is. Ha pl. akár er-
kölcsi, akár nemzeti: társadalmi vonatkozás-
ban káros befolyások uralma alá kerül az osz-
tály, tagjait helytelen magatar tásra készteti. 
A tömeg kényszerítő hatása igen nagy. Vele 
szembeszállni csak azok képesek, akik szellemi-
leg ós erkölcsileg önállóak. Az iskolának nagy 
gondot kell tehát fordítania az önállóságra 
nevelésre. Ezzel egyensúlyozza ki a társadalmi 
hatások sodró erejét és teszi lehetővé, hogy a 
tömegszenvedélyek fölött a józan, megfontolt 
fők szervezzék meg az uralmat. 

SZERETETET AZ ISKOLÁBA 
Irta: LEYRER- Í R Z S É B E T 

ELÉPEK az osztályomba, feláll-
nak és vigyázzba meredve néznek 
a gyerekeim. Csend van. Végig-
nézek ía j tuk. Mit gondolhatnak 

magukban? Eszembe jut, hogy a múltkor egy 
gyerek, nem én tanítom, azt mondta nekem: 
„Ha bejön a tanítónénink, csak az arcát néz-
zük. Ha nevet, akkor jó, de ha elhtizza a száját, 

akkor rossz kedve van." Az enyémek is így 
vizsgálnak engem valószínűleg. Eléjük állok, 
megmosolyogtatom a szemem, hogy sugároz-
hassa belőle a lelkem: No gyerekeim, örülök, 
hogy köztetek, hogy veletek vagyok és minden 
barna, kék szembe léleksugárral belevilágítok. 
Aztán már tudom, hogy a kis Ur'bán ma egy 
simogatásra vár, a Kovacsics mondani akar 
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valamit, a Berti meg mára sem készítette el a 
feladatát. 

Egy üres helyre téved a pillantásom. Hans 
és Adrién sietve mondják: „Operálják Mik-
lóst. Sokáig nem jöhet" Tudomásul vettem. 
Mindennap húztam az előírásos vonalakat a 
naplómba. Nem is lett volna semmi baj. Csak... 
Mikulást ünnepeltünk az osztályban. Két nap 
múlva hallom, hogy a Miklós szomorú. „Min-
denki kapott csomagot, csak én nem, mert nem 
mehetek az iskolába!" — és sír naphosszat-
Fejemre csapok gondolatban. . . hogy erről 
megfeledkeztem! Megszégyenülten kullogok a 
szekrényhez. Négy csomag van ott, a hiány-
zóké. Elküldöm őket. Valahol a lelkem mélyén 
gúnyosan szól egy hang: Tanító vagy te? Mást 
nem teszel hónapokon át, mint gyűjtőd a 
gyereklelkek melegét, hogy szeretettüzet csiholj 
belőle, hogy ne dideregjetek a négy fal között. 
Hogy megmelegedjen és feloldódjon az öröm, 
hogy tisztán csengjen a nevetés, hogy meg-
könnyebbülést hozzon a könny, igen, a négy fal 
között, 130 m3-nyi térben. Hát csak ennyire ké-
pes a szereteted? Nem, te nem vagy tanító. 
Mert ez a gyerek hiányzik? No és, mit tegyek, 
ha hiányzik!? 

Mindannyian rendszeresen vezetjük a mulasz-
tási naplót. Tudjuk, hogy délelőtt vonás balra, 
délután vonás jobbra. Előre bejelentés esetén 
kis karika a megfelelő helyre Igazoláskor a 
két szikár vonalat egy körbe burkolom. Ezzel 
(-leget is tettünk köteleségünknek. Esetleges 
feljelentések, kimutatás a gondnokságnak és 
kész. Kész? 

No, vegyük elő a bibliát. Mert nekünk taní-
tóknak van még egy kíilön bibliánk is, egy 
tanítói. Van, aki úgy mondja: Az én falum. 
Gárdonyitól. 

„Április első napján egyszerre tíz gyerekem 
maradt el az iskolából. Elmaradt a kis Tabi 
Jóska is. A Jóska egy piszeorrú, tüskéshajú, 
kedves kis vidám kölyök. Azért sajnálom, mert 
csak most kezdte megérteni, hogy a betűk 
mire valók a világon. Ha még három napig 
bejár, a jövő ősszel már olvasni fog, ha pedig 
most elmarad, úgy elfelejti a betűket, mintha 
sohse látott volna egyet se. 

A többi kilenc gyerekért elküldtem, Tabi 
-Jóskáért meg elmentem magam. 

— Jó napot, Tabiné — mondom az udvarra 
belépve —, már csak eljöttem magam, hogy 
megnézzem, micsoda baj esett maguknál. 

Tabiné éppen a vásznait rakta elő. hogy ki-
terítse a napra. Látszott az arcán meg a sze-
mén, hogy meglepte a látogatásom.. Fekete-
szemű asszony, de jámbor és félénk, mint aki-
nek kék a szeme. 

Nincs nálunk semmi ba j — feleli fölkelve 
a vászon mellől —, tessék besétálni. 

— Már hogyne volna ba.j — mondom az ud-
varon maradva —, 'a Jóska gyerek bizonyosan 
beteg, ne is tagadja. 

— Dehogy beteg — mondja az asszony moso-
lyogva -—, olyan az, mint a fü r j . 

— No csak ne tagadja lelkem, beteg az ha 
nem eresztették ma az iskolába. Maga okos 

asszony, Tabiné, maga tudja, hogy jobb kin 
eset nem hagyhat a fiának, mint a sok szép 
tudást, meg az emberséget, amit az iskolában 
tanul. Há t csak hadd lássam azt a gyereket, 
mi a baja? Tabiné erre még pirosabbá válik. 
A kezét dörzsöli, a fejét szégyenlősen oldalt 
ha j l í t ja : 

— Hát, bizony lelkem, tanító uram, elküld-
tem ma Jóskát liba-legeltetni. S mentegetődzve 
tette hozzá: 

— Nincs több gyermekem, tanító úr, aztán 
a libáimnak most már legelő kell. 

— Hát tudom én azt, szegény Tabiné, hogy 
ahány liba, kétszerannyi forint ősszel, és hogy 
maguknak kell az adóra, de látja, lelkem, most 
már csak egy hét, aztán meglesz a vizsgálat-
A Jóska gyerek esze meg éppen most indult 
kinyílásnak, mint ahogy a rózsa kinyílik, an-
gyalom: aztán ha most kifogja az iskolából, 
visszahúzódik a gyerek esze, mint a csiga-biga, 
lelkem, aztán elő sem jön megint egy eszten-
deig. Szívesen látom, galambom, a vizsgálaton. 

Délután már megint ott ült a kis pisze, 
elevenszemű gyerek is az iskolában. A haja 
úgy állott, mint egy csomó zsindelyszeg és meg 
volt mosdatva, mint valami királyfi. Az arcá-
ról komoly büszkeség sugárzott. Hogyisne: 
maga a tanító kívánta őt vissza a libalegelő-
ről." 

Magamba nézek. Van Tabi Jóskád? Van 
olyan gyereked, akit visszakívánnál a hétköz-
nap nyűgéből, hogy szeretetkézzel ünnepbe 
emeld? Vagy öröm villan át raj tad, ha elma-
rad néhány gyengébb: legalább nem kell baj-
lódni vele és önámításként hozzáteszed: gyor-
sabban halad a többi. 

Gondolsz-e néha arra, hogy nem a te mu-
lasztásod-e az a hiányzás? Nem felejtetted-e 
el, hogy otthonává tedd a gyereknek az iskolát, 
hogy közel vidd a lelkéhez? 

Vas Rozika fél az iskolától. Anyja hozza 
ölben. Gárdonyi kiszólítja Tabi Jóskát, mon-
daná meg Rozinak, hogy nem kell itt félni. 
„A gyerek megfogja Rozinak a baboskék kis-
réklijét és azt mondja neki: Hát mit félsz? Ne 
félj hát, te tyamár." S gyöngéden megemeli a 
leánynak az állacskáját. S ebben a biztatásban 
van valami a libalegelő zöldjéből. A kis Rozi 
rámosolyog könnyein át a f iúra. 

Rozi hazaérkezett. Ezután az iskola lesz szá-
mára a virágos rét, hol a tudományt vigyázza. 

Én? Hát én, kit szólítottam volna. Nem is-
merem őket másként, csak névsorból, meg 
hogy ez jobban tanul, ez gyengébb, ez lemarad. 
Tudom, ami a hivatallal jár. Ismerem a feje-
ket. Pedig a lelkekben az erő. Hogyan férjek 
hozzá? A pofonok, a bot, a hivatalnok fegy-
\ ere. A gyermek magába húzódik, neki az is-
kola börtön lesz, ünnep csak a szerda, szombat 
délután. Azt vá r j a minden óra alatt. Próbál j 
egyszer beleülni egy padba. Ügy a terem kö-
zepe táján, óra előtt. Fogd el a beszélgetés né-
hány szavát, kapaszkodj belé és akkor te is 
hazaértél az osztályodba. A gyerekek egymás-
nak sohasem. Máté György és Kovács Verona, 
hanem Babszem és Kotyogó Vera. Ha meg-
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találod ezeket a neveket, akkor megtaláltad a 
lelket is. 

Egy tízpercbeli együttnevetés hozzád hozza 
a gyereklélek minden örömét, bánatát. Ha 
meglát, odaszalad, minden ú j játékával neked 
dicsekszik, hogy ú j foga nő, előbb tudod, mint 
az anyja. Az utcán belédfogódzik a Részeg 
Süki kis vereshajú lánya: Apáért voltam, de 
nem akar jönni. A mama sír, az Öcsi is. Én 
nem félek tőle. Pedig engem is elvert a múlt-
kor, tudja tanítónéni, mikor nem tudtam az 
iskolába jönni, de már nem fáj . És kaptam 
pénzt is irkára, mert sírtam. 

Beteg a gyerek. Otthon minden kívánságát 
teljesítik, kényeztetik. Most már napok óta ké-
szülődik: Hétfőn már megyek iskolába! Nagy 
nap ez neki. És . . . akkor . . . o t t . . . esetleg észre 
eem veszik. Amelyik gyerek szereti az iskolát, 
e lvár ja az iskolától is, hogy őt szeresse. Mit 
jelent neki ilyenkor az iskola? A tanítót és a 
társakat. Üj feladat, megéreztetni vele, hogy 
hiányzott, hogy vártuk, hogy szeretjük, hogy 
összetartozunk. 

Ennél a szónál álljunk meg. összetartozunk. 
A gyerek, az osztály, a szülő és én. Mint egy 
család. H a a szülő nem engedné gyerekét az 
iskolába, ne feleljünk a r ra : — Majd én meg-
mutatom !-mal. Hisz közöttünk áll a gyerek, a 

szeretet dalosa- Tanuljunk tőle. A gyermek 
nem ismer haragot. Mi se azzal akar junk 
hatni. Minden szülő édesanya és édesapa. Úgy 
szóljunk hozzájuk és nem akadunk majd 
olyanra, ki ne segítene bennünket munkánkban. 

Vigyázzunk, nehogy egy elhamarkodott fel-
jelentés falat vonjon szülő és tanító, tanító és 
gyerek közé. Felépíteni az ilyen gyűlölet-falat 
könnyű, csak lerombolni lehetetlen. Figyeljük 
szavaink csengését. Mindent el lehet mondani, 
csak a hangszínre, a hanghordozásra kell vi-
gyáznunk. Mennyire tud fá jn i a megnemértés 
közönye, hogy földresujt egy könnyed váll-
vonogatás: „Ja, én nem segíthetek rajta." — 
Nincs nagyobb szégyen, mintha szóhusánggal 
csapnak rád. Nincs nagyobb kín, mint egy 
vigyázatlan, durva szó sebzése. 

Néhány gondolat ez csupán ahhoz a mon-
dathoz, hogy: Iskolai mulasztások, igazolások, 
feljelentések. Szeretném, ha mindig eszembe 
jutnának, mikor üres hely tátong az osztályom-
ban. 

Szeretném tanítói lélekkel megismerni az 
ürességből a hiányzó gyerek lélekszomját, hogy 
szeretet-megértésitallal csillapítsam. Hogy az 
igazolás köralakú ceruzavonala minden sértő 
ridegségszilánkot békés, együttdobogás melege-
ként takarjon. 

JAPiJf ÉS MAOYARORSIZiG 
írta: dr. vitéz N A G Y IVÁN 

Ö Főméltósága a Magyar Királyság Kor-
mányzója és Ő Felsége Japán Császára: 

ünnepélyes ténnyel megerősíteni és in-
tézményesíteni óhajtván a két ország között 
oly örvendetesen fennálló kölcsönös baráti 
és bizalmi kapcsolatokat, 

egyaránt áthatva attól az óhajtól, hogy 
országaik évszázados hagyományaiból eredő 
műveltségük kölcsönös megbecsülése alap-
ján, a két ország kulturális kapcsolatait ki-
fejlesszék és a két ország kölcsönös meg-
értését ekként kimélyítsék; 

elhatározták, 
hogy egyezményt kötnek és e óéiból ki-

jelölték: 
Ö Főméltósága a Magyar Királyság Kor-

mányzója: 
gróf Teleki Pál magyar királyi titkos 

tanácsos, magyar királyi vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr önagyméltóságát; 

Ö Felsége Japán Császára: 
Majime Matsumiya Ür Önagyméltóságát, 

J apán budapesti rendkívüli követét és meg-
hatalmazott miniszterét, 

akik jó és kellő alakban talált méghataJ-
mazásaik közlése után a következő rendel-
kezésekben állapodtak meg: 

1. Cikk. A Magas Szerződő Felek között 
mindig barátság és jó egyetértés fog fenn-
állani-

2- Cikk. A Magas Szerződő Felek arra 
fognak törekedni, hogy kulturális kapcso-

lataikat biztos alapokra helyezzék és ennek 
folytán a legszorosabb együttműködésről 
biztosítják egymást. 

3. Cikk. A Magas Szerződő Felek, az 
előző cikkben kifejtett cél elérése érdekében 
— a lehetőségekhez képest — kölcsönösen 
fejleszteni fogják az országaik közötti kul-
turális közeledést, a tudomány, szépmüvé-
szetek, zene, irodalom, film, rádióközvetíté-

sek, sport, stb. terén. 
4. Cikk. A Magas Szerződő Felek illeté-

kes hatóságai a szükséghez mérten meg fog-
nak állapodni az előző két cikk alkalmazá-
sához szükséges részletkérdésekben 

5. Cikk. Jelen egyezmény meg fog erő-
síttetni. A megerősítő okiratok a lehető leg-
rövidebb időn belül Budapesten fognak ki-
cseréltetni. 

Az egyezmény a megerősítő okiratok 
kicserélését követő tizedik napon lép életbe 
és az egyik vagy másik Szerződő Fél fel-
mondásától számított hat hónapi időtartam 
elteltéig marad érvényben. 

Ennek hiteléül a meghatalmazottak a 
jelen egyezményt aláírták és pecsétjükkel 
ellátták. 

Készült két eredeti példányban Budapes-
ten, 1938. évi november hó 15-én, amely meg-
felel Syowa 13- éve november 15-ének-

Ezzel a szerződéssel diplomáciai formába-
öntést nyertek azok a kapcsolatok, amelyek a 
két ország és népe között másfél század óta 
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„de facto" fennállottak s amelyek a két nemzet 
jövőbe néző fiait eddig is baráti szálakkal fűz-
ték össze- Kétségtelen ugyanis, hogy ez a kul-
turális egyezség olyan munkálkodásnak lehet 
a kiindulópontja, amely bizonyára sokkal köze-
lebb fogja hozni egymáshoz a kilométerek tíz-
ezrei és évezredek által elválasztott magyar és 
japán népet.* 

Ki kell emelnünk, hogy Japán ebben a szer-
ződésben nemcsak kulturális kapcsolatának 
velünk való kiszélesítésére törekedett, hanem 
Magyarországgal — a világon legelsőként! — 
baráti szerződést kötött; „ m i n d i g b a r á t -
s á g é s j ó e g y e t é r t é s f o g f e n n -
á l l a n i " közöttünk — mondta ki e szerződés 
első szakasza. Olyan érzelmeket öntöttek ebbe 
a pár igénytelennek látszó, de a diplomácia 
formanyelvén igen jelentős súlyú szóba, amik 
népeink egyre szélesebb rétegeiben válnak tuda-
tossá. A kevesek és kiválasztottak által kezde-
ményezett „turáni mozgalom" egyre szélesebb 
gyűrűket vet s máris túljutott hazánk hatá-
rain s messze Keleten is a hívek nagy tömegei 
esküdnek fel zászlója alá- Testvéreket keresünk! 
— utunk csak Kelet felé vezethet, arra, ahol a 
Felkelő Nap Birodalma terjeszti ki építő ha-
talmát Nagy-Ázsiára. 

Európa számára Japánt valójában a portu-
gál Mendez Pinto fedezte fel, aki 1542-ben part-
jain hajótörést szenvedett- Híradása nyomán 
csakhamar ferences és jezsuita hittérítők jelen-
tek meg az addig ismeretlen szigeteken, de sike-
res lélekhódítások után a XVII . század eiső 
éveiben a királyi helytartó, a sojdem parancsára 
kiirtották a keresztén^ lakosságot, mert féltet-
ték az ú j tanok terjedésétől az ősi harci szelle-
met, erkölcsöket és az ősök kultuszát. Ettől 
kezdve csak a protestáns holland kereskedők 
köthettek ki évenként kétszer Nagaszaki kikö-
tőjében. Így került hát hollandus hajóval 
Japánba az első magyar a XVIII. század végén-
Jelky András volt ez, a bajai szabólegény, aki-
nek csodálatos kalandjai t élvezettel olvastuk 
mindannyian gyermekkorunkban. 1730-ban szü-
letett ez a kalandoséletű magyar utazó, akinek 
szobra ma ott áll Baja főterén. A szabás művé-
szetét tanulandó, Bécsbe, Németországba, majd 
Rotterdamba került; kalandos vére tovább vitte 
Algírba, Batáviába, Ceylonba, ahol egy törzs-
főnök leányát vette el feleségül, majd vissza-
kerülve Jávába, a gyarmati hadseregben ma-
gasrangú tiszt lett belőle, dúsvagyonú polgár, 
akit 1770-ben a kormányzó követként küldött 
Japánba és valóban eredményes tárgyalások-
kal sikerült kiszélesíteni a két ország közötti 
kereskedelmi kapcsolatokat. Élete végén vissza-
tért hazájába és Budán hunyta le fáradt sze-
meit. 

Jelky Japánból való visszatérését követő év-
ben az északi partok felől ú j magyar ember 
kötött ki hajójával : gróf Benyovszky Móric. 
A XVIII- század másik nagy magyar kalan-
dora 1741-ben született Verbón. Már 14 éves 

* Lásd vitéz Nagy Irán: Japán nagyságának titka. 
Néptanítók Lapja 1932. febr. 1. 

korában vakmerő katona, aki huszárként vere-
kedik a hétéves háborúban, majd lengyel sza-
badcsapatot szervez és az oroszok ellen harcol. 
Fogságba jutva, Kamcsatkába száműzik, ahol 
rövidesen megszerzi a kormányzó leányának 
rokonszenvét és ennek segítségével 96 társával 
és két hajóval megszökik Oroszföldről s Bee-
ring-szigeiek és Alaszka érintésével 1771 júliu-
sában kiköt Japán Arve nevű kikötőjében. 
A királyi helytartónak ugyancsak rövidesen 
megnyerte a tetszését és annyira feloldódott 
vele szemben az idegenekkel szemben tanúsított 
merev japán tartózkodás, hogy magas tiszti 
rangot ígért neki, ha szolgálatába lép. Be-
nyovszky azonban hazájába vágyott vissza ós 
így mindössze kereskedelmi megállapodást kö-
töttek, amelynek egyik érdekes szakasza azt 
mondta ki, hogy az érkező európai kereskedők 
azonban bibliát és papot nem hozhatnak ma-
gukkal. Egyik kitűnő japanológusunk hat ere-
deti Benyovszky-levelet talált Nagaszaki hol-
land koloniájához intézve, amelyek közül a leg-
érdekesebb az a levél, amelyben felhívja Japán 
figyelmét arra az Oroszország részéről fenye-
gető veszedelemre, hogy az északi szomszéd elő-
készületeket tesz a Kurili-szigetek elfoglalá-
sára. E levélben foglaltaknak nagy visszhangja 
volt az akkori japán közvéleményben; számos 
egykorú kiadványban utalnak a magyar gróf 
figyelmeztetésére, amit a mai világégés köze-
pette könyvelhetünk el: másfél századdal ezelőtt 
magyar ember hívta fel először a japánok fi-
gyelmét az orosz veszedelemre-

A XIX. század során már számos magyar 
kutató járta meg a japán szigetországot. Közü-
lök felemlíthetjük Bálint Gábor kolozsvári pro-
fesszor nevét, akitől 17 székely diák tanulta ké-
sőbb a japán nyelvet Erdély egyetemén. 'Kán-
tus János a Nemzeti Múzeum egykori igazga-
tója 1869-ben jár t Nipponban Szemere Attilával 
és 2700 keletázsiai tárgyat hozott magával gyűj-
teményeink számára, Velics Antal, ez a nyel-
vészkedő orvos, majd Széchényi Béla gróf 
„a legnagyobb magyar" fia, Lóczy Lajossal 
együtt 1877-ben já r t Japánban, hogy az utazók-
nak ezt a sorát gróf Zichy Ágoston 1875-ben és 
gróf Zichy Jenő 1898-ban tett ú t ja i zár ják le. 
Utóbbi érdekes gyűjteményét a fővárosnak ado-
mányozta. A század elején 1906-ban Vay Péter 
gróf, majd a nagy műgyűjtő Hopp Ferenc tesz 
Japánban látogatást. Ez az érdekes utazó, aki 
a Calderoni-cégnek volt egyik tulajdonosa, öt-
ven éves korában tette meg az első földkörüli 
utat, hogy 81 éves korában ötödször vágjon 
neki a nagyvilágnak. Gyűjteményéből és villá-
jából létesült a „Hopp Ferenc Keletázsiai Mú-
zeum", melynek megszervezését a szintén japán-
utazó Fclvinczi Takáts Zoltán jelenleg kolozs-
vári professzor végezte nagy szeretettel és hoz-
záértéssel. Tormai Gyula festőművész, Gáspár 
Ferenc és Bozóky Dezső hajóorvosok írtak ér-
dekfeszítő jelentéseket japáni útjaikról, majd 
barátosi Balogh Benedek polgári iskolai igaz-
gató töltött hosszabb időt Nipponban és lett 
ú t ja eredményeképen a hazai ú. n. turán-moz-
galomnak egyik kezdeményezője. 
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A világháború után Pröhle Vilmos nyelvész 
tanárunk, mint akkori tiszteletbeli japán csá-
szári főkonzul tett utazást a Felkelő Nap orszá-
gába, majd Mitsui Takahem báró adományából 
és a tokiói Kokusai Bunka Shinkokai (Külföldi 
Kapcsolatok Társasága) meghívására Fel-
vinczi Takáts professzor, Mezcy István ügyvéd 
a Magyar-Nippon Társaság egyik alapítója és 
ügyv. alelnöké, legutóbb pedig Ligeti Lajos 
egyetemi tanár jár ták be a modern Japánt . Ér-
dekes beszámolót adott japáni tartózkodásáról 
„Az ismeretlen Japán" c. könyvében a kitűnő 
hirlapíró Mécs Alajos is, jelenleg pedig Habán 
Jenő tartózkodik kint többek között Japánban, 
mint a követség sajtóattaséja, széles felületen 
építve ki a két ország közötti kapcsolatokat. 

A japán nyelv tanítását a magyar egyete-
meken Bálint Gábor kezdte el, akinél Kolozsvá-
rott 17 székely diák igyekezett behatolni a ja-
pán írásjelek és nyelvtan rejtelmeibe. A világ-
háború után a pesti tudományegyetemen és a 
műegyetemen is rendszeres japán nyelvi lek-
tori előadások folytak. 

A magyar tudományosság egyik legszebb 
alkotása Teleki Pál grófnak 1909-ben megjelen-
tetett hatalmas kiadványa a japán szigetek 
kar tograf iá jának történetéről, amelyet a fran-
cia Société de Geographie érmével is kitüntet-
tek. Ezek az egykorú térképek mutatják, hogy 
valójában Kolumbus is nem Indiát, hanem a 
mesebeli Zipangu-t (Zsi-pen-kou), tehát Japánt 
kereste. 

Az előbb említetteken kívül még a kitűnő 
geográfus Cholnoky Jenő ás Kertész K. Róbert 
műépítész, későbbi kultuszállamtitkár is jártak 
Japánban. 

A magyarság szélesebb köreinek figyelmét 
azonban valójában a diadalmas orosz-japán há-
ború hívta fel Japánra. Nógi tábornok és Togo 
tengernagy neve szinte egyértelművé vált a di-
csőséges magyar hadvezérek nevével. E háború 
történetét Gabányi János honvédtábornok 1909-
ben magyarul is megjelentette. Előestéjén pe-
dig 1904-ben Pröhle Vilmos így írt: 

— „Közeledik immár ismét január vége s a 
vad cseresznyefa kivirul Nippon berkeiben. Az 
orosz medve pedig fogait csattogtatva cammog 
a kis szigetország felé, s ha ma nem, hát holnap 
megindul az ádáz küzdelem, mert elkerülhe-
tetlen. 

— Vájjon melyik lesz erősebb? a medve 
,vagy a cseresznyefa virága?" 

Hát a cseresznyefa lett! Nem is lehetett ez 
kétséges azok előtt, akik ismerték a japán nép 
lelkét- Azt a lelket, amely minden áldozatra ké-
szen szent szimbólumának tekinti a eseresz-
nyefavirágot, amelyik néhány napos gyönyör-
ködtetés után hópehely módjára pereg le az 
ágakról, hogy helyet adjon azonban az életet 
jelentő pirosló gyümölcsöknek. 

Szemere Miklós a nagy sportrajongó az 
orosz-japán háború lezajlása után egy japán 
birkózóbajnokot hozatott Budapestre, aki mint 
edző tanította sportembereinknek és a rendőr-
ségnek is a híres japán önvédelmi birkózás fo-

gásait a dzssi-dzsicut, vagy japánosan és helye-
sen a — dzsudót. 

1911-ben szépművészti kiállítási anyagot hoz-
tak a japánok Európába és Budapestre is, 
melynek keretében közvetlen közelről szemlélhet-
tük a japán művészet évszázados, szinte azt 
lehetne mondani túlságosan kifímr.nodott ízlés-
sel és technikával megfestett és megrajzolt re-
mekeit 

A legközelebbi találkozó azonban már a szi-
bériai fogolytáborokban zajlott le. Az orosz for-
radadalom zűrös idejében japán expediciós 
hadsereg megszállta Kelet-Szibéria garnizón-
jait, átvette az ittlévő hadifogolytáborok pa-
rancsnokságát és ahogy hadifoglyaink vissza-
emlékezésből tudjuk, megkülönböztetett figye-
lemmel és megértéssel viseltetlek a „magyar 
testvérek" iránt. 

A trianoni békeszerződést követően az ú- n 
határmegállapító bizottságoknak is voltak ja-
pán tagjai és ezek titkos feljegyzéseiből tudjuk, 
hogy a volt jugoszláviai ú. n. muravidéki ha-
tármegállapítás kapcsán a nizottíág japán elnö-
kének támogató javaslatával íz Alsólendva-
vidéki 23 magyar község visszacsatolásának 
javaslata eredetileg a mi javunkra szólott. Saj-
nos, a Népszövetség keretében működött ú. n-
nagykövetek tanácsa a javaslatot elutasította 
és így a Murán inneni területek mégis Jugo-
szláviához csatoltattak 

Országaink között az első hivatalos kapcso-
lat 1922-ben vétetett fel, amikor a bécsi japán 
császári követet akreditálták a független Ma-
gyarország Főméltóság!^ Kormányzója mellett 
is. Időközben a követség Budapestre került át. 
magyar részről azonban — sajnos — az első 
magyar követ Ghica György volt newyorki fő-
konzul személyében csak 1939-ben tette a lábát 
Japán baráti földjére. Ottani követségünk élén 
most Végh Miklós követ áll, aki egyúttal kép-
viseli hazánkat Mandzsukuóban és a Nanking-
ban székelő kinai központi kormányban is. 

Azok a volt hadifogoly tisztek, akik annak 
idején élvezték a japán expediciós hadsereg 
jóleső, kivételező bánásmódját, a két ország 
közötti kapcsolatot kimélyítés céljából Mezey 
István tartalékos hadnagy, fővárosi ügyvéd 
buzgólkodására 1924 júniusában megalakították 
a Magyar-Nippon Társaságot, amelynek elnöke 
dr. vitéz József Ferenc kir. herceg Őfensége 
lett. Ebben az időben érkezett hozzánk Imaoka 
Dzsuicsiró japán tanár, aki közel egy évtizeden 
keresztül tartózkodott hazánkban, felvilágosító 
előadásokat tartva az általa nagy szorgalommal 
és kitűnően megtanult magyar nyelven és bú-
csúzásul „Űj Nippon" című pompás kötetben 
mutatva be népét és hazáját. Azóta Japánban 
végez jóértelemben vett magyar propaganda-
munkát, cikkekben, előadásokban, rádióban és 
könyvekben ismertetve országunkat és nemze-
tünket. A japáy színművészet alkotásait is mó-
dunkban volt megismerni a tokiói Kabuki-szín-
ház vendégszereplő tagjának Kiwa Teiko mű-
vésznőnek csodálatos játékán keresztül. 1936-ban 
viszont magyar szerző Kállay Miklós varázsolt 
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©lénk ai Nemzeti Színházban a „Roninok kincse" 
című darabjában egy darab valódi japán életet. 

Mitsui Takaharu báró, japán egyik legna-
gyobb kereskedőházának vagy mondhatjuk 
iparmágnásának leszármazottja, 1935-ben ala-
pítványt létesített olyanképen, hogy öt éven 
keresztül 10.000—10 000 pengőt jut tat a közokta-
tásügyi minisztérium rendelkezésére, melynek 
felhasználásával fedeztessék magyar kutatók 
Japánba való útja, a japán nyelv és irodalom 
budapesti egyetemi előadásának költségei és 
esetleges japán vonatkozású kiadványok meg-
jelentetése. Ebben a sorozatban eddig két kiad-
vány jelent meg, az egyik Pröhle Vilmos 
könyve „Japán irodalomtörténet" címmel, a 
másik pedig vitéz Nagy Iván „Japán közokta-
tásügye" című tanulmánya.* 

A japán-magyar barátságnak ebben az év-
ben különösen élveztük egy jelentős gesztusát 
Adachi Meneichiro nagynevű japán diplomata 
állásfoglalása kapcsán. A trianoni békediktá-
tum rendelkezése következtében ugyanis a bu-
dapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem fenntar tására rendelt ősi alapít-
ványi birtokok Csehszlovákia területére estek 
át. Az egyetem tanácsa pert indított a> magyar-
cseh vegyes döntőbíróság, illetőlen később a Há-
gai Nemzetközi Bíróság előtt és hosszú évek 
pereskedése után Adachi japán nagykövet el-
nöklése idején sikerült kedvező ítéletet elérni, 
melynek kapcsán a csehek több milliós kárpót-
lást fizettek az elkonfiskált birtokokért. 

Közben Japánban is élénk érdeklődés mutat-
kozott Magyarország iránt. Tokióban „Magyar 
Egylet", majd Liszt Ferenc művészetének nép-
szerűsítésére 1935-ben „Liszt Ferenc Társaság" 
alakult, mely a nagy mester születésének 125-ik 
évfordulóján fényes keretekben rendezte meg 
az első nagyszabású Liszt-hangversenyt. Liszt 
mellett a másik nagy magyar zseni, aki meg-
hódította a japán irodalombarátokat, Petőfi 
Sándor, akinek költeményeit először a hadi-
fogolytáborokban ismerték meg a japán tisztek, 
akiket rövidesen meghódított az i f jú hősként 
elesett katonaköltő hazafias és szerelmi lírája. 
Aibara Susumu fordította le az első közlemé-
nyeket, hogy utána egy fiatal magyar evan-
gélikus lelkész Pap Ferenc fordításában ismer-

hessék meg e csodaszép költeményeket. A Pe-
tőfi l írájának hívei 1936. január 14-én megalakí-
tották a Dai-Nippon-Petőfi Kyokai-1, tehát a 
japáni Petőfi Társaságot- Elnök a nagy ma-
gyarbarát Nabesima Naokasu őrgróf lett. A 
harmadik nagy magyar szellem, akit különle-
ges megtiszteltetésben részesítettek a japánok a 
nagy Tibet-kutató Körösi Csorna Sándor. 1933 
februárjában a Taisyo-egyetem kápolnájában 
a buddhista vallás szertartásai szerint felállí-
tották Csorna Sándor szobrát, amit Csorba Géza 
a Magyar Keleti Társaság megbízásából készí-
tett és amely szertartás keretében »Bosatu"-
nak, tehát Buddha-szentnek avatták fel Csoma 
Sándort. 

1938-ban ment ki Japánba Erdő Ferenc kato-
likus misszionárius és a Mitsui-alapítvánnyal 
Mezey István, aki közel egyéves ott tartózko-
dása kapcsán megvetette alapjai t a tokiói Ma-
gyar Intézetnek: Nippon-Hangari Bunka Kio-
kai. Az intézetben Magyarországra vonatko-
zóan magyar és idegennyelvű könyvek, folyó-
iratok állanak rendelkezésre, nyelvtanfolyamo-
kat tartanak benne, felolvasó üléseket és zene-
estéket rendeznek és kiállításokat is- 1938 már-
cius 15-én volt a megnyitása Tókio legelőkelőbb 
negyedének egyik modern palotájában, hogy a 
magyar kultúra legkeletibb őrhelyeként hir-
desse meg a magyar szellem dicsőségét. 

A nagy lendülettel megindult kulturális 
kapcsolatok további kiépítésének gátat vetett 
egyelőre a világ szinte valamennyi táján fel-
lángolt harci tűz. Azok a dicsőséges sikerek 
azonban, amiket a japán nemzet hősi katonái a 
földteke túlsó felén elértek, megint csak feléjük 
fordította ámuló tekintetünket. Egyre több ér-
deklődés nyilvánul meg a messzi testvérország 
földje, népe, szokásai, történelme, irodalma 
iránt- Ez a pár sor is azt igyekezett bemutatni 
a magyar tanítói rend tízezres olvasótáborának, 
hogy a két katonai szellemtől áthatott rokon-
nép az óriástávolságok ellenére is állandóan 
figyelemmel kíséri egymás életét, küzdelmeit és 
sikereit, hogy így újból felvehesse majd azt ai 
kapcsolatot, mely a történelemelőtti idők mé-
hében, Ázsia titokzatos népi bölcsőjének ölében 
valaha összefűzte őket. 

A ÉTERIEK EGYÉMSÉGE 
írta : RÓKA ZOLTÁN 

EM a túlságos önbizalom, vagy 
éppen sovinizmus érzése szól be-
lőlem, ha azt mondom, hogy a 
nevelés a legsokoldalúbb tevé-

kenység. Vájjon van-e még egy foglalkozás, 
mely olyan alkalmazkodóképességet, ötletet és 
feltaláló készséget követel, mint a pedagógusé. 
Napjainkban eljutottunk oda, hogy a tanítói 

* E» utóbbi kapható a Kir. Magy. Egyetemi Nyom-
dánál. Ára 1 pengő. 

munkáról mint művészetről beszélünk. És vé-
gül sikerült eldönteni azt is, hogy a nevelés 
és tanítás egymástól elválaszthatatlan objektu-
mok. Régen nem vitatkozunk azon sem, hogy 
ki milyen módszert használjon: a módszer 
annyiféle, ahány tanító van. Á módszerkérdés-
ben azonban nem csupán a tanító egyénisége a 
döntő, más valami is beleszól ebbe, ez pedig 
a tanulók egyénisége. Megütközve kérdezhetné 
valaki, hogy van már a gyermeknek egyéni-
sége? Mindjár t megnyugtató feleletet adha-
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tunk: van. A tanító, a nevplő nem semmiből 
teremt, ember erre képtelen, hanem a meglevőt 
fejleszti, gyarapí t ja és formálja. Ügy van ez, 
mint a csigaház, mely időről-időre ú j és íij 
mészlemezekkel gyarapszik. 

Nincs szándékomban tudományos fejtegeté-
sekbe bocsátkozni, vagy dilettáns módra típust, 
egyéniséget és jellemet összekeverve nagyképű 
tudományoskodással következtetéseket levonni. 
A három fogalom, bár rokonságban van egy-
mással, mégis alapjában véve más-más össze-
tevőkből alakul. A jellem egy ember lelki tu-
lajdonságainak az összesége. A típus az egyé-
nek közös vonásainak képviselője egy személy-
ben. Az egyéniség pedig egy ember lelki, de 
sokrészt testi vonásainak együttes kompozí-
ciója, mely az egyént bármennyi hasonlóság 
esetén is másoktól megkülönbözteti. 

Ezek a tények mindenki előtt közismertek 
és tudományos könyvekben fáradság nélkül 
megtalálhatók. Ha most már látjuk azt, hogy 
ahány gyermek van az iskolánkban, annyi 
egyéniséggel van dolgunk, akkor megérthetjük 
bevezető mondatom igazságát. 

— Szellemet csak szellem érthet meg — 
mondja Hegel. Mi pedig bátran hozzátehetjük, 
hogy gyermeket csak gyermek érthet meg, 
vagyis az, aki bizonyos szempontból maga is 
gyermek tudott maradni. Minél jobban leeresz-
kedem a gyermekhez, minél inkább beleélem 
magamat a gyermek érzelem- és gondolatvilá-
gába, annál tökéletesebben oldom meg felada-
tomat. 

Ha tehát elképzeljük, hogy a nevelőnek min-
den egyéniséggel külön munkája van, mert 
nem akar sablonos szabályokkal tömeglelkeket 
nevelni, akkor kissé elgondolkoztat Széchenyi 
mondása, melyben így szól: „Irigylem a taní-
tót, aki a gyermekeket taní t ja és neveli." Azon-
ban csüggedésre nincs semmi okunk. A munka 
nagyszerűségének tudatában Swedenborg Emá-
nuel svéd tudósra hivatkozom, ki egyik köny-
vében azt í r ja , hogy az angyalok irigylik az 
embereket, mert - az ember ú t j a rögösebb és 
nehezebb, ezáltal a követelmény is fenségesebb 
és felemelőbb, amely elé az Isten az embert 
állította-

Visszatérve az iskolába járó gyermekek kü-
lönböző egyéniségére, megállapíthatjuk, hogy 
ellenkező esetben munkánk sokkal lélektele-
nebb, szárazabb és örömnélkülibb lenne. A vi-
rágzó rét pompáját a virágok sokszínűsége 
adja, az iskolai életnek az egyéniségek tarka-
sága ad színt. Nem lehet célunk az, hogy ezt 
az egyéniséget, mely a természet ajándéka, le-
romboljuk és ezáltal a gyermeket önmagával 
való meghasonlásba kergessük. Az iskola nem 
tömeglelkeket formáló műhely. Foerster meg-
jegyzi, hogy a tömeg előtt mindig nevetséges 
az, aki bármiképen is kiválik belőle, pedig ép-
pen ennek a sokadalomnak lehet haszna abból, 
ha van valaki, aki nem helyesel mindent va-
kon. Csakhogy a tömeg mindig rossznéven 
veszi, ha valaki bölcsebb nála és nem tart vele, 
ezért igyekszik nevetségessé tenni. Erre mi azt 

is kérdezhetnénk, hogy hát azt a tömeget ki 
nevelte, nincs azok között több egyéniség? 

Az egyéniség érték. Ma mindenütt, ahol ta-
nítással foglalkoznak, egyik meghatározója a 
tanítási módszernek. A színésziskola tanára 
nem akar ja a saját elképzelését rákényszerí-
teni a színinövendékre, hanem azt igyekszik 
kipuhatolni, hogy mihez van tehetsége és ahhoz 
mennyi erővel, milyen hajlandóságokkal ren-
delkezik. 

A festőknél, szobrászoknál régóta tekintetbe 
veszik azt, hogy míg a tanítvány a mesterét 
utánozza, addig csupán giccsekre pazarolja az 
erejét. Ha értékes munkát akar alkotni, akkor 
meg kell találnia önmagát. 

Az író is csak akkor tud értékes munkássá-
got kifejteni, ha le tudja vetkezni a más írók-
tól kapott idegen hatásokat és írásaiban meg-
találja önmagát, ráismer saját magára. 

Addig azonban hosszú az út, míg valaki az 
önállóságig eljuthat. Az elfogultság, az után-
zás tulajdonképen kényelemszeretet. Aki má-
sok szemüvegén át tanulta meg nézni a világot, 
az ilyen embert csak roppant nagy akaraterő 
teszi képessé arra, hogy függetlenítse magát 
és úgy ítéljen, mintha még sohasem hallott 
volna idegen véleményt. 

A gyermeki lélekben ott szunnyad a jó és 
a rossz parányi csírája- A nevelő feladata, 
hogy a fejlődést helyes irányba terelje. Az ér-
telem nevelésével a gyermeki képzelet színes 
zománcát letörjük ugyan, azonban több-keve-
sebb biztonságot mindig adunk, mellyel az élet 
országútjára állítjuk. Ez a biztonság annál erő-
sebb, minél jobban önmagára talál a gyermek. 
Vigyáznunk kell azonban arra, hogy önértéke-
lés és szerénység mindig egyenes arányban 
maradjanak. „A szerénység hiánya igen köny-
nyen vezethet túlzott önértékelésre és elbiza-
kodottságra" — mondja Széchenyi. 

Az előbbiekből következik, hogy a nevelő-
nek akkor lesz alkalma ú. n. mesterfogásokat 
alkalmazni, ha tanítványa egyéniségéről telje-
sen tiszta képet nyert. Vannak közöttük szeré-
nyek és hangoskodók, hízelgők és bizalmatla-
nok, szorgalmasak és kényelmesek, egy tula j -
donságot azonban mindegyikben megtalálunk, 
amitől sem felnőtt, sem gyermek nem mentes, 
ez a hiúság. Akár kicsi, akár nagy mértékben, 
akár egy vagy más megnyilvánulásban, de 
minden emberben megtalálható. Ha a nevelő-
nek szüksége van ennek a segítségére, termé-
szetes, hogy felhasználhatja, azonban illő mér 
lékkel- Nem volna helyénvaló, hogy az iskolai 
élet alapja és a haladás mozgató rúgója a hiú-
ság legyen, mert innen már csak féllépés vá-
laszt el az irigységtől. Kikapcsolni pedig hiába 
is akarnánk, ténykedésünk minden mozzanatá-
ban visszatér, mert emberi természetünk ál-
landó motívuma. 

A tavasszal egy erdei kirándulás alkalmá-
val találkoztam Nemes Józsival. Iskolába csak 
most ősszel került, nem is a mi iskolánkhoz 
tartozik. Ezt ő jól tudta és hatéves korának 
minden fölényével nézett engem, ha valahol 
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megláttuk egymást. Többször meg akartam 
szólaltatni, minden siker nélkül. Amolyan va-
dóc természet szorult beléje, de nem is csoda, 
mert apja állandó kinti foglalkozású ember 
lévén, a legtöbbször vele csatangolt. 

A fentnevezett kirándulás alkalmával egy 
darabig messziről nézte a gyermekek játékát, 
aztán lassan közelebb húzódott. Egyszer kapta 
magát, megkapaszkodott egy fában és mászni 
kezdett felfelé. A fán szarkafészek volt. Észre-
vétlen arra sétáltam. Aztán mintha nem is a mi 
személyes ismerkedésünk lenne a főcél, meg-
álltam a fa alatt és mintha csak úgy magam-
ban fontolgatnám, megjegyeztem: 

— Azt már aztán igazán nem hiszem, hogy 
te addig fel tudsz mászni. A fészek magasan 
van és amint látom, a karjaid kissé gyengék. 

Azzal mutattam, mintha tovább akarnék 
menni. 

Meghökkent. Nem akarta, hogy ilyen ked-
vezőtlen véleményem maradjon róla. 

— Én már ennél magasabb fára is felmász-
tam — felelte. 

— Ezt én csak akkor tudnám megállapítani, 
ha a karodat megtapinthatnám, hogy van-e 
benne elég erő. 

E r re lassan kezdett lefelé csúszni. Hogy 
gyanút ne fogjon, tettem még egy-két meg-
jegyzést, hogy mégis lehetséges, mert innen 
alulról elég ügyesnek látom. Oda is tartotta a 
kar já t engedelmesen s én nagy komolyan végig 
csináltam a jelenetet. Megállapítottam úgy fél-
hangosan, hogy mégis igaz lehet, amit mon-
dott. Néhány ezzel kapcsolatos kérdést kockáz-
tattam még meg, aztán megeredt a nyelve, most 
már játék volt beszélgetni vele, megismerked-
tünk. Mikor hazafelé indultunk, erővel velünk 
akart jönni, alig tudtam lebeszélni, hogy majd 
az édesapja nem tudja, hova tűnt. Azóta is 
többször találkoztunk s a jó viszony csak erő-
södött köztünk. 

Más természetű, de alapjában véve ugyan-
ezen az érzelmi adottságon alapuló megfigye-
lést tettem Kertész Pistánál. Először beszélget-
tünk az állítmányról, felírtam a mondatrész 
nevét és felhívtam figyelmüket a szóban elő-
forduló két l-re. Aztán megjegyeztem: „Majd 
meglátom, ki fogja eltéveszteni!?" 

— Én ezt nem tévesztem el — ígérte Kertész 
Pista-

Kíváncsi voltam, több alkalommal külön-
böző módon próbára is tettem, de ezt a szót 
sohasem írta hibásan. A dolog annyival is in-
kább érdekes, mert nem tartozik a jó helyes-
írók közé. 

A gyermeki fantázia szinte korláttalan. 
Ennek az igazolására egyik tanítványomra hi-
vatkozom. Arról volt szó, hogy a most forró 
és tüzes égitestek állandóan hűlnek. Féltréfá-
san feltettem a kérdést: 

— Mi lesz, ha a nap kihűl? 
— Ai r a majd megnő egy csillag — hirtelen-

kedett közbe dúsképzeletü tanítványom. Ugyan-
az a fiú még iskolaköteles kora előtt egy nyá-

ron azt mesélte társainak, hogy kaviccsal olyan 
magasra dobott fel, hogy a kavics a felhőkig 
esett és egy nagy csomó havat vert le. A tár-
sak azt indítványozták, hogy nézzék meg, de 
ő hirtelen kivágta magát, hogy a nagy meleg-
ben már el is olvadt. 

Az iskolában csakúgy, mint a felnőtteknél, 
vannak hangoskodók, vezéri pálcáért törtetők. 
Szinte bámulatos, milyen ügyesen használják 
ki ezek a tömeghangulatot, hogy az élre tör-
hessenek. Igaz,, ez csak olyan pünkösdi király-
ság, mert a tudás és a vezetői képesség ritkán 
párosulnak egy emberben, e nélkül vezérkedni 
pedig csak rövid ideig sikerül. A hangoskodó-
nak a hirtelen feltűnés és az élrejutás nem 
okoz különösebb nehézséget, de alapos tudás 
nélkül ezt a helyet sokáig megtartani képtelen. 

Talán ez a néhány példa is elég arra, hogy 
a nevelői munka nehézségeire, de egyben nagy-
szerűségére is felhívja a figyelmet. Lehet el-
érni igazán szép eredményt, haladhatunk a 
tökéletesség felé, de azt elérni gyöngék va-
gyunk; emberek vagyunk. Befejezőül idézem 
Kölcsey Parainesisének egy idevonatkozó szép 
gondolatát: „Az ember, ha erőt nyert örökül 
s erejének megfelelő állást vőn a sorstól, ez-
rek, sőt milliomok előtt jótékony napként vilá-
gíthat; de az egész emberi nemre jóltevő hatást 
gyakorolni, az a nagyok legnagyobbikának sem 
adaték." 

Igazi nemzetiségi iskolapolitika. 
Székelyudvarhelyen jártomban a református 

tanítónőképzőintézet igazgatónője mesélte el az 
alábbi „igaz történetet", előrevaló megvalósu-
lásaként annak a magyar nemzetépítő politiká-
nak, amit kultuszminiszterünk a Néptanítók 
Lapja legutóbbi számában meghirdetett. 

. . . Még kisebbségi sorsban, kemény elnyo-
másban éltek székely testvéreink, mikor egy 
magyar kislány szívében kigyúlt a láng: taní-
tónő akarok lenni, kis székely gyermekek falusi 
iskolájában fogom tanítani a magyar szót, a 
magyar dalt és tartom majd bennük a magyar 
lelket és megdobogtatom példámmal, életem-
mel, előadásaimmal magyar szívüket. S a kis-
lány a székelyudvarhelyi tanítónőképző egyik 
legderekabb növendéke lett. De az álma — 
egyelőre — mégse valósulhatott meg. Erdély 
visszatért az ősi birodalomba s nekünk szük-
ségünk volt a román népességű falukban taní-
tókra, hisz sokan otthagyták a román oktató-
személyzet közül az impériumváltozáskor állo-
máshelyüket. így került a mult év őszén egy 
Szováta-környéki román falucskába a mi kis 
magyar tanítónőnk vadonatúj diplomájával és 
ú j feladatokkal. A falu román i f júságának 
román nyelven, de a magyar hazához valé 
hozzátartozás érzésének felkeltésével való ok-
tatás jutott a részéül. Kicsit lehangolta a be-
osztás, hisz őt az vitte, lelkesítette a tanítói 
pálya i r á n t hogy a Székelyföld magyar apró-



1 0 0 0 1942 : 20. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

ságait fogja magyarul, magyarrá , magyarán 
nevelni, de — de itt is megállta a helyét, mert 
át lát ta ú j őrhelyének roppant nemzeti fontos-
ságát. 

Történt pedig, hogy egy reggel vékony kis 
hajfonatában román nemzetiszínű szalaggal 
jött be az iskolába az egyik kislány. A gyere-
kek is észrevették a már szokatlan színeket, a 
tanítónő is felfigyelt és a kislány felé indult. 
A gyerekek megdöbbenve várták a vélt bün-
tetés elkövetkezését, de ehelyett — a tanítónéni 
szépszelíden kifonta a kislány hajából a szala-
got, becsomagolta egy darab selyempapírba és 
átadva neki, azt mondotta: 

— „Kislányom, most már itt nem Romániá-
bíin, hanem Magyarországon vagyunk. Ezt a 
szalagot most már nem lehet hordani, de ha 
nektek kedves, tegye el édesanyád emlékül oda-
haza." 

Másnap feldúlt arccal érkezett az iskolába 
a kislány édesanyja, kézenfogva cipelve gyer-
mekét. A kis tanítónő szinte megszeppenve 
várta, hogy vájjon mi lesz most! Biztos pörle-
kedés, veszekedés. S ehelyett a román asszony 
a tanterembe lépve az összes többi gyerek- előtt 
lehajolt és elkapva a kis tanítókisasszony kezét, 
össze-vissza csókolta és így szólt: 

— „Nagyon köszönöm és sohasem fosom el-
feledni, hogy kislányommal mit és hogyan tett 
tegnap. Bocsásson meg, de nem rosszakarat-
ból, csak azért fontam be a lányom hajába a 
szalagot, mert nem volt más kéznél- Tudom, 
hogy ilyen szalagot már nem lehet hordani. 
Annál nagyobb volt a meglepetésem, hogy a 
tanítókisasszony mégsem büntette meg a gyer-
mekemet. 

—• Vagy húsz évvel ezelőtt ugyanis én is ide-
jár tam iskolába. Éppen akkor jött a régi ma-
gyar tanító helyébe ú j román tanítónő hozzánk. 
És sohasem tudom elfeledni, hogy egyik nap, 
amikor e**̂  kis magyar iskolatársnőm magyar 
nemzetiszínű szalaggal a hajában jött be reg-
gel az iskolába, milyen kegyetlenül megszégye-
nítették. Amikor a román tanítónő meglátta a 
szalagot, lerohant az asztaltól és úgy kitépte a 
hajából, hogy bizony jó csomó h a j is velejött. 
Aztán össze-visszaverte a síró kisleányt, a sza-
lagot pedig a földre dobta s nekünk valameny-
nyiünknek, románoknak és magyaroknak rá 
kellett taposnunk a nemzetiszínű szalagra és le 
kellett köpködnünk. Ez a kegyetlen jelenet 
jutott eszembe tegnap, mikor a kislányom el-
mesélte otthon, hogy a< tanítókisasszony hogyan 
jár t el vele szemben. Most látom csak, hogy 
mi a különbség a magyarok és a mieink kö-
zött!" .. -

íme, a legszebb gyakorlati nemzetiségi poli-
t ika: egy kis tanítónő fiatalos magyar szívéből 
fakadó örökszépségű cselekedet. Meg vagyok 
győződve, hogy az a román kislány és összes 
társnői sohasem fogják elfeledni ezt a magyar 
tanítónőt, aki ezzel az egyetlen szívesugallta 
tettel bizonyára többet ért el, mint kötetnyi 
propagandacikk. vitéz Nagy Iván-

A megtalált zászló. 
Kolozsvár népiskolái között — országos vi-

szonylatban is — a legkiválóbbak egyike volt 
a Pap-utcában levő Millenniumi iskola. Ez az 
iskola 60 éves múltra tekinthet vissza, amely-
ből azonban 22 évet — sajnos, üres lappal kell 
megjelölnünk az iskola történetében. Ezt az 
iskolát tulajdonképen néhai Elek Gyula, a ki-
váló és nagy népnevelő buzgalma tette olyan 
jelentős tényezővé. A szomorú emlékű impé-
rium átvételekor 1919-ben mint esküt nem tett 
igazgatónak, neki is meg kellett válnia attól 
a külső méreteiben is olyan hatalmas és szép 
iskolától, amelynek minden tégláját az ő lelke-
sedése illesztette időálló falakká. Elek Gyula 
— a Wodiáner-jutalmas, a koronás arany ér-
demkeresztettel kitüntetett — népiskolai igaz-
gató mellett egy minőségében magas színvonalú 
tantesület állott s ezek mindenike követte 
annakidején igazgatóját Az iskolának voltak 
drága ereklyéi, többek között egy 1896-ban ké-
szített gyönyörű selyemzászló. 

Ezt a zászlót szerető kezek 1919-ben elrejtet-
ték és 1940-ben az iskolát átvevő és egyéb érté-
keit is megmentő Nagy József, az iskolának 
egykori tanítója megtalálta. Az egykori tanító-
testület még életben levő tagjai a romok, közül 
előkerült zászlót ki javít tat ták s 1942. szeptem-
ber 27-én bensőséges ünnepség keretéhen át-
adták az iskolának, illetve az ú j tantestület-
nek. E r r e az ünepségre Budapestről leutaztak 
a régi kiváló tantestület tagja i : vitéz l. Lud-
mannó Móritz Ida, vitéz l. Berde Gáborné Vi-
rányi M., dr. Szőllősi Jánosné Szász Hona, 
Márton Hona s Ady József, s még a többi élet-
ben levő egykori tanítókkal együtt vettek részt 
a szép ünnepélyen. A zászlót dr. Mezey Mihály 
(ref. lelkész, kir. tanfelügyelő), szintén egykori 
tanítója az iskolának, adta át könnyekig meg-
ható beszéd kíséretében. Megemlékezett az is-
kola küzdelmes, de dicsőséges múltjáról. Az 
iskola nagynevű igazgatójáról s az egykori 
tantestület tagjairól, akik hűséges kötelesség-
teljesítésükkel a magyar népnevelésnek csak-
ugyan példaadó, hasznos és derék munkásai 
voltak. Különösen kihangsúlyozta dr. Mezey 
Mihály beszédében a kolozsvári Millenniumi 
iskolának korát meghaladó népművelő és szo-
ciális tevékenységét, amit az 1902 óta rendsze-
resen és tervszerűen működött I f júsági Egye-
sületben felnőttek oktatásában és az 1905-ben 
létesített Napközi Otthonnal fejtett ki. Tudva-
levő dolog, hogy mindkét vonatkozásban csak 
a háborút követő években történtek ezen irány-
ban hivatalos intézkedések. Elek Gyula és tár-
sai már négy évtizeddel ezelőtt megtalálták a 
módját, hogy miként teljesítse az iskola a szo-
rosan vett oktatáson kívül is a reá váró fel-
adatokat. 

Az ünnepségen résztvett nagyszámú közön-
ség soraiban, a város egyes iskoláinak kép-
viselői között megjelent Kiss Károly tan. fő-
tanácsos, vezető kir. tanfelügyelő. Pappné Boros 
Ida, az iskola egykori tantestületi t ag ja szép 
versben köszöntötte a megtalált zászlót. 

P. B. 1. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A szemléltetett nyelvi jelenségek felis-
merése valamely olvasmányban. 

— Nyelvi magyarázatok — 

Ahhoz, hogy a megismertetett nyelvi jelen-
ségeket megrögzítsük s egybeolvasszak, nem 
elégségesek az egy-egy tanítási egység kereté-
ben nyúj tot t szemléletek, hanem azoknak minél 
többszöri és minél több alakban való felújítása 
kívánatos. Ennek a felújí tásnak és megerősí-
tésnek egyik módja, valamely tartalmilag már 
tárgyalt olvasmánynak közös vizsgálgatása 
abból a szempontból, hogy a megismertetett 
nyelvi jelenségeket hogyan használta abban az 
író. Ebben a tanítási tervezetben arra kívánok 
rámutatni, hogy miként járok el ilyen össze-
foglaló, szemléleteket erősítő nyelvvizsgálga-
tás közben. 

A tanítás közben, mind a nyelvi magyaráza-
toknak, mind pedig a helyesírásnak mind-
azokra az eseteire kitérek, amelyeket eddig 
már szemléltettem. Ha kívánatos, az olvas-
mányban felismert nyelvi jelenségeket más 
alakba is áttétetem azért, mert így alkalmat 
adok minél többoldalú szemléletre. 

Vizsgálgatás közben azonban nem elégszem 
meg a nyelvi jelenségek és helyesírási esetek 
észrfevétetésével és megbeszélésével, hanem kité-
rek a leírás a lakjának szemléltetésére és meg-
beszélésére is azért, hogy a gyermekeknek 
ezekre vonatkozó szemléleteit is mélyítsem. 

Er re a célra ugyan a legtöbb olvasmányt 
felhasználhatjuk, kiválasztásukra azonban mégis 
ügyelnünk kell azért, hogy azok a nyelvi jelen-
ségek, amelyeknek felújításáról gondoskodni 
akarunk, minél többször s minél változatosab-
ban forduljanak elő az olvasmányban. Erre a 
célra alkalmas pl. Báiisony Istvánnak „Az első 
hó" című olvasmánya, amelyet már valószínű, 
hogy tárgyaltunk s így a gyermekek már is-
merik annak tartalmát. 

Tervezet. 
Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés: a szemléltetett nyelvi 

jelenségek felújítása. (Itt csak nagy vonások-
ban hívjuk előtérbe azoknak a szemléleteknek 
emlékképeit, amelyeket eddig nyujtot tunk, mert 
hiszen a tárgyalás keretében úgyis részletesen 
foglalkozunk velük.) — Mondd meg, hogy mit 
csinálok én most? — mondom s a táblára raj-
zolok. — A tanító bácsi rajzol. — Melyik szóval 
mondottad meg a cselekvésemet? — Hogyan 
mondanád azt, ha te rajzolsz? — Rajzolok. — 
Melyik ebben a tőszó, melyik a kötőhangzó s 
melyik a rag? — Mit mcnd meg az a—k rag? 
— Azt, hogy az első személy cselekszik. — Ho-
gyan mondjuk a második személyben? — Mi 
itt a rag? — A harmadik személyben az igének 

nincs ragja. — Ragozd a többes számban! — 
Mely ragokból tudjuk meg, hogy a többesszáni 
hányadik személyéről beszélünk? 

— Melyik módban van az ige, hogy: raj-
zol? — Tedd a feltételes módba! — Micsoda jele 
van a feltételes módnak? — Tedd a felszólító 
módba! — Mi járul t most hozzá? 

— Tedd a rajzol igéhez a le igekötőt! — Mi-
kor í r juk s mikor nem í r juk egybe az igekötőt 
az igével? 

— Tedd a rajzol igéhez a -gat képzőt! — Mit 
jelent az, hogy: rajzolgat. — Melyik a tőszó s 
melyik a képző? 

— Miféle főnév az, hogy: asztal? — Egy-
szerű főnév. — Az asztal és fiók szavakból il-
koss összetett főnevet! — Hogyan í r juk ezt? — 
Az asztal szóból az -os képzővel alkoss másik 
főnevet! — Mit jelent ez? — Miféle főnév ez, 
mert képző segítségével alkottuk? 

— Miféle szó az: illatos? — Melyik a tőszó s 
melyik a képző? — Tedd össze ezt a két mellék-
nevet: sötét és barna! — Sötétbarna. — Miféle 
melléknév ez? 

— Miféle szó ez: mi? — Mondj mutató- és 
határozatlan névmást! 

b) Célkitűzés. — Most azt fogjuk vizsgál-
gatni, hogy Bársony István használta-e ilyen 
szavakat akkor, mikor „Az első hó" című olvas-
mányát megírta. Előbb azonban mondjátok ei, 
hogy miről is van szó abban az olvasmányban. 

Tárgyalás. 

a) Az olvasmány tartalmának elmondatása. 
(Nehogy az olvasmány mondatainak vizsgá-
lata közben tartalmi nehézségek akadályozzák 
a tiszta, világos szemléletek megszerzését, 
előbb a gyermekek mondják el annak tartal-
mát. Ha ebből valami elhomályosult volna lel-
kükben, azt elmondással új í tsuk fel, de részle-
tezésre ne törekedjünk.) 

b) Az olvasmány mondatainak vizsgálata.— 
Nézzetek a könyvetekbe! Elolvasom az olvas-
mány első bekezdését, — mondom s a gondola-
tokat visszaadó színezéssel olvasom: A szemha-
tár szélérő] ólmos fellegek szállnak fel. Előre 
küldik hírnöküket: a süvöltő hideg szelet. Las-
san elborítják a napot, terhessé teszik a leve-
gőt. (Ezzel a felolvasással az első gondalatcso-
portot teljes egészében a gyermekek elé állí-
tom, tehát a figyelmet csupán ei're a részre irá-
nyítottam.) 

— Most majd mondatonként fogjuk elol-
vasni és vizsgálgatni azt, amit Bársony István 
ebben a részben elmondott. Hanem, hegy ren-
det tartsunk, előbb valamit felírok a táblára, 
— mondom s egymás alá felírom: 1. cselekvés, 
2. név, 3. nevet helvettesítő szó; 4. tulajdonsá-
got jelentő szó. — Ez azt jelenti, hogy a mon-
datban először azt a szót fogjuk megkeresni és 



1 0 0 2 1942 : 20. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

vizsgálgatni, amelyik cselekvést jelent — mon-
dom. — Mit fogunk azután megkeresni s vizs-
gálgatni? — Azokat a szavakat, amelyek vala-
kinek, vagy valaminek a nevét jelentik. Azután 
azokat, amelyeket nevek helyett használunk s 
végül azokat, amelyek tulajdonságot jelente-
nek. — Ezeknek a szavaknak mi már nevet is 
adtunk, — mondom s a gyermekek elmondják 
azok nyelvtani elnevezését. (Ezzel az eljárással 
a gyermekek elé állítom a vizsgálgatás mene-
tét, ami az önálló munkálkodást nagyban meg-
könnyíti.) 

— Olvasd el az első mondatot, Ferkó! —Ke-
resd meg benne ezt a szót, — mutatok a cselek-
vésre. — Szállnak, — mondja a gyermek. — 
Miknek a cselekvését mondja meg ezzel a szó-
val az író? — A felhők cselekvését. — Egyes-
vagy többesszámban mondja-e meg a cselek-
vést? Hányadik személyben mondja? — Ho-
gyan mondaná az egyes számnak mind a há-
rom személyében? — Hogyan mondaná a töb-
besszám első és második személyében. — Ho-
gyan mondaná a többesszám első és második 
személyében? — A szállnak igében melyik a 
tőszó s melyik a rag? — Melyik időben van? — 
Hogyan lenne a mult s hogyan a jövő időben? 
— Melyik módban mondja ezt az író? —Hogyan 
mondaná a feltételes s hogyan a felszólító mód-
ban? — Vájjon tartozik-e ehhez az igéhez ige-
kötő? — Miért nincs az vele összeírva? 

— Most meg ezeket keresd a mondatban! — 
mutatok a névszóra. — Szemhatár, — mondja a 
gyermek. — Hány szóból van ez összetéve? — 
Azért miféle főnév? — Mit jelent a szem, mit 
jelent a határ s mit jelent a szemhatár. — 
Egyes- vagy többesszámban van-e? — Van-e 
ragja? 

— Gondoljatok a következő szavak tartal-
mára is, hátha találtok még több olyan szót a 
mondatban, amelyik nevet jelent! Az is nevet 
jelent, hogy: széléről. — A szemhatárnak a szé-
lét jelenti. — A széle a tőszó, a -ről a rag, — 
mondják a gyermekek. — Vájjon egyszerű, 
vagy összetett főnév-e ez? — Melyik számban 
van? 

— Keressétek a következő szavak jelentését 
is. hátha akadtok még a mondatban több fő-
névre is! — Az is főnév, hogy: fellegek. — Az 
a többessíámban van. — A felleg a tőszó, az e 
a kötőhangzó, a k pedig a többesszám ragja,— 
mondják a gyermekek a szempontok szerint. 

— Ismét haladjatok végig a mondat szavain 
« keressétek benne ezt ni! — mutatok a táb-
lára felírt nevet helyettesítő szóra. A gyerme-
kek vizsgálgatják a mondat szavait s megálla-
pítják, hogy névmás nincs benne. 

- r Mit fogtok most keresni? — Tulajdonsá-
got jelentő szót. — Melléknevet, — mondják, 
aztán végighaladnak a mondat szavain s meg-
állapít ják, hogy az ólmos szó tulajdonságot je-
lent, tehát melléknév. — Vájjon egyszerű, ösz-
szetett, vagy képzett melléknév-e? — Egy-
szerű, még ragja sincs, — mondják. 

— Melyik szavát nem vizsgáltuk meg ennek 
a mondatnak? — Az a szócskát. — Az névelő, 
ami a szemhatár szóhoz tartozik. 

Ugyanígy haladok végig az első gondolatkör-
nek másik két mondatán is, majd a három mon-
datot helyesírási szempontból vizsgáltatom. 
Így: 

— Vegyétek elő az irkátokat! Keressétek 
meg a mondatban azokat a szavakat, amelyek-
ben hosszú mássalhangzó van. — Fellegek, 
szállnak, lassan, terhessé. — Ír já tok le ezeket 
a szavakat! — Olvasd el a leírt szavakat, Gá-
bor! — Olvasd el egy mássalhangzóval az első 
szót! — Felegek. — így nem jelent semmit. — 
Olvasd el egy 1-lel a második szót. — Szálnak 
— Így azt jelenti, hogy valami szálnak, talán 
cérnaszálnak a vége, •— mondják, majd ugyan-
így vizsgáltatom a lassan és terhessé szava-
kat is. 

— Vizsgáltassuk most azt, hogy az író a 
mondatok végén és a mondatok belsejében mi-
féle írásjeleket használt, mikor ezt a részt le-
írta! — Olvasd el az első mondatot? — szólok, 
a gyermek elolvassa, megállapítja, hogy pont 
van a végén. —. Miért? — indítom a mondat je-
lentésének a keresésére. — Vájjon értesít, je-
lent, felszólít, vagy kérdez-e az író ezzel a mon-
dattal? — Mert értesít, azért értesítőmondat, 
annak a végére pedig pontot kell tennünk. — 
Van-e a mondat belsejében valami írásjel? — 
Nincs. 

— Olvasd el a következő mondatot! — Előre 
küldik hírnöküket: a süvöltő, hideg szelet. — 
Ennek a végén is pont van, mert ezzel is érte-
sít az író. — A mondat belsejében kettőspont, 
meg vessző is van, — mondják. — Keressük 
most azt, hogy miért tett oda az író kettőspon-
tot s vesszőt! — Olvasd el a kettőspontig a 
mondatot! — Ha csak azt olvasnánk, hogy: 
Előre küldik hírnöküket, megtudnánk-e ebből, 
hogy mi az ő hírnökük? — Mire figyelmeztet 
tehát az a kettőspont? Arra. hogy most mondja 
meg, most következik a hirnök. — Lám az író 
leír ja azt, hogy: Előre küldik hírnöküket, aztán 
kettősponttal figyelmeztet, hogy most fogja 
megmondani, mi a fellegek hírnöke, amit előre 
küld. — Mit küld előre? — A süvöltő, hideg 
szelet, — olvassa a gyermek. — Ebben a sü-
völtő és hideg szavak között vessző van, — 
mondják- — Hányféle tulajdonságát mondja 
meg az író annak a szélnek? — Kétfélét. Az 
egyik tulajdonsága az, hogy: süvöltő, a másik 
az, hogy: hideg. — Mert az író a szélnek két-
féle tulajdonságát sorolta el, azért vesszőt tett 
közéjük. — Vájjon tett volna-e vesszőt közéjük 
akkor, ha a két tulajdonság közé és-t tesz? 

— Elolvasom ezt a mondatot úgy, hogy ol-
vasás közben a hangommal is éreztetem azt, 
amire a kettőspont és a vessző figyelmeztet! — 
mondom s hanghordozásommal szemléltetem a 
kettőspont és a vessző szerepét- — Olvasd el to 
is, Péter! — késztetem a gyermeket a gondola-
tot taglaló s híven visszaadó olvasásra. 
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— Olvasd el a következő mondatot. Jancsi! 
— szólok, a gyermek elolvassa s megállapítja, 
hogy ez is értesítő mondat, azért pont van a 
végén. Majd észrevétetem, hogy miért van 
vessző a napot és a terhessé szavak között, 
aztán a mondat hangsúlyos olvasását szemlél-
tetem és gyakoroltatom. 

— Olvassuk el ezt az egész bekezdést szé-
pen, értelmesen! — szólok s több gyermekkel 
elolvastatom. 

Ugyanígy vizsgálgatom a következő bekez-
dés szavait és mondatait, miközben a nyelvi 
magyarázatok feldolgozott anyagának erősítése 
mellett, a helyesírás és a szép, természetes han-
gon való olvasás követelményeire is kitérek. 

(Az irodalmi értékű olvasmányoknak, vagy 
azokból vett alkalmas szemelvényeknek vizs-
gálatával nagyban hozzájárulnak a gyermekek 
nyelvérzékének fejlesztéséhez. Éppen ezért 
mindannyiszor aknázzuk ezt ki, valahányszor 
erre alkalom kínálkozik.) 

Begyakorlás. 
a) önálló vizsgálgatás. A közvetlen tanítás 

keretében-a gyermekek szempontokat kaptak a 
vizsgálódásra. Most ar ra indítsuk őket, hogy 
az olvasmány következő gondolatköreit ugyan-
így maguk vizsgálgassák. Ha közben megakad-
nának, kérdezzenek s mi vezessük rá őket a 
meg nem értett nyelvi jelenség használatának 
okára-

b) Szógyűjtés. A gyermekek gyűjtsék össze 
s csoportosítással í r ják le az olvasmányban levő 
igéket, főneveket, névmásokat és mellékne-
veket. 

c) Szórendezés. A leírt szavakat most úgy 
csoportosítsák, hogy í r ják külön az egyszerű, 
külön a ragozott, külön a képzett és összetett 
igéket, főneveket és mellékneveket. 

d) Emlékezetből való Íratás. Tanul játok meg, 
aztán ír játok le emlékezetből az alábbi vers-
töredéket: 

Tudjátok-e mi a haza1 
Az az udvar, hol tipegtünk, 
S gyönge kézzel a homokból 
Aranyvárat építettünk. 

D. Gy. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

A Magyar Szemle októberi száma meleg 
hangon méltatja Ravasz László dunamelléki 
ref. püspök, a Magyar Szemle Társaság alelnö-
kének nagyjelentőségű közéleti munkásságát. 
Egyed Is tván a rendeleti kormányzás időszerű 
kérdését fejtegeti a jogtudós szakavatott tollá-
val. Huszti József a 800 éves magyarországi 
Ciszterci Rend nemzetnevelő munkásságáról 

emlékezik. Parisiensis Láváiról és kormányá-
ról ad érdekes beszámolót. Hertelendy Gábor 
a gazdaságok hanyatlásának okait kutat ja . 
Rapaics Raymund az ú j biológia kialakulását 
és fejlődését tanulmányozza. Különös figye-
lemre tar that számot Papp János cikke, amely 
rámutat az akadémiai és a nyomdai helyesírás 
különbségeire és az egységes, egyszerű magyar 
helyesírás megvalósítását sürgeti. Kovács 
Endre az ú j szlovák regényírókat ismerteti. 
Pénzes Balduin Kölcsey és Szemerének a ma-
gyar jellem szentimentalizmusáról folytatott 
vi táját eleveníti fel. Gogolák Lajos állandó 
külpolitikai szemléje a világesemények folyá-
sáról tájékoztat. Gazdag és változatos könyv-
ismertető rovat egészíti ki a Magyar Szemle 
tartalmas októberi számát. 

Magyar Tanító. A volt Felvidéki Ált. Ta-
nítóegyesület lapja. Szerkesztője Boros Béla. 
Szeptemberi számában vezetőhelyen vitéz 
Horthy István kormányzóhelyettes hősi halálá-
ról emlékezik meg kegyeletes szavakkal. Bocz 
Árpád „Az egység felé" cím alat t kifejti , hogy 
a mindenkori magasabb nemzeti és kulturális 
szempont az, amely mint elsőrendű állami és 
nemzeti érdeket, megköveteli tőlünk a tanítói 
országos szervezet megvalósítását. Rámuta t a 
szervezetlenség káros hatásaira s bizonyítja, 
hogy a tanítóság tömegereje és erkölcsi súlya 
a jövőben kell, hogy az egész vonalon hatvá-
nyozott mértékben érvényesüljön. Egységes, 
erőteljes tanítói közvélemény nélkül eredmé-
nyes nemzeti kultúrmunkáról szó sem lehet. 
Bocz Elek a tanítói továbbképzés munkájának 
elindítására a pedagógiai vitaesték megrende-
zését ajánlja- Bácskai Árpád az ú j tanév kez-
detén meleg tanítói szívvel ír tanítványaink-
ról. Mikuss Elek a tanmenetek és órarendek ké-
szítéséhez ad több értékes tanácsot, útbaigazí-
tást. Ipolyvölgyi „Irányított pedagógia" című 
cikkében az ú j világ pedagógiájáról elmélke-
dik. Egyesületi hírek, könyv- és lapszemle egé-
szítik ki a tartalmas lap szeptemberi számát. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző Inté-
zeti Tanárok Országos Egyesületének folyó-
irata. Szerkeszti Molnár Oszkár. Október havi 
számában dr. Garai József „Az ú j iskolák lé-
lektani megalapozása" című értekezésében vizs-
gálja az ú j iskolai mozgalmakat, különféle ne-
velési felfogásokat és tanítási eljárásokat. Iro-
dalmi rovatában számos szakmunkát ismertet. 
Végül híreket és egyesületi közleményeket hoz-

Nemzetnevelés. A Katolikus Tanítóegyesüle-
tek Országos Szövetségének hivatalos lapja. 
Felelős szerkesztő Kocsán Károly. Október hó 
1-én megjelent számában Kovács Ferenc fel-
szentelt püspök „Imában az erő" címen szól az 
ú j tanév kezdetén a katolikus nevelőkhöz. Ki-
fejti, hogy az egyetlen szilárd pont, melybe a 
lélek megfogódzhatik: az Isten és az Ö gondvi-
selésében való rendíthetetlen hit és bizalom. 
Egyedül e kettős hitnek ápolásával lehet az 
emberi lelkeket a sors változásai között egyen-
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súlyban tartani. Békefi Aladár „A katolikus 
nevelés f ront ja" címmel az iskolából kikerülő 
i f júság neveléséről elmélkedik s az iskolánkí-
viili népművelés három tényezőjét sorra veszi. 
A leventeintézménynél nevelési szempontból a 
vezető rátermettségét, szellemiségét és lelkisé-
gét t a r t j a a legfőbb követelménynek. A Kalot 
értéke nevelői szempontból az, hogy kineveli a 
falusi férfisereg vezetőit. Hatalmas népnevelői 
tényező végül a tervszerűen végzett különféle 
iskolánkívüli népművelési tevékenység. Híre-
ket, rendeleteket s pályázati hiidetinényeket is 
közöl a lap. 

Bihari Népművelés. Felelős szerkesztő: dr. 
Martsa Dénes- Legutolsó számában „A népis-
kola szociális teendői" címen dr. Martsa Dénes 
vármegyei kir. tanfelügyelő szól a vármegye 
népnevelőihez. Bésch Pál a falusi tanterv sze-
rint működő népiskola kéthetes őszi gyakorla-
tainak összeállításához ad sok jó gyakorlati ta-
nácsot. Hivatalos részében az időszerű rendele-
teket közli. 

Evangélikus Népiskola. Az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesület folyóirata. Szerkeszti 
Somogyi Béla. Október havi számában Tállyai 
István „Jenai emlékek" cím alatt az ott töltött 
idők emlékeit ú j í t ja fel. Soltész István „Az 
evangélikus tanító feladatai az ú j világrend 
kialakításában" című cikkében lelkes szavakkal 
h ívja fel munkára az evangélikus magyar ta-
nítót, aki hittel, bízó reménységgel, imádság-
gal, de soha nem lankadó, öntudatos munkával 
vesz részt a keresztény xij világrend kialakítá-
sában. Gyakorlati pedagógia, könyvismertetés 
és folyóiratszemle is van a lapban. 

Felsőmagyarországi Tanügy. Az északkeleti 
vármegyék két tankerületi királyi főigazgató-
ságának, több vármegye királyi tanfelügyelő-
ségének és Általános Tanítóegyesületeinek hi-
vatalos lapja. Megjelenik Miskolcon, Szőke 
Andor szerkesztésében. Szeptemberi számában 
első helyen Szinyei Merse Jenő dr. kultuszmi-
niszterünket üdvözli különös bizalommal, me-
leg köszöntéssel a jövő magyar nemzedék ér-
dekében tett első intézkedéseiért. Dr. Bognár 
József „A lélek eiősebb" című cikkében a nem-
zetnevelő lélekacélozó munkájáról is. Dr. Kö-
vcskUti Gábor arról értekezik, hogy mit lát a 
szülő a tanítóban? Hivatalos részében rendele-
tek, majd közérdekű hírek vannak. Végül Szőke 
Andor az országos tanítói csúcsszervezet fo-
galma körül keletkezett zűrzavar tisztázását 
sürgeti „Miért hallgat Budapest?" című felhí-
vásában. Könyvismertetés és lapszemle teszi 
teljessé a jól szerkesztett folyóiratot. 

Jász-Nagykun-Szolnokvárinegyei Népműve-
lés. A vármegyei Általános Tanítóegyesület és 
a királyi tanfelügyelőség hivatalos lapja. 
Szerkeszti Csontos Sándor. Tiszteletadás és az 
iskola címen az egész országban szinte már 
járványszerűen elterjedt tiszteletlen köszönési 
mód megszüntetésének módjáról ír. Makra 
Sándor folytatásos cikkében a néprajzi adatok 

gyűjtéséhez ad hasznos útbaigazítást. Az 1942 
—1943. évi népművelési tevékenység megszerve-
zésére való felhíváson kívül híreket és könyv-
szemlét is lioz a lap. 

Magyar dal. Szerkeszti Lózsy János. „Egy 
életre szóló tanítást, útravalót kaptunk. ." 
című cikkeben Benczédi Mihály a Magyar Da-
ios Egyesületek Orsz. Szövetségének rendezé-
sében a Zeneművészeti Főiskolán megtartott 
kéthetes ka: vezetői tanfolyamról ír beszámolót. 
A tanfolyam tanultságait összegezve a jól vég-
zett munka fölött érzett megelégedéssel álla-
pí t ja meg, nogy a szoveiseg e keztiemenyezesé-
vel olyan útra lépett, mely minden bizonnyal 
hatással lesz énekkari művelődésünk egész to-
vábbi sorsára. Raics István A népi énekkarok 
főbb problémáiról és feladatairól szól. Tóth 
Dénes „Általános műveltség — zenei művelt-
ség" címen megállapítja, liogy komolyértékű, 
maradandó becsű munkát csak a szellemiek tel-
jes koncentrációjával lehet létrehozni. Teljes-
értékű, művelt magyarnak azt tart ja , aki már 
felszabadította magát mestersége korlátai alól, 
aki az egyetemes magyar művelődés problé-
máit, feladatait magas vonalon át tudja tekin-
teni, aki keresi az összehasonlítást és kívánja 
a szellem nagyobb dimenzióit. Bartók János a 
tízéves pozsonyi Bartók Béla Dalegyesület 
eredményes munkáját méltatja, végül egyesü-
leti híreket is bőven közöl a lap-

Német tanügyi lapokból. 

A nevelés és képzés alapjai 
a német tanítóképző-intézetekben. 

Miiller Hermann, a rajnamelléki Boppard-
ból való tanító í r j a - a Der Deutsche Erzieher 
1941. évfolyamában, hogy a tanítóképzőintéze-
tek voltaképen vezetőiskolák, mert a tanítónak 
világnézeti és szellemi vezetőnek kell lennie a 
népközösségben. A tanítóképzők azért többet 
jelentenek, mint amennyit nevük mond. Vezető 
személyiségeket ki kell választani és nevelni 
kell; vezetőt képezni nem lehet- A régifaj ta 
tanítóképző tudatosan adott nevelést és képzést; 
mindenesetre nem a népközösség részére ne-
velt, hanem letűnt korszakok világnézeti és 
politikai eszményei számára. A pedagógiai 
akadémiák csak képzőintézetek voltak; az egy-
séges világnézetet alakító erő és a politikai 
célkitűzés lényegileg távol állott tőlük; tanít-
ványai, vagyis hallgatói már a tanítóképző fő-
iskolába való belépésükkor sokkal idősebbek 
voltak, semhogy az egy- vagy kétéves kiképzés 
rövid ideje alatt zárt kialakulásra és maga-
tar tásra juthattak volna. Az ú j i rányú tanító-
képzőnek azonban a kialakulásra való nevelés-
ben, vagyis világnézetileg tiszta magatar tásra 
ós a népközösségért politikailag tevékeny rész-
vételi készségre való előkészítésben van leg-
főbb feladata. Ez foglalja magában képzési fel-
adatát is, meghatározza azt, világossá teszi és 
elmélyíti. Az ú j tanítóképzőnek kell a nemzet 
részére a néppel együtt élő és a népi módon 
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cselekvő tanító típusát megalkotnia. A régi-
fa j t a tanítóképző típusképző ereje bizonyos ér-
telemben ösztönzést adhat a nélkül, hogy ismé-
telni akarnók a már korszerűtlen tanítóképzést. 
Szolgálat és vezetés az ifjúságnál, életteljesség 
és életakarat a közösségben értékes örökölt 
személyiségi képességek kifejlesztése és tovább-
képzése a közösség részére: ezek a kiválasztás-
nak és nevelésnek főszempontjai a tanítóképző-
intézetben. Politikailag is jól végrehajtott kö-
zösségi nevelés több alkalmat ad a fiúknak és 
leányoknak személyes helytállásra, mint a csak 
önmagára támaszkodó egyéni nevelés. Éppen 
az a gondolat, hogy a f iatal tanító a tanító-
képző-intézet elhagyása után nem úgy, mint a 
katonatiszt, egy fegyelmezett legénység veze-
tőjeként, hanem mint laza, természetes közös-
ségek őrzője és védelmezője tartozik érvénye-
síteni vezetői tulajdonságait, meg fogja óvni 
a tanítóképző-intézetet nevelői formáinak sablo-
nossá válásától. A falusi és iskolai közössége-
ket, i f jak és leányok gyülekezetét, a Hitler-
Jugendtörzseket nem lehet csak egyszerűen 
vezényelni; inkább egy vezetőegyenésigből ki-
sugárzó egységesítő erő t a r t j a össze őket, nem 
a törvények alkalmazása. Ezért a nemzetiszo-
cialista életakaratra való nevelés, mely a né-
met népközösséggel szemben való elsőrendű 
felelősségből ered, egyedüli értelme és jelentő-
sége a közösségi nevelésnek. 

A tanítóképzőintézetek evvel a nevelési fel-
adattal még nem látják egész hivatásukat be-
töltöttnek. A fiatal tanítót, kinek helyes a 
magatartása, a nemzetiszocialista életakarat 
öntudtos szemléletére kell ránevelni. A filozó-
fiai rendszereknek és a mögöttük álló világné-
zeteknek ez a kritikailag gondolkodó és érté-
kelő magyarázata a feladata a neveléstannak 
és a nevelés történetének, melyek a miniszteri 
munkaterv szerint heti 3, illetőleg 5 órával van-
nak beállítva a negyedik, illetőleg ötödik év-
folyam tanmenetébe. Nem színtelen-vértelen, 
felelőtlen filozofálásra kell ránevelni a tanulót, 
haneta iskolázni a tárgyilagos gondolkodásban 
(Kant). Akkor be fogja látni, hogy a nevelés-
történetet nem lehet elválasztani a politikai 
történettől és hogy nincs nevelés, mely pusz-
tán az emberiség gondolatából indul ki, hanem 
hogy mindenféle univerzalizmusnak, a marxiz-
musnak és kapitalizmusnak világnézeteivel 
szemben a nevelés kötve van és hogy az örök-
lés-biológiai ismereteknek és történet-népi 
rendszereknek valósági értékelései határozzák 
meg. A mult nagy nevelőinek (pl. Herbartnak, 
I'estalozzinak, Fichtenek, Jahnnak) és az óger-
mán, korai görög és késő római nevelésnek, 
valamint a német iskolai nevelésnek ú j értéke-
lése megnyit ja majd a tanulók szemét a nem-
zetiszocialista közösségi iskola lényege szá-
mára. Ezzel meg van adva a kiindulópontja a 
lélektannak és ifjúságismeretnek. Ez a tanító-
képzőintézetben nem a nevelésvalóságtól elsza-
kadt tudomány. Helyet kell adnia az ember ne-
velhetősége és képezhetősége, a test-lélek-szel-
lem-egység, a fa j i lélek, a lényeg és a típus 

közti kapcsolat, a legfontosabb fejlődésfokok éa 
a lelki funkciók fölötti elmélkedésnek. 

A vezetők általános oktatástanának és metho-
dikájának, mely a negyedik és ötödik évfo-
lyamban heti 2, illetőleg 5 órával van beállítva 
a tantervbe, a gyakorlati kérdések szemléleté-
ben a nemzetiszocialista gondolkodásmódból 
kell kiindulnia. A művelődési javak kiszemelé-
sének oktatási formájánál nem szabadon, gyö-
kértelenül lebegő módszeres alapelvek, hanem 
faji-népi erők az irányadók. A tanulót ki keli 
vezetni a módszer szűk korlátaiból egy olyan 
oktatási formába, mely a teljesítményre törek-
vést fölébreszti benne és a testi erők kifejtésére 
szolgál. 

A leendő tanítónak iskolai gyakorlati ki-
képzése hospitálások és próbatanítások ú t ján 
történik hetenkint 1, illetőleg 2 délelőttön a ne-
gyedik és ötödik évfolyamban. Az előzetes és a 
végül összefoglaló megbeszéléseken módszertani 
alapelveket és oktatási kérdéseket kell tár-
gyalni és tisztázni. Rövid praktikum egy több-
tagozatú iskolában a városban és egyheti falusi 
ísJsolai gyakorlat adnak alkalmat a leendő ta-
nítónak önálló, felelősségteljes tanításának ki-
alakulására. Mindezek a hospitálások és próba-
tanítások az iskola valóságában folynak le; nem 
valamely a tanítóképzőintézettél kapcsolatos 
gyakorlóiskolában, hanem a köznapi iskolában 
kell a leendő tanítónak jövendő hivatásának 
nehézségeit és örömeit legelső ízben megis-
merni. Egy falusi közösségi este, valamint az 
ifjúsági és Hitler-Jugend vezetői szolgálat 
adja meg a tanítóképzőintézetbeli i f júnak az 
alkalmat, hogy az iskola voltaképeni körén túl-
menő vezetői képességeit kipróbálja és bizo-
nyítsa-

Ez a két utolsó képzőévfolyamban végbe-
menő gyakorlati kiképzés az előző három évfo-
lyamban nyert oktatás út ján kapja meg a maga 
általános tudományos alapjait. A Hauptschule-
ból való kiszemelésre építve, a tanulót itt a 
középiskolai felső tagozat fokának megfelelő 
általános műveltséghez jut tat ják. A tanítóképző 
főiskola hallgatójával szemben, aki valamely 
középiskola érettségi bizonyítványával lépett 
be a főiskolába, a tanítóképzőintézet i f j ú nö-
vendékének lényegileg nem rövidebb a képzési 
ideje. Mert a Hauptscliule magasabbrendű ta-
nító munkájára négyévi tudományos oktatás 
következik, melyet a negyedik évfolyam végén 
az általános műveltségi tárgyakra vonatkozó 
vizsgálatok zárnak le. A negyedik évben kez-
dődik a hivatásra előkészítő gyakorlati kikép-
zés, hogy azután az ötödik év végén az egész 
képzés az első tanítóképesítő vizsgálattal telje-
sen befejeződjék. 

Arról, hogy az i f jaknak alkalmuk legyen a 
németségtudomány, az örökléstan és a fajis-
meret, valamint a népoktatás kérdéseibe tudo-
mányosan behatolni, a tanítóképzőintézet ötö-
dik évfolyamán németségtudományi, élettudo-
mányi és népiségtudományi munkaközösségek 
gondoskodnak. Különös gondot fordítanak a 
művészeti és kézügyességi szakokban való ki-
képzésre, amennyiben hangszer-zene heti 2 órá-
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ban az első évfolyamtól a negyedikig, zenei ne-
velés heti 2 órában mind az öt évfolyamon be 
van állítva a tantervbe. A rajz részére (írás-
tanítást is hozzávéve) öt éven át heti 2—2 ói-a 
van biztosítva, kézimunkaoktatás pedig heti 2 
órában négy éven át folyik. A testnevelés há-
rom éven át heti 5—5 órával, az utolsó 2 évben 
heti 3—3 órával szerepel. 

Az ú j tanítóképzőintézetek megszervezése és 
kialakítása oly korszakra esik, mely nemcsak 
a háborús viszonyok miatt súlyos. Sok helyen 
bizonyos meggondolással fogadják az új ta-
nítóképzést. A mai nagy tanítóhiánynak korá-
ban azonban, mely különösen az újonnan meg-
szerzett területek szempontjából káros, nem al-
kalmas az idő arra, hogy minden kételyt és el-
lenvetést figyelembe vegyünk. Négy-öt év 
múlva friss, i f j ú vér fog áramlani a túlterhelt, 
elfáradt tanítóság körébe, erre nézve a tanító-
képzés ú j rendje minden körülmények között 
biztosítékot nyújt . S ennek a ténynek kellene 
mindenkit, aki a nevelői pályán működik, 
örömteljes együttműködésre sarkallnia és nem 
engednie, hogy a szükséges rögtöni rendszabá-
lyokon és intézkedéseken tűnődjék. De még tá-
volabbi időkre kitekintve sem ad a tanítókép-
zés új rendje aggodalomra okot. Döntő dolog 
az, hogy a Hauptsclnileból a legjobb fiúkat és 
leányokat irányítják a tanítói hivatás felé; 
mert ez a legjobbak szelekciója a vezetővé ne-
velés föltétele a tanítóképzőintézetekhen, me-
lyeket tárgyilag és tartalmilag a nemzetiszo-
cialista vezetőképzés iskolatípusává kell kiala-
kítani. Akkor biztosan elvárhatjuk, hogy egy 
évtized múlva olyan tanítóképzőink lesznek, 
melyek a német néptanító típusát fogják ne-
velni. Azoknak az akadályoknak már csak fel-
sorolása is, melyek e tervezet megvalósításakor 
fölmerülnek (helyiség és épiilethiány, berende-
zési tárgyak nehéz beszerezhetősége, tanköny-
vek és tanszerek hiánya, tanárok elégtelen 
száma, tradíció hiánya) bizonyítja, milyen nagy 
feladatokat kell megoldani. Ezek a nehézségek 
azonban nem akadályozhatják meg egy valódi 
nevelőképzés ú j birodalmába való behatolást, 
melynek intézményeit szemben a mult tanító-
képzőivel épren az fogja jellemezni, hogy a ne-
velés eszméit nemzetiszocialista világnézetből 
szemlélik és tanítják és alakító nevelés útján a 
harcos magatartású, tettre kész tanító típusát 
megteremtik. . ( 

Der Deutsche Erzieher. 
1941. 12. szám. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

A mai óra őse. 
írta : HILDA FINNEMORE. 

Ha az órát kezedbe veszed, gondolj arra, 
hogy századokkal ezelőtt még nem tudták az 
időt ilyen pontosan és gyorsan megmérni, mint 
napjainkban. 

A legtermészetesebb időbeosztás volt nap-
keltétől naplementéig, illetve napnyugtától 

napkeltéig. A régi görögök ezt a két időszakot 
osztották 12 egyenlő részre. Ilyenformán nyá-
ron a nappali órák voltak hoszabbak, az éjjeli 
órák rövidebbek, télen pedig fordítva. 

A régi kínaiak és japánok köteleken csomót 
kötöttek egymástól egyenlő távolságra és meg-
gyújtották a kötél egyik végét. A kötél izzását 
az egyik csomótól a másikig vették időszámí-
tásuk alapjául. Természetesen a csomók egy-
mástól való távolsága szerint változott az idő 
terjedelme is. 

Az emberek csakhamar tudatára ébiedtek 
annak, hogy a napot könnyen felhasználhatják 
az idő jelzésére. A homokba dugott fapálcának 
reggeltől estéig vetett árnyékát megjelölték. 
Ezt megfelelő részekre osztották. Így keletke-
zett a napóra. Ez azonban a napsütéshez volt 
kötve, ezért igyekeztek az emberek állandóbb 
időjelzésre szert tenni. Ez a fáradozás vezetett 
a vízóra megteremtéséhez. 

Egy tölcsérszerű edényt megtöltöttek vízzel; 
a tölcsér keskeny végén lévő nyíláson át a víz 
cseppenként csepegett le egy átlátszó üvegből 
készült edénybe. Ezen üvegedény gyógyszeres 
üvegcsövekhez hasonló módon 12, egymástól 
egyenlő távolságban fekvő jellel volt ellátva; 
ha tehát a víz magassága az 5. vonalhoz ért, 
akkor tudták, hogy a napnak öt órája már el-
telt. Gyakran gyermekeket ültettek ilyen víz-
órák mellé, akiknek az volt a feladata, hogy 
bizonyos meghatározott időben a mai torony-
óra óra jelzéséhez basonló gongjelzéseket adja-
nak le. 

Hasonló módon homokkal is mérték az időt. 
Amikor is egy meghatározott nagyságú üve-
gen át lassan folyt ki a homok. Ilyen homok-
óra még egyik-másik régi templomban látható, 
amit az egyházi szertartás idejének megálla-
pításánál használtak. 

Később kerekek alkalmazásával zsinóron 
függő súlyok segítségével jelezték az időt az 
óra számtábláján. Az órások a legkülönbözőbb 
alakú és szerkezetű órákat készítették. Leg-
végül a fogaskerekeket alkalmazták az órások, 
így hosszas kísérletezés és javítgatások közben 
eljutottak a zsebórák mai alakjához. 

Child Education 
1939. január hó. 

T U D O M Á N Y , m O D A I O M , M Ű V É S Z E f 

Széchenyi. A magyarság hódolása a legna-
gyobb magyar születésének százötvenedik év-
fordulóján. 

Az 1941. év a „Széchenyi-év" nevet kapta, 
mert a nemzet ekkor ünnepelte a legnagyobb 
magyar születésének százötvenedik évfordulóját, 
S most, az ünnepségek lezajlása után megál-
lapíthatjuk, hogy méltón ünnepelte, ami ter-
mészetes is, mert a nagy világégés közepette,, a 
nemzet szinte ösztönösen megérezte, hogy kihez 
kell fordulnia a nagy és sorsdöntő időkben. 
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K U N D M A C H U N G IN D E U T S C H E R S P R A C H E 

B E H A N D L U N G D E R GEDICHTE IM D I E N S T E D E R 
A E S T E T 1 S C H E N E R Z I E H U N G 

von J U L I U S D R O Z D Y 

Der Inhalt unserer nationalen Kultur hangt 
nieht nur von den Kenntnissen und der Wis-
senschaft ab, sondern dazu tragen auch die 
Künsto bei, deshalb muss die Sehule aLs Entfal-
ter und i örderer dieser nationalen Kultur den 
FÍLÍ'IUSS der Künste auch in den Dienst der 
Erziehung stellen. 

Von den einzelnen Zweigen der Künste falit 
der Volksschule hauptsáchlich in der Diclitung, 
dem Lied, dem Zeichnen und der Handarbeit 
eine bedeutende Kolle zu. Diesmal wollen wir 
uns mit der Behandlung der Gedichte, als Mit-
tel der Erziehung zum Kunstsinn befassen. 

Den Zweck der Behandlung der Gedichte 
kann man folgend bezeichnen: das Ziel der 
Behandlung der Gedichte ist, einerseits die 
Seele des Kindes den im Gedichte enthalteLen 
Gedanken, dessen edlen Gefühlen, dessen Wahr-
heit und Sinn zugaLglich zu machen, anderer-
seits sind wir bestrebt dem Kind die künst-
lerische Ausdrucksform, mit welcher der Dich-
ter das Gedicht geschrieben hat, begreiflich 
und fühlbar zu machen. 

Aus diesem ist ersichtlich, dass wir die Auf-
gabe habén, durch die Behandlung des Gedieh-
tes die Schörheit der Gedanken, der Gefühle 
und der Form dem Kinde darzustellen, um 
dadurch seinen Schönheitssinn zu fördern. 
Trotzdem alldies auch die Entwickelung der 
Vernur.ft kraftigt, steht doch bei der Behand-
lung der Gedichte in erster Reihe immer die 
Pflege des Gefühllebens im Yordergrund. 

Als erste Phase der Behandlung habén wir 
— wie allgemein bekannt — zur Auffassung 
des Gedichtes in der Seele des Kindes dieselbe 
Stimmung wach zu rufen, die den Dichter bei 
der Verfassung des Gedichtes beseelte. Diese 
Vorbereitung muss an und für sich schön und 
kunstvoll sein, und sich dem Leitgedaijken, wie 
auch den im Gedichte enthaltenen Gefühlen 
anschmiegen. Sie ist eigentlich der kiinst-
ierische Rahmen, in welchen wir das Gedicht 
einfassen wollen. 

Der zweite Schritt ist die Darbietung des 
Gedichtes. Dies geschieht gewöhnlich auf die 
Weise, dass der Lehrer das Gedicht vorliest, 
oder deklamiert, was eigertlich die Darstellung 
der künstlerischen Schöpfung bedeutet. Es ist 
von grosser Wichtigkeit, dass diese Darbietung 
möglichst vollkommen sei. Dies erreicht der 
Lehrer aber nur in dem Falle, wenn er vorher 

schon selbst die Schönheiten sámtlicher darin 
vorkommenden Einzelheiten, Gedanken, Ge-
fühle, der Sprache und Ausdrucksform völlig 
empfunden, ja durchlebt hat. Eben deshalb ist 
die grÜLdliche Vorbereitung des Lehrers bei 
der Behandlung des Gedichtes von grosser Be-
deutung. Er möge es durchlesen, es selbst dekla-
mieren, und dabei darauf achten, dass seine 
Stimme, seine Miene die im Gedichte verbor-
genen Gedanken und Schönheiten je kunstvol-
ler zum Ausdruck bringen. 

Mit der Deklamierung und Darbietung er-
reichen wir auf diese Weise in der Seele der 
Kinder schon aestetische Einwirkungen. Sie 
sehen und betrachten das Schöne, und ergötzen 
sich daran. Und dieses Ergötzen ist schon die 
erzieherische Folge der aestetischen Gefühle. 

Bei der ersten Darstellung geniesst das 
Kind nur das Ganzé, aber es ist noch immer 
fraglich, ob es auch die Einzelheiten klar sieht. 
Werigstens die tiefer liegenden Schönheiten, 
Gedanken und Gefühle wird es kaum gleieh 
bemerken. Deshalb ist es notwendig das Ge-
dicht teilweise zu behandeln. 

Wahrend der teilweisen Behandlung bieten 
wir die einzelnen Gedanken des Gedichtes dar-
Da stehen uns zweierlei Möglichkeiten zu Ge-
bote. Laut der eiren soll der Lehrer —, nach 
der anderen kann das Kind die einzelnen Ge-
dankengruppen des Gedichtes vorlesen. Wel-
ches Verfahren wir anwenden, das hangt 
immer von der Reife der Vernunft und der 
Lesefertigkeit unserer Kinder ab. Sind diese 
noch schwach entwickelt, so ist es zweckmássi-
ger, der Lehrer liest den entsprechenden Teil 
selbst vor, weil das Kind so auch die Schön-
heiten des einzelnen Teiles betrachten kann. 
Lasst aber das Auffassurgsvermögen und die 
Lesefertigkeit unserer Kinder és zu, dann möge 
eines der besser lesenden Kinder eine Gedan-
kengruppe vorlesen. Sollte das dazu aufgefor-
derte Kii.d mit seinem Lesen die im Gedichte 
enthaltenen Gedanken und Gefühle dennoeh 
nicht getreu zum Ausdruck und zur Geltung 
bringen, so lese es der Lehrer nochmal vor. 

Dem Lesen der einzelnen Teile folgt die 
Besprechung. Im Rahmen dieser bringen Leh-
rer und Kinder die Gedanken und Gefühle des 
gelesenen Teiles gemeinschaftlich an die Ober-
flache. Es hangt von der Begabung und sug-
gestiven Fahigkeit des Lehrers ab, wieweit 
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es im gelingt —• als unerliissliche Vorbedin-
gung der kiinstlerischen Erziehung — das 
Schöne, Wahre und Gute mit dem Vernunft-
6ir.n zu vereinen. 

Wáhrend dieser Phase der Gedichtsbehand-
lung miissen aueh künstlerische Wirkungcn er-
zieherischen Wertes die Seele des Kindes be-
wegen. Gegen dieses Gebot vergehen sich aber 
viele Lehrer dadureh, dass sie bei der Behard-
lung der einzelnen Teile oft eine, der Stimmung 
des Gedichtes fernliegende Tonart ansehlagen, 
und so die K i t der aus der beim ersten Vor-
lesen erreiehten Stimmung unwillkürlieh he-
rauszerren. Dies ist aber zu bedauern, denn 
wahrend der Besprechung soll das Kind aueh 
bestaLdig die Schönheiten des Gedichtes ge-
niessen. 

Der Behandlung der einzelnen Teile folgt 
dann wieder die Darstellung und Durchlesung 
des gan zen Gedichtes. Da die Kinder jetzt die 
darin verborgenen Schönheiten schon kennen, 
sollen sie es ohne Unterbrechui.g lesen. Wah-
rend diesem — da das Kind jetzt die im Ge-
dichte vergrabenen Gedanken, und die darin 
tiefer wurzelnden Gefühle schon versteht und 
empfindet, habén wir darauf zu achten, dass 
es mit einer schönen, der Stimmung des Ge-
dichtes entsprechender Betonung liest. Sollte 
dies ihm r icht gleich gelingen, so möge der 
Lehrer ihm mit seinem nochmaligen Lesen die 
schöne und richtige Betonung neuerlich ver-
anschaulichen. Als das Kind beim ersten Lesen 
des Lehrers durch die Schönheiten des Gedich-
tes in Entzücken geriet, nahm es eigentlich 
nur passiven Artei l an der Arbeit, es war dies 
nur eine einfache seelische Übernahme. Wenn 
wir das Gedicht aber schon von dem Kind 
lesen lassen, darn ist es bestrebt die künst-
lerisehe Sprache nachzuahmen, seine Tiitigkeit 
wird alsó schon aktiv, weil die Seele mit dem 
Inhalt und den Schönheiten des Gedichtes, 
erfüll t ist und es alldies mit Aufbietung der 
eigenen Krá f t e in gesehmackvoller Porm zum 
Ausdruck bringen will. In diesem seinem Be-
streben sind zwar noch grossenteils Nach-
ahmur.gselemente vorzulinden, das bringt aber 
vom echten Wert gar nichts in Abzug, da das 
Kind doch jetzt schon die Gedanken und Ge-
fühle miterlebt, und so — sich an deren Schön-
heiten ergötzend — liest. 

Wie aus Angeführtem zu ersehen ist, will 
die Behandlung der Gedichte nicht mittels 
Regein und langweiligen Erláuterungen iiber 
Kunst und Schönheit dem Zweck der aesteti-
schen Erziehung dienen, sondern will Letzlere 
durch Veranschaulichung treffender, konkreter 
Beispiele der Gemütsbewegung und Miter-
lebung erzielen. 

Dies erreichen wir natürlich mit einigen 
Gefühlsbewegungen und Miterlebungen Lieht, 
deshalb müssen wir bestrebt sein, in jeder 
Klasse der Volksschule je mehr Gedichte zu 
behandeln, damit wir dadureh den Geschmack, 
und die aestetischen Gefühle unserer Kinder 
standig fördern. 

Dadureh, dass wir unsere Schüler zur Beo-
bachtung der dichterischen Schönheiten erzie-
hen, sie zur Miterlebung derselben befiihigen, 
verschÖLern wir ihr Leben, beglüeken sie, weil 
wir durch das genussreiche Lesen schöner Ge-
dichte so munchen Sonnenstrahl in die oft 
rauhe und öde Wirklichkeit ihres Lebens zu 
zaubern vermögen. Die Gedichte erwecken 
nicht nur eine angenehrne Stimmung in der 
Seele, sondern übertragen aueh edle Gefühle 
und Gedanken, und zwar in einer kunstvollen 
Form, welche denjenigen gleichzeitig ergötzt, 
den wir zu diesem Kunstgenuss erziehen wol-
len. Die wirklich edle Dichtung reinigt und 
veredelt unser Gemüt, verscheucht alles, was 
roh und gemein ist, starkt und vert ief t eine 
ganze Reihe der edleren Gefühle. Betrachten 
wir nur den erzieherischen Wert der religiösen, 
patriotischen Gedichte, oder solcher, die uns 
die Schönheiten der Natúr versinnbilden! Was 
versetzt uns in diesen wohl in seelisches Ent-
zücken?. . . Der ur.s bestrickende Gedanke, das 
edle, erhabene und erhebende Gefühl und die 
künstlerische Form, mit welcher der Dichter 
alldies zum Ausdruck bringt. Sie verwandeln 
den Missklang in der Seele des fü r Poesie 
Füh lu rg besitzenden Menschen in eine beruhi-
gende Harmonie, ermöglichen dem Leser die 
Entdeckung der Schönheiten des Lebens, und 
machen ihn dem Genusse fáhig. 

In deutschsprachigen Volksschulen geschieht 
die Behandlung der Gedichte, wie aueh im 
Zusammenhang mit dieser die Förderung der 
aestetischen Gefühle auf bisher angeführter 
Art und Weise. Nun wirf t sich aber die Frage 
auf, ob wir der aestetischen Erziehung der 
Kinder deutscher Muttersprache aueh durch 
BehaLdlung ungarischer Gedichte dienlich sein 
kőimen? 

Diese Frage ist nur zu bejahen, da die 
deutschsprachigen Schüler bis dorthin, wo es 
sich schon um Bearbeitung ungarischer Ge-
dichte handelt, schon urgar isch lesen-, und 
wenn aueh nur gebrochen, so doch aueh schon 
ungarisch sprechen können. Die zur Übertra-
g u r g unentbehrliche Stimmung muss aueh hier 
geschaffen werden. Wenn die Kinder in der 
ungarisehen Sprache schon so weit sind, dass 
sie des Lehrers Vortrag verstehen, so kann die 
Einstimmung suchende Besprechung ungarisch 
geschehen. Ist der Kinder Wortschatz aber 
noch primitív, so gebrauchen wir zur Aushilfe 
die Muttersprache, denn nur so können wir die 
nötige Stimmung sichern. 

Natürlich muss das Gedicht in ungarischer 
Sprache deklamiert werden. Da wird die Kin-
der hauptsáehlich die schöne Form entzücken, 
weil sie die Gedanken des Gedichtes nur noch 
flüchtig und oberflachlich begreifen können. 
Hier falit alsó das Schwergewicht auf die teil-
weise Behandlung des Gedichtes. Bei dieser 
gehen wir folgenderntassen vor: 

In erster Reihe haltén wir vor Augen, dass 
hier die Bearbeitung in kleineren Gedanken-
gruppen durchzuführen ist, als bei der Behand-
lung deutscher Gedichte. Aueh seien diese klei-
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ceren Teile immer vollendete Gedanken. Beim 
Vorlesen habén wir uns zu übcrzeugen, ob die 
Kinder wohl jedes Wort und jeden Ausdruck 
des verklungenen Teiles verstehen. Sollten sie 
etwas nicht verstanden habén, so erklaren wir 
es, und erst dann beginnt die Besprechung des 
Inhaltes der kleineren Teile, und die Klar-
legüng der tiefer wurzelnden Gedanken und 
Gefühle. Das darüber geführte Gesprách ge-
schelie besonders in den oberen Klassen wo-
möglieh in ungariseher Spraehe, wenn aber 
unsere Kinder dieser noeh nieht in solchem 
Masse machtig sind, dass sie alles verstehen, 
so müssen wir uns auch hier der deutschen 
Spraehe, als Aushilfe bedienen. 

Die Behandlung der einzelnen Teile muss 
aufs eingehendste und griindlichste durchge-
führ t werden. Es bleibe kein einziges Wort, 
kein einziger Ausdruck oder Satz dem Kinde 
unverstándlich, und kein Gefiihl der Seele 
fremd. Dabei ist es ganz nebensáchlich, in wel-

eher Spraehe die Kinder den einen oder den 
anderen Teil verstehen oder empfinden, die 
Hauptsache ist, sie verstehen und empfinden 
alles. 

In deutschsprachigen Schulen ist es ange-
zeigt, dass der Lehrer das ungarische Gedicht 
nach der teilweisen Behandlung nochmals 
selbst vorliest, und es nur dann durch die Kin-
der öfter lesen lasst. Es ware zu viel verlangt, 
wenn wir von jedein der deutschsprachigen 
Kir der fordern würden, die auftauchenden Ge-
danken und Gefühle in vollkommen kunstvol-
ler Form und Betonung gleich auszudrücken. 
Dies wird nur nach vielmaliger Verán schauli-
chung und entsprechender Übung gelingen, 
aber nebst ausharrendem Willen u i d guter 
Geduld können wir auch das erreichen. Und 
bei deutschsprachigen Kindern hat auch schon 
das süsse Gefühl einen gressen erzieherischen 
Wert, dass sie ungarische Gedichte schön lesen 
und spáter auch deklamieren können. 

DIE H A U S A U F G A B E N 
Jede Einzelheit des Lernens muss eigentlich 

schon in der Schule ausgeführt werden. Die 
Aufgabe der Schule liegt nicht bloss darin, den 
Stoff begreiflich zu machen, er muss auch ein-
geübt und befestigt werden. Der Lehrer würde 
einen grossen Fehler begehen, wenn er glauben 
würde, seine Aufgabe bestehe nur darin, die 
Lektion aufzugeben und die Schüler abzuhören, 
weil der richtige Unterricht eigentlich die ge-
meinsame Arbeit des Lehrers und des Schü-
lers ist. 

Trotzdem die Arbeit des Lernens grössten-
teils die Schule besorgt, ware es dennoch nieht 
zweekmassig die Hausarbeit des Schülers ganz-
lich zu beseitigen. Wir müssen annehmen, dass 
die völlige Befreiung des Schülers von der 
hauslichen Tatigkeit nicht ratsam sei, doeh diir-
fen wir das Lerfien nicht ganz der Hausarbeit 
überlassen. 

. Die háusliche Arbeit des Schülers wirkt. 
íiusserst erziehond, indem sie seine Selbstbetá-
tigung, seine Selbstandigkeit und sein Pflieht-
gefühl entwickelt. Man nehme die Hausarbeit 
des Schülers auch deshalb in Anspruch, weil 
auch Teile vorkommen können, die dem Ge-
dachtnis einzupragen sind, es ware Schade um 
die Zeit, slch damit in der Schule zu befassen. 

Dies würde durch den Umstand erschwert wer-
den, dass der eine Schüler leichter, der andere 
schwrerer lernt; die Einübung in der Schule 
k a r n sich so vieler Individualitaten nicht 
fügén. 

Es muss in Betracht genommen werden, dass 
bei richtiger Erziehung in der Seele des Kin-
des das Verlangen nach einer selbstandigen 
Betatigung. lebt, was unbedingt zufrieden ge-
stellt werden muss; sollte dieses Verlangen 
keine N a h r u r g bekommen, wird es ganzlich 
eingestellt. Das falit aber zu Ungunsten seiner 
Entwicklung. 

Vergessen wir aber nicht, dass wir nur Auf-
gaben geben dürfen, die in der Schule schon 
begreiflich gemacht wurden, und nur so viel, 
dass sie auch ein schwacherer Schüler leichtfer-
tig erlernen kann. 

Es sind auch solche Aufgaben empfohlen, 
die mit dem, zur Bearbei turg des folgenden 
Stoffes nötigen Belegensammeln im Zusammen-
hange stehen. Wenn wir z. B. den Schülern den 
Küchengarten lehren wollen, sollen sie zu 
Hause ihren Küchengarten anschauen, und die 
dort gefundenen Angaben, Masse sammeln. 

J. D 

V E R G E S S E N WIR NICHT! 
Vergessen wir niemals, dass die Erziehung 

des Körpers von der Erziehung der Seele nicht 
getrennt werden kann, denn jede systematische 
Leibesiibung, bzw. jedes Spiel bringt gleichzei-
tig auch die seelischen Krafte in Funktion, und 
fördert diese. Schon deshalb ist es alsó wün-
sclienswert, dass in der Volksschule eine syste-
matisclie Leibeserzieliung erfolge. 

Vergessen wir niemals, dass der Sauberkcit 
vora Standpunkte der sittlichen Erziehung eine 
grosse Bedcutung zufállt. Die körpcrliche Sau-
berkcit wirkt nüinlich auch auf das Seelenleben 
cin und erweckt die Sehnsucht nach sittlicher 
Iíeinheit. Dadureh wird die Erziehung und 
Pflege des Körpers glcichzeitig zur Pflege der 
vvertvollen Charaktereingeschaften. 
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U c i t e l ' s k é n o v i n y 
REDIGUJE A VYDÁVA UHORSKO KRÁL'OVSKY MINISTER NÁBOZÉNSTVA \ VYUCBY 

U V E R E J N E N I E V R E C I S L O V E N S K E J 

VYCHOVA P O V D A C N O S T I 
N a p í s a l : J Ú L I U S D r q Z D Y 

Okrem prechovávania vzájomnej lásky sotva 
jesto mocnejsí cit, ktory by nás, l'udí tak spá-
jal, ako cit povd'acnosti a jeho prejavy. Na-
priek tejto pravde, preca sa vel'mi málo píse 
a hovorí o pestovaní a vyvíjaní citu povd'ac-
nosti, a vőbec o vychove povd'acnosti. Tym viac 
sa hádam spomína nevd'aenost', lebo casto sa 
pocujú ponosy, ze nasi byvali ziaci nás a j 
slusne pozdravit' zabúdaju, alebo ani nechcú. 
Pri tychto ponosách sotvá myslíme na to, ze 
v prejave tomto sme mozno a j my chybní, lebo 
sme nevycbovávali nasích ziakov na povd'ac* 
nost' a na casty a slusny vyraz povd'acnosti. 

Ked' skúmame zástoj citu povd'acnosti v zi-
vote, tok prídeme na ten vysledok, ze povd'ac-
nost' stojí na prednom mieste v rade sl'achet-
nych citov cloveka. Dobre nám samím padne, ze 
sme boli povd'acní, alebo tiez a j to, ked' sú k nám 
iní l'udia povd'acní. Cit povd'acnosti sa spája 
s istou pritulnost'ou, pridrzanlivost'ou, úctou, 
ba casto a j s láskou. Dobry cit vzbudí v tom, 
kto je povd'acnym a dobre padne a j tomu, 
komu je povd'acnost' preukázaná. Takto je tento 
cit vzájomny a spolocny, ktory nás spojuje 
v pekné a priaznivé spoloceneké okolnosti a 
polozenie. Práve preto je z vychovovych ohl'a-
dov dőlezité, aby sme v dusi ziakov rozvinuli 
cit povd'acnosti. 

Tuná sa nám naskytne tá otázkai, ze komu 
mámé byt'povd'acnymi? Tomu, kto s nami dobre 
koná, komu vol'aco dobrého d'akovat' máme. 
Aby sme ale toto dobré urcit' a zistit* vedeli, 
k tomu je potrebná schopnost' morálneho 
(mravného) uznania a úsudku. Na túto schop-
nost' a vnímanie musíme ucit' a vychovávat' 
malié dietky a ziakov a spojene vzbudzovat' a 
vyvinovat' v jích dusí cit povd'acnosti, lebo sa 
nato sami od seba neschopné. 

Vo vychove dietok v rodicovskom dome sa 
vzbudzovanie citov povd'acnosti zacína s tym, 
ked' nútime diet'a, aby sa pod'akovalo za nieco. 
Nie je ale dostatocné, aby sa diet'a starsím 
pod'akovalo, potrebné je k ciel'u a j to, aby sa 
a j starsí clenovia rodiny pod'akovali diet'at'u 
za to, co od neho dostanú. Toto sa obycajne me-
nüje vychovou slusnosti. Je to iste tak, ale 
v základe to znamená o moc viac. Znamená za-
sievanie zrna do dusi detskcj, v ktorom zrne 
je zárodok citov povd'acnosti- Znamená moc 

priaznivej prílezitosti, z ktorej vyrastie pekny 
kvet vd'acnosti. 

Radoötné dni rodiny, ako menoviny, naro-
deniny, vyrocné dni, atd'. sú vhodné a prime* 
rané k vzbudení citov vd'aky. Pozdravenie 
prednesenym versom, oddanie niekol'ko kvetov 
je nie len pekny a prijemny zvyk, ale a j taky 
prostriedok vychovy, ktory vzbudzuje a zosil 
nuje city povd'a-cnosti- Tuná sú kazdodenné 
modlitby, akö vd'aka Bohu za vsetko a prosby 
za nase zivotné potreby. S nábozenskym citom 
sa vzbudzujú city povd'acnosti. 

Nie len rodicovsky dom, ale a j vychova skol 
ská nech nezabúda nikdy na vzbudenie a zo-
silnovanie povd'acnosti. Omylné by bolo, keby 
sme si mysleli, ze so spominaním povd'acnosti 
vo vyucbe, alebo poukázaním na istó nevd'ac-
nosti sme zakoncili svoju ucitel'skú prácu. 
Ciel'uprimeranejsie a múdrejsie je, aby sme 
zázitky a skúsenosti podávali ziakom, v kto-
rych oni sami úcinkuju a prezijú cit povd'ac-
nosti. Na toto máme v skole dost' prílezitosti. 
Pokracujme v tej kolaji, ktorá sa v rodicov-
skom dome pocala- Aj v skole nech zad'akujú 
dietky, ked' nieco dostanú. A j ucitel' nech d'a-
kuje ziakom, ked' mu nieco podaju, alebo uro-
bia. Nech drzí ucitel' rozhovor so ziakmi o tom 
vsetkom dobrom, co maju rodicom d'akovat'. 
Nech ziakov naucí na pozdravné versiky. Nech 
sa zaujíma, ci ziaci doma vyhoveju poziadav-
kám slusnosti a nech sa porozpráva s nimi o 
tychto otázkach v tom smere, ze je slusnost' 
spolu i prejav vd'acnosti. Na mnochych mies-
tach, obzvláste v rodinách pospolitejsie zijú-
cich, je zad'akovanie nie vo zvyku. Na toto zia-
kov má skola naucit' a j nato, aby ako na znak 
úoti a vd'aky bozkali rodicov ruky, ked' odcho» 
dia, alebo prichodia a tiez ked' sa chcú za nieco 
pod'akovat'. 

Vo vyucovaní nábozenstva a vychove nábo-
zenskej nájdeme moc prílezitosti, aby sme dá-
vali Bohu chválu a vd'aku za vsetko dobré. Uci-
tel', ktorého dusa je naplnená citom nábozen-
skym, l'ahko nauci ziakov svojích, aby mod-
litby nie len ústa odriekaly, ale aby ich a j srdce 
precítilo a dusa rozumela 

Ale a j okrem skoly, v kazdodennom zivote, 
sa naskytne dost' pádov, ked' mládez mőze pre-
ukázat* svojú povd'acnost'. Takéto prílezitosti 
sú meniny rodicov, ucitel'a a nábozenské 



ÜCITEL'SKÉ NOVINY 1942. 3. ÖÍSLO. 37 

sviatky, alebo iné slávnosti. O tychto sa so 
ziakmi porozprávame a potom ziadame, aby 
písali üst byvalému ucitel'ovi, alebo rodicom. 

Skola a obec prípadne tiez má svojích dobro-
dincov. Na to poukázme a hl 'adajme prílezitost', 
aby ziaci oproti ním preukázali úctu a povd'ac-
nost'- S tymto vyvedieme povd'acnost' do verej-
nosti a spolocenského smysl'ania. 

Nezabudnime ale ani na dobrodincov uz 
umrelych. V cintorine takmer kazdej obci spo-
cívajú takí obcania, ktorych pamiatku s úctou 
a s povd'acnost'ou zachovávajú potoméi- Po-
s tara jme sa o to, aby ziaci túto pamiatku d'a-
lej pestovali a i'ictu k ním a j nad hrobom pre* 
ukázali. Tu je a j pamiatká hrdinov, ktorí svoj 
zivot za milú vlast' obetovali. Opatrujme s diet-
kami hroby a pamiatku nasích bojovníkov stále 
a s tymto vzbudzujme v ích srdciach cit úcty 
a vd'aky-

Pr i kazdej prílezitosti poukázme na obeti-
vavé bője násho vojska, nasích honvédov, aby 
im ziaci boli povdacní a j vtedy, ked' by sa mali 
zrieknut' niecoho vzácneho, alebo práve a j 
biedu trpet' museli-

Ked' vyucujeme dejepis vlasti, poznajú ziaci 
mená nasích vel'kych predkov, ako nám chrá-
nili nasu vlast', kultúru a nás blahobyt- Pri 
cítaní a rozberaní clánkov a básní sa obznámia 
ziaci s nasími vyznamnymi spisovatel'mi a bás-
nikmi, ich dielami, skutkami a poukázeme a j 
na to, ze co im mámé d'akovat' vsetci, ktorí 
v tejto vlasti zijeme- Tento cit vd'aky a úcty 
zasad'me hlboko do duse a srdca ziakov nasích. 

P r i vychove mládezi povd'acnost' znázor-
líujme a j rozprávkami, dejinami udalost'ami a 
bájkami. Pr i vyucovaní a rozberaní tychto po-
ukazujme a dajme vyhl'adat' tie dobré a pekné 
skutky, za ktoré cinitel'om patrí vd'aka a na to, 

ako túto vd'aku vyjadri l ten, kto jú pozival, 
alebo obdrzal. 

Vsetky tieto prílezitosti, prezité bájky, roz-
právky a deje, potom cítané clánky a básne do^ 
pomőzu k vyvinutiu a prehlbeniu citov povd'ac-
nosti- Pr i metodicnom rozberaní tychto ziak 
myslí, posudzuje, vyvodí a tento dusevny prie-
beh utuzuje jeho mravné chápanie-

Ako vidíme, povd'acnost' je nie odlúcenym, 
ohradenym a samostatnym citom, ale ako 
kazdy dusevny stav je v spojení s celym obsa-
hom dusevnym a v súlade s vsetkymi dusev-
nymi vyjavmi. Práve preto, ked' dietky vycho-
vávame na povd'acnost', táto má vplyvy na 
cely jeho zivot. Blazeny mőze byt' len ten, kto 
sa vie vsetkému dobrému tesit'. Takáto dusa 
l'ahsie znása a j údery a tazsie dni zivota, lebo 
v dobrom nájde odmenu a potesenie. Taká dusa, 
v ktorej sa ustáli povd'acnost' a úcta, je veselej 
nálady a prí jemná je v spolocenskom zivote. 

Kazdodenne vidíme, ze sú nepeajníci a ne-
vd'aéníci zriedka blazení, lebo vsetko dobré, co 
nám je dané od Boha, drzia za prírodzené a 
samoodseba plynujúce Vo svojom sebcctve sa 
drzia a namysl 'ajú byt' tak vel'kymi l'udmi, ze 
im vsetko dobré patrí ai ze inajú na v&etko pred-
právo- A ked' nieeo nedostanú, ta.k sa rozhor-
cuju, násilne ziadaju, reptaju, zlorecia a po< 
mlúvaju. Clovek, ktory nemá citu povd'acnosti. 
je obycajne nedövemy. Tak pozerá na svoje 
okol'nosti, ze je vsetko proti nemu, proti jeho 
záujmom, preto je v boji s kazdym a stane sa 
nevl'udníkom. Pravda, ze takychto l'udí kazdy 
obchodí a nenávidí. Aby sme nasích ziakov od 
tejto chyby zachránili, vychovávajme ích tak, 
aby vedeli byt' povd'acní a úctivi za vsetko 
dobré, co kdekol'vek obdrzia a aby vedeli svojú 
povd'acnost' vzdy a j prejavit ' a vyjadrit ' . 

LEKCIOVÁ A ROZMYSLAJÚCA SKOLA 

CastejSie sa poőuje a cíta, ze v terajSej gkole 
uíitelia a profesori vypoíítaním udalostí a 
dávanim rozlicnych úkladov napchávaju detské 
duge a őo viac, íe e5te a j Skolskí dozorcovia, 
pri posúdení vysledku a úspechu, skoro len to 
berú do ohJ'adu, ze v akom stupni si nadobudlo 
fiactvo ochotnost' prednáSania, recitovania. 
Niektorí nepedagogicní posudzovatelia so svo-
jimi poziadavkami prisli tak d'aleko, ze ucenie 
udalostí a úkladov a odpovedanie naucenych 
úloh drzia za nepotrebné. Ziadaju len cisty 
..rousseaizmus", podla ktorého si ziak má kazdú 
znalost' a vedomost' osvojit' z vlastnej skúse-
uosti, rozmyslania, zo svojho úsudku a roz-
sudku. 

Ked' tieto zásady a kritiky rozoberáme s 
pedagogickym okom a citom, musíme jím dat' 
v mnohych pádoch miesto, ale preca nie v 
kaídom ohl'ade. 

Isté je, íe v mnohych gkolách e§te a j teraz 
sa drzí za dostatocné, ked' ziakom do pamati 

vgtepíme cím viac úkladov a udalostí a to, ked' 
nám ziaci tieto plynne odpovedaju, ale musíme 
uznat' a j to, íe tento spösob vyucovania uz 
umiera a mizne na celej őiare. Dnes sa uz 
vyvinul a zvácSa i ustálil ten náhl'ad a názor, 
ze cestou ucenia si iste musíme mnoho úkla-
dov osvojit', lebo bez ucenia a Studovania by 
boly nase vedomosti maié, nesústavné anejasné. 
Lenze ucenie nesmie byt' len uőenie sa slov, 
viet a celej osnovy, ale ucenie a vyncovanie 
rozmyslajúce, 6o má to znamenat', ze fiakom 
rienanútime úklady (dáta), ale behom vyuöo-
vania vedieme ziakov k rozmyglovaniu, k 
úsudkovaniu, aby ziaei vo vysledku a ustálení 
podstaty vyucovania svoju vlastnú prácu videli 
a cítili. Touto cestou nie slová, ale smysel 
vlozme do rozumu a pamati ziakov. V takejto 
gkole nemá byt' nikdy ucenie a vyuőovanie bez 
toho, aby ziak nebol prinúteny tiez myslet' a 
rozmygl'at'-
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Dneskajgia Skola si viacej vázi a cení 
vzbudenie pozorovacej, mysliacej, úsudkovej, 
rozsudkovej a zdravej kritickej schopnosti zia-
kov, vychovu zivota citového a jeho prehl'benie 
a s tymto spolu vypestovanie prísne mravného 
chápania v myslení, v citocli a v skutkoch. 

Zrejmé a jasné je, ze l'udová gkola vgetky 
tieto vlastnosti cennej povahy nemőze vype-
stovat' na visgí stupen, ale preca má zalozit' 
pevny a tvrdy základ k tomu, aby ziaci v gkole 
si osvojenú a prebudenú ochotnost' a ná-
klonnost' v zivote upotrebuvat' cliceli, d'alej 
pestovali a aby tento prebuden^ základ 
gl'achetného, mravného smyglania bol v boji 
zivota nevyvrátel'nym a istym. 

Kazdy ucitel' dneskajgej gkoly dobre vie, ze 
s naucením a strojovitym odpovedaním úloh, 

klóré sú z pol'ovicky porozumené, nesplnil 
svoju povinnost'. Ale a j to vie, ze dnesny zivot 
ninoho vedomosti vyzaduje, lenze k vedomosti 
svoju povinnost'. Ale a j to vie, ze dnesny zivot 
mnoho vedomosti vyzaduje, lenze k vedomosti 
a vzdelanosti je tou istou eenou potrebná 
sl'achetná povaha, prísna kontróla syn gl'ania 
a cisté mravné chápanie prípadov. Bezpod-
mienecne je potrebné, aby sa na zrúcaninách 
lekeiovej skoly vystavila gkola vycliovno-
vyucná, ktorá vyehováva nagej vlasti náboz-
nych, mravnych, rozumnych, vzdelanycli a 
sebavedomych vlastencov, ktorí maju potrebné 
vedomosti a sú sehapni tieto vedomosti v pro-
speeh svojho a verejného zivota uplatnovat' a 
pouzivat'. J• D• 

DOMÁCE ÚLOHY 

Vyu?ovanie a ucenie vóbec mámé vykoná-
vat' v skole. Űlohou skoly nie je len vysvetlenie 
látky tak, aby ju deti porozumely, ale ju má a j 
nacvieit' a upevnit'. Bolo by vel'kou chybou, 
keby si uSitel' myslel, ze jeho práeou je, aby 
nalozil úlohu a nechal ju odpovedat', lebo 
opravdové vyueovaiiie je spoloenou práeou 
ucitel'a' a ziaka. Skola uéenie vo vacsej ciastke 
a j vykonáva, pri lom vsetkom by vsak neviedlo 
k ciel'u, kcby sme nevenovali pozornost' domá-
cej práce diet'at'a. Pri j imame to, ze nie je rad-
né, aby sme diet'a nechali bsz domácej práce, 
ale nesmie sa v ucní oelkom spolieha.t' na do-
mácu prácu. Domáce zamestnávanie diet'at'a 
spcsobí vychovne, lebo vyvíja ochotu samo-
statnej práce, cit samostatnosti a povinnosti. 
Aj preto je radné vyuzit' domácu prácu ziaka, 
lebo mőzu byt' také ciastky, ktoré je treba do-
slovne sa naucit' a s tym by bolo skoda pocas 
vyucovania sa zaoberat'. Robilo by to t'azkosti 

a j preto, lebo sa jedno diet'a ucí l'ahsie, druhé 
t'azsie, a pri nacvicovaní v skole sa nemőzeme 
prispősobovat' kazdému jednotlivcovi. 

Musíme venovat' pozornost' a j tomu, ze pri 
správnej vychove je v dusi diet'at'a túzba po 
domácom zamestnaní a tejto túzbe musíme bez-
podmienecne vyhoviet', lebo ked' ju neukojíme 
celkom vyhjTnie. Nesmieme vsak zabádat' na 
to, ze len takú domácu úlohu mőzeme dávat', 
ktorú uz deti v skole dobre porozumely, ale a j 
z tej tol'ko, aby ju a j slabsí ziak l'ahko, bez ná-
mahy spravil. 

Sú vel'mi odporucitel'pé také domáce úlohy, 
ktoré sú spojené so sbieraním údajov, ktoré sú 
potrebné k spracovaniu nasledujúcej látky. Na 
pr'klad: ked' sa budeme ucit' o zeleninovej zá-
hrade, domáca úloha bude tá, aby si deti doma 
prezrely zeleninovú záhradu a posbieraly tani 
sa nachádzajúce dőklady a miery. 

N E Z A B U D AJME! 

Clovek stále má pred sebon mnozstvo ciel'ov. 
Kazdy den, kazdá minuta prii ása nővé ciele. 
Na svojej ceste len ten mőze s istotou pokraco-
vat, kto vgetky ciele spája v harmoniu k 
svojmu vel'kému, koneénému ciel'u. 

« 

Jestli sa ucitel', ako vychovávatel', cíti opráv-
nenym k tomu, aby sa zamiesal do telesného jt 
dusevného vyvinu diet'at'a, vtedy je aj tá zia-
dost' oprávnená, aby dökladne poznal dusevny a 
telesny zivot diet'at'cL 

* 

Ideálom vychovy je vzdy dokonaly clovek. Je 
vel'mi dőlezité, v coin vidí vychovávatel' túto 
dokonalost'. 

Rousseau hovorí, ze je treba vrátit' sa k prí-
rode, lebo civilizácia skazí cloveka. Jeho doko-
nalym clovekom je clovek prírody. 

Pestalozzi v l'utlskcsti vidí ciel' vychovy. 
On teda toho cloveka poklailá za dokonalého, 
ktory l'udsky rozmyil'a. 

Herbert Spencer svojou vycliovou chce clo-
veka ozbrojit' k zivotnému boju. Jeho ideálom 
je tcda ten clovek, ktory z kazdélio zivotného 
boja vychádza vít'azne. 

Ciel'om Herbarta je vychovávanie mravného 
charaktern. Podl'a reho dokonalyin clovekom je 
ten, kto ma pevnú inraviiú povahu. 

Na základe tychto rozlicnycli pojatí treba 
shrnnút', ze dokonalym clovekom je clovek liar-
monicky vychovávany. Ten, koho v cinoch vedú 
cisté, mravné ideály. 
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He j rau ib BÍJOMOCTII a HayKii , a j i e n x y ^ o a c e c T i a , T o n y 
iuKOJia, a i t a a B J i a e c a cpejiCTBOMb u i a p e H a B PO3BOK) a a n i o i í 
BaU.ÍOIiajIbHOfl K J J I b T y p a H , MJCBTb yJKBTB B BN.LNB'b XyflO-
a t e c T t i hjih uf iJ i i i B H x o B a i » i . 

B t i i a p o A H o i i BIKOJIÍ H 3 i r a a y 3 b x y j o a c e c T B i r p a n T b 
p o j i o TOJIOBHO n o e r i i K a , C D Í B I , p a o y i i K a H p y m i po í íOTH. 
T e n e p b 6 y j ; e M e a a i i i i M a r a c i i a i . p o a í i o p o M b c m x a , a i t b o.i.-
HHM'b CpeACTBOMb Xy^OHÍHHIOÖ BHXOBH. 

HÍJII> r o a f i o p y c i n x a 0 3 i i a i y e M e ' r a i a . : 
11,1,.ii, p o a f í o p y C T i i x a : a a b OJHOII d o p o i i u , HTO6H A Í -

T n i i a qyBCTBOiiajia H n o p o 3 y w t . i a K p a c o T y , n p a B j i i B o c T B n y -
MOKT> B IJ'BCTB'b, CKphlBaiOHHXCa B'b CTBX)', H a l flpyi'OÜ CTO-
p o i i u , ITOÖH nepenyBCTBOBaj ia x y j o a t i i n i i i M b CIIOCOSOMI 
ynoTpeÖJieHy (JiopMy B H p a a i e H a n p u i i a í m c a m o c n i x a . 

I I K b BHJHMO B 3 b B H C U i e y B e j e i l H X b , J'],TIi Ma«lTb a e p e -
aí i iBaTi i BCÍ K p a c H p o a f í i i p a i i F i o r o c r a x a u o c i o p o i i l : i i , ; e i io i í , 
HBCTBB B (jlOpMíi B BOMOIBIO CBXb p 0 3 B B B a e C a ILX'b e c T e -
TH'i i i i i i l cMaKb. X o r i . c a i t a i í p o i f í o p b C T o i m , a Bb c j i j a c ó a x i 
jyXOBHOH BHX0BH, O.'lHaKO n p H p o a f í o p y CTHxa B'B IiepBOMT, 
p a j t i p o a B H B a e c a ' í j B C T B e m i a jKiiaiib y i e H B K a . 

S n a e M e , ÍTO i i epBBnrb KpoKOMb i i a u i o r o n e c T y i i o B a n a 
u p H p o a f í o p y CTiixa iiae fíuru TO, i r o f í u MH apoÖB.na i r t 
A y u i a ,1'h'rHiiu j o n o p o a y s i f ;na c n i x a T a K n a a a c T p o í i , ÍIKHÍI 
s a n a H O B a B i . b í n y u i a í i o e i a BI> i a c i r B o p e a a C B o e r o c r a x a . 
J ' a t e ii c e n p i i r o T O B j e i i H s i a e fínra K p a c H H M b , x y A o a u i n i B M b , 
a,0CT0l"lHHMb Í O BCAJ'IOH jyMIi l l CTHXa II flO HjBCTB'b B'b 
HGMB B a p a f f i e n u x - B . C e n e i i H i u e , a i r b x y j i o a c i i n i a p a s t i t a , B t 
KOTpy i i o m e M e a a j i o a u r r a CTHXB. 

A p y n i M b Kp0K0Mi> e d b n p e , i C T a B J i e n a c r n x a . C e n p o -
n a í m b C H 3 B H H a ü i i o TaKb , ' í r ó yHure . t i . n p n m a e a ó o i i p o -
j e i i a a M v e CTIIXB, HTO B.iacr i iBO n e e c T b HHUinMb, hki, n p e , ; -
c r a B j i e H a x y ^ o j K i m i o r o T B o p a . A y ® e i i a s a o , i r o n u n p e í -
CTaB.ieuH 6H.IO c ü B e p i n e H H O e . C e o j i i a K o \ i i i r c . i h AOCTHTHC 
T0jibK0 B'b TOMb C J t y i a t o , e c . M n e p e j b THJIB H o i r b c a i i b 
n o p o s y M i B i . , nepeaci iB-b K a a c ^ y l a c n i H y , ayMKy, í j B C T i i a 
c x i i x a ii BCfo i t p a c y c n u i a H B u p a a t ' in , e r o . T o j i y BaatHO, 
HO(5H y í i i r e . i b , iyace j o K . i a j H O npiirOTOBHECa j o n p e í c r a B -
jieHfl c r i i x a . M a e n p o i a i a T H , i i p 0 , ; e K . i a M 0 i i a r n II n p o c e 6 e , 
n p u ce.Mb CTpe.MiiTHCa j o TOTO, i r o í u i ipHCinicof i j ie i ibeMi, 
r o J i o c a , Bupa30M'b JIHUH i m p a a n B t IHMB c o B e p i i i e n n t i i u i e 11 
x y j i o a t l l l l í o AJ'MKH H K p a c H , a K Í CKpHBaiOTbCfl B'b OTIIXV. 

I I p n cmtOM-b npeACTaBaeHio , n p o i e n a a M O B a i i K ) c r i i x a n a 
Ayrny j i ' tTeö A^iícTByiOTb e c T e m u i i B p a a c t a f l . B I I J H I B , 
o f í cepByroTb K p a c y , naco . io jHiaK)TbCf l nem. I I c e n a c o j i o -
j,aceHa y í t e a B . w e c i i Hac.iíiAKOM'b niMHiia, c - r t j a M a BKOTO IIOB-
CTaioTb e c T e T u i u i B c r n a . I l p a nepBOMb n p e A C T a B j e i i i o 
j i n m a i iaco .TOjíKyecH JIHIIII. n t . i o c T M, HO n e u e B i i o , ITO 11 
l a c n i SCHO B H í H i b . H e 3 a n i r i r r b a i i p a r y K p a c o T y JJMKII B 
í j B C T B a . TÖMJ- HOTPISHO p o a f í a p a T a c r n x t NO n a c r a i r b . 

I l p n p o a ö a p a H i o n o l a c T a M i MH npej,CTaIIMMC MeHinfe 
j y M K a c r a x a . I l p n ceMb n o c T y n o B a r i i Moa teMe A f i o a K o : a f i o 
y T O r e a b , a f i o j i T E H a n i T a e K p y n jyMOK'B. T o , i r o K O T p u á c n o -
c o 6 b ö y j e M e y a t a B a T H , a a B i i c i i r b , o r b c r e n e m i yMCTBeaHoro p o 3 -
BBTKa J Í T B B H II OTb E'II rOTOBHOCTB B'b IBTaiIIO. IL0CK0.1bKy 
Ta roTOBBOGib i i e A O c r a T O ' i i i a , rib TÖMB c j i j i a w u p a B n . i b -
H t ű i n e , e c . i n ^BTAE y i u r e . i b , Co CAKHMÍ CBOCOŐOMI. JTTBHA 
H a c o . i o í a t o B a T a c a ö y ^ e n K p a c a > i n ' l a c f a i i b c r a x a . E e . r a 

OAAAKO nosBo. iae TO CTeneiib yMCXBeHiioro po3BiiTKa i i T e S 
a BXb rOTOBHOCTB Bb IBTai iKl , TaKb j a K O T p i r p y B H AJMOKb 
c n i x a i i i T a r a 6 y j e j a K O T p a B3'b a i n u i e i n T a f o i i i x t at .Tef i . 
B i TOMb ca_\ ' i a« i , ec .m 6 h ne Mo r j i a yc . iOB iena A ' t r m i a 
BÉpHO B c p p j a T B Í J M K H II 1 ) B C T B a , B h l p a a i e H i Bb nOO^HBO-
K a x b ' l a c M X b c n i x a , T o r ^ u n a i i Bpoq i iTae n y i aTeJ ib . 

I I o IipOHBTalIIO ILOOJHLIFLKHX'b laCTHH'b, C J l t A j e HXB 06 -
r o B o p e n a . B t w e a t a x b c e r o o ö r o B o p e n a Y i t r r e . i b n J Í T B Bb 
c n o j b i i o M b p o a r o i i o p l ; o6acnw<>Tb J JMKB B Kync rna , A K I 
B a p a J K e i i i Bb n p o i i i T a i i o H l a c T i m t c r a x a . UaBiicuTB o r b 
3 i i a n « a cy r recT i iBHoa CBJIH y i B T e . i a , ÍTOÖH AÍTB nepe -
í j B C T B O t a j i a B c é , í r o K p a c i i o e , n p a B j a B o e u j ; o 6 p o e , no -
Heate ce aBj iaeca rojioBiiH,«T> v c j i o s i e M x y j o a i H u q o B BSXOBH 

II n p u c e i í c x e n e H i i p o a f í o p y CTBxa Ma«iTb j o m K a r a c a 
JO ÍIÍTOSOB j y i u n B 3 b o r . i a ^ y BHXOBH U Í H H Í x y j o s H i i i i 
BII.IUBU. I I p O T B B b CeTO 0 J H 8 K 0 y i B T e n i l aCTO npOBBBaiOTbCa 
TaiviiML c n o c o ö o M b , ÍTO i i | ) a p o a f í o p y n o l a c r a M i , y n o T p e Ö -
. l a ioTb Toii'b n p o T B B J i a i o q u a c a i i a c T p o m c r a x a a CBKUMJ. CBO-
coöoM'b B H p j u i y m T b j i i T e á n : ib T o r o i i a c r p O K i , aKBil OHB 
c a s i t B U T B o p n . i a HBTaHbeMb c i B x a . C e IIIKOJVIBBO, BOHeate 
í i n i n a i ; a e Bac0.i0ji ,JK0BaTBCa K p a c a M i i c n i x a a n p a p o a -
r o B o p t . 

IIoc.ii o f í a c H e H a <iacTBiib C T a x a , c j i t i y e o a a T b n p e ^ -
CTaBieHH, B p o n i T a n a C T a x a . T a i t a , , AKB j i r a y a t e c a o 3 B a . I B 
B 3 K p H T Í K p a c i j C T a x a , T e n e p b yace OHB a p o i a r a i o T b e r o 
6 e a b n e j j e p u B a . KOJTH j t T a n a n i T a e a n o a c a t e OHa y a t e 
I J B C T B y e B 3 K P H T Í jyMKB II I i epeHJ BCTBye 3 K P H T Í l y E C T B a , 
> iae CTapa i i iCH HiiTaxii K p a c n o , p o a i i o i u o i i i eMb o r a o B ' ü j i i U M b 
H a c r p o r o C T a x a . K o . i a c e n a O Í B B I p a a b n e y ^ a c T b c a , 
yMiiTe.ib M a e í i p o í a T a T i i e m e p a a i a CUMI. o n a T b y i ; a a a T i i 
H a K p a c H o e a i i p a n n . i b i i o e n p o i w H o u i e n a . KO.IB A ' t i i i i i a n p a 
BepBOMb i i p o n r r a u i o c r a x a y i m e a e M b i i a c o . i o j i K O B a a a c a 
KpacoTaMi i C T B x a , n p 0 B 0 i f f i 0 B a J i a . IBBB n p o c T y n a c c a B B y 
p o ö o T y — i i p a B B M a H a . KOJIII y m e o u a c a M a n i T a e CTIIXT,, 
T o r j a y a t e C T a p a e e a n a c a t . i O B a T H a a u K B x y j o a t H B i a a , 
3 H a i i i T b e h p o ó o r a yace C T a e e a a K T U B a o o , 6 0 j y m a e i 
a e p e H a r a C(), ;ep.Kaii i ,eMb a K p a c a M H C T a x a . KOTp'I; OHa CTa-
p a e c a B n p a 3 a T a B. iacTBHMn c a . i a M u Bb K p a c B H X b ( p o p í i a x b . 
I l p a m a . ÍTO Bb c i i x b c T a p a i i a x b e m e M a o r o CBOSCTBT. H a -
c . i h i o B a i i í i , a . i e c e He AAMNTB UÍBBOCTB IIXL 6 0 T e n e p b 
yace a t T a n a i i n a e n e p e i y B C T B y i o i B JVMKB B ÍJBCTBA A 
HacojiOAataKiHHCa BT. a x t K p a c a x i . 

I laT. B F i c m e c K a i s a i m x b n a . i n M e , q x o e c r e T i i i a y B u x O B y 
ne c u o M a r a e p o a f í o p b c i a x a n p a BOMOIII a p a B i u b a JOB-
r a x b o G a c i i e i i b K p a c o m , x y j o a i e c T B a , a.ne i i O M a r a e n e p e -
atBBaHH a nepenyBCTBOBaHa 11a K o a K p e T H U x b c - i y i a n x b . ^ o 
í O c r a r H e n a c e r o o j n a K O Ma . io o j H o r o a 6 o IBOXT, n e p e a i i i -
BaHb, n c p e M \ Bi 'TBOnaiib, TOMy B b BCÍIX'I, K . i a c a x b H a p o í H o f t 
u i i r oau Mae>ie p o a f í a p a n i MBMI fíojiane CTBXOBI TAKAMB 
cnocoöo .MB, i r o f 5 n MU p o a B B B a . m THMB JVÍÍTOHBB ECTETA?HUÁ 
CMaKb a e t e c T e r i r a B o e lyucTBO. 

K o a u MH B u x o B y e M e Hau iaxT . y i e i i a n o B b j o n a M - t i o -
s a B a 11 n e p e i y B C T B O B a n a K p a c u n o e a i t TUMb c a M u n b p o -
ÓBMe a x b a ; u r a K p a c H U M b 11 i n a c r . i H B f a l u n i M b , 6 0 11 c o a o . i a 
Bb n o e a i a i a c T O y C M t p a a e eypoBOCTb a t i r r a . B o CTII T. a e 
TOibKO KHK.niKye BT í \ m a u p a e M H u a H a c T p o a , a a e a n e -
p e c a j a c j e BB , i y m y fijiaropoíiii Q_\Bcma a jiy.MKa, e m e , ;o 
Toro Bb x y j o j t i i i i i a x b ( J topMaxb , b k í 3 a c T a p a a i o T b H a c o -
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J O A ^ O B a n i c a B t HHXT> T o r o , K o r o JIU B H x o n a j i n n a CK) i i a -
COIOAJ'. B t AÍSCHOCTH, noea ia OHHiuae n p o f i é r t ő j i a r o p o j -
HHMI a a i n t HacTpof i , OTCTpaHae TO, HTO r p j f i o e 11 C J p o i o e , 
a j r . i y ó a j i e , p o a B H B a e UÍJIHH p j u i . A o f i p u x t HJBCTBI. I l o -
A y j i a i h i e j m m t n a Mopa . ib i i y HÍHHOCTL c T n x o B t , r o B o p a n n . t 
o p e j m r i a , naTp ioT i in .Mt , poAHrej ibCKoií o K p a c a x t 
n p a p o A H . ' ITO B t lu ix ' i . TAKOE, HTO AAE i i aco . io . i y . . . T p o . 
RATEÜBHO K p a c H a A y i m a , BbicoKoe HJBCTBO H TA x y A o a u i i i H a 
( { lopna, aKoio n ő é r t Bee supaacae . Ce Bee nepe .M ln ioe B t 
A y u i a x t , a i i i 3HaK)Th Haco . iOAaíOiiaTiica i ioe: i ieKi , AHcrapMO-
UÍÍO BT. rapnOHÍK) , poÖHT i HUTaTe-ia c n o c o f i n n s i t AO y i iHaHa 
K p a c o r u c e r o ;KII IMI B AO nacoj iOAiKOBai ia (ca) IIEFO. 

B t UIKOiaXb 3t aaHKOMt l i a \ H O B a i i a pjCIKIIJlt, p03Ö0pi 
CTi i xa n a MaTCpiiHCKOMi, a a u u i H B Í C B a a i 3 t i H M t po3-
BHuai ia ecreTiiHnoro lyBCTBa, npoBOAiir c a Tancai \ io. I l o 
B o n p o c t , UH jocTiirHHjie ycnixt p o a f i o p o ü t jiaAapcKHXt 
CTHXOBt y j t n i H U , KOTpOH JiaTOpiIHCKIIH a a H K t pyCbl.Hf i — 
'ITO no p03BHBaufl ccTeTiiiiioro ' l yucTna . H a cef i bonpoct 
TOJIbKO OAHH1 OTB'liTb : ai lHO, 6o KOJIH A^TKHa, KOTpOH >ia-
TepHllCKHH H.iUKl, pyCbKHH JOCTaeCa no p03Ö0py J i a j w p -
Choro c i H x a , Tor^n o n a y j se 3Hae no M a j a p c K B n m a n i , 
H XOTÍI 3aTpj AUfllOHHCa, HO I I TOBOpiIIH. CaMOCOÖOK) 
p 0 3 y M Í e c H , író h T y ű uoTpefínufi i i a c T p o í i o n o p o 3 \ Mi .ua 
c r a x a . ECJIH AÍTH B.iaA'l,K)Tb yace . m a i i t e M t MaAapcKoro 
a3HKa no TaKoi i m i p u , HTO nopo3jMlíK»Tb TO, HTO yniiTeJib 
Kaa:e, TOTAH \ate poiiroBopt nciixojioriiHiioro np i i roTOBJie i i a 
( H a c T p o e H a ) j i a e n p o n o A H T i i e a n a n a ^ a p c K O M i a3i i ivfc . FC.IH 
a t e B u p a w a i o T b c a 31. TpyjHOCTflMH, BI TÖMI c j i y n a i o j n o T p e -
6 j a e . u e MaTepuHCKHÜ a a H K t a s t BHIIOMOHHHH, n o i i e a t e Jiuuib 
c a K H M t c n o c o ó o M t AOCTHiHej ie n o T p e f i i m f i n a c T p o f i . 

I l p i i p o A H O , HTO c r a x t MAEME upoj .COA.MOBA r i i no Ma-
AflpcKH. B t c e j r b c a j n a i o AÍTH i i a c o j o j a c j Kvri.ca TOJOBHO 
KpaCbHMH ([lOpMaMn, 6 0 OHH H0p03yMÍ f0Tb JIHUIb SOBcliMt 
a e r a o aaM i ' i ae .M t J JMKH H H; Bcrua c x u x a . B t c j i K O n t c . i y -

H a n n o T p e Ö H i f i m i i H p o 3 f ) o p t c i i i x a no n a c T j u n , . C e npoBo-
AHMe M Í . i y B H H M i cnoco6oM 'b : 

B t nepBOMt p n j ' t y B a a a i Í M e u a TO, I T O 6 U MH p o a f i i i -
p a a n M e m u t r p u i u j y j i o K h , AKT. n p a p o a f i o p l ; p y c b K n x b 
CTIlXOBt. H o H c i MeniIlÍ! HaCTH JiatOTb ÖblTlI 3aK0HHellUMIl 
JYIIKAMH. KOAH ce n e p e H i i r a e M e , i i epPKonaes ieca , n u A ÍTH 
n o p o 3 j M Í J i H KaatAoe CÍIOBO H ( j jpaay í i e p e n i i T a H O H n a c T U H H . 
FC.IH ne nopo3 jMl ; J IH , noTÓ^Kyf i j i e m i t 11 TOJBKO HOTOMJ' 
np i iCT jna i í s ie j o po ; ; r t opy no co,;cp; i ;a i [K) í i e m n i i x t n a c T i i n t 
H AO OTKUTB K p H T b l X t AJMOKt H HyBCTBt. ? 0 3 r 0 B 0 p t 0 
CHXt rOAOBIIO B t BHCIBHXt K . i a c a x t 5iae npOBOABTUCB n a 
MaAapcKOMt a 3 H u i , n o ec j i a AÍTU He ROBOPHTB no MaAapcKH 
B t TaKOfl M t p i , HTOFÍH BCe n0p03y5 l l i . lH , TOFAU II Ty f i JIIO-
T p e ö i H e i i e p j C b K n ü « 3 H K t j i K t BijnoMOHHHH. 

C e f i HOApoÖBHÍi p o 3 Ö o p t MJCHTB npoBOAHTucH A y » e 
AOKAaAHO. B t CTiixy ne noa ;e HaxoAHTHca a i a i n o r o c a o s a , 
( j )pa. in , p e n e i i a , K o r p i ne ( í h . i h 6 h 3po3_\Mt.r f ; a+.TJIHT,, 
KOTp t ne (ÍH.IH fiu bHMH I iepeHyBCTB0B,lHÍ. H e BaatHO, i i p n 
y n o T p e f i j e H K ) a K o r o a;;UKa n o p o 3 y M Í . i n H nepeHjBCTBOBaJ i i i 
Hxt. B a j K i i H M t ecTb, HTOÖU A t ű c T i i o uopo3y.MÍ.iii h u o p e -
HyBCTBOBajlH. 

/ V ' Ö p c , PCJIII B t NIKO.RF; 3 t a3HK0.Mt i i a y n o B a n a p y c b K H M t 
n o c j i i n o A p o f Í H o r o p o s ö o p y c a M t \H i iTe j ib npon i iTae c r a x t 
a T0.ibK0 noTos iy HiiTaioTb AÍ'TH H i ú i t öo. 'ibiiie p a a t . T Io | ie ; i -
M i p i i u M t jKaAa i ibe in t AB.IA.ioca 6 H TO, HTO6U A'IITH, K O T p a x t 
MaTei HHCKHH a.lUKI, pyCbKIlf l , B U p a ® a . l H AyJlKll H HJBCTBa 
noMOHbío npoH3Houiena B t ( |)op>it XJ'AOJKHH^OB. Ce y A a c r b c n 
JIHUB n o c j i t n a c T o r o HarAXAOBana 11 j n p a a n e n a , a j i e H TO 
CTaHeCa TOIbKO IIOMOHblO CH.lI.HOM BOJlt II TepiICJIHBOCTII. A 
y i t T I l I I U , KOTpOÜ MaTepHHCKHH íliiHK'b pyCbKHH H TO ) 'C-
NOKOBIFTIHOE HJBCTBO j i a e öo j ib inoe 3HaHl; i ia H H3 t o r . u n y 
BHXOBfJ, HTO OHa 3Hae H MaA«pCKIlÜ CTHXt K p a c u o HUTaTH 
H AeKaa.viOBaTH. 

H o H e p u t n a i u o r o n a p o s a 

H a i i i i c a B t : I I B A H ' L . 1 I I 8 A K ' L , A i ip . Aepai u a p . im io . i i í B t A m a - i o a u l ; 

M h OIIJITT. H a i a . m HOBHH raKoabHHfi p o s t . fim a :ieM.»e-
A t a e u b H k o k a h h , T a K t H yHHTe jb íiio6HTI> BHAÍTH pe.syji-
T a n , T. e. j o f i p u r t y c n i x t CBoefi t í s k o h p o S o r a . J ' c u t x i 
po f i oTU y u i r e . i f l noKasyeca Ha inKOAonanHOOTH nacp j ieHa. I I IK O -
aoBaH i io ro HO - iOBisa no3Hae>ie no e r o noBeAenio, ö e e t A i , 
HiiTaiisn H imcaHío. ^ o ö p H i í HJH C . a í i n i i y c n t x t OCOÖPHHO 
B t ABOXt n o c - i i A K b i i X t AOKa:jye y c u i m i i y HÜH n e j c n t i n i i y 
pof íoTy y n i T C j u i . I l e o c n o p o i i M o , HTO Ho - ios i i ca B t BO.IHKOÍI 
n i p t cyAaTb no e r o n o n e p K y (UHCMJ1, i m c a i i K i ) ! ^ , o 6 p u 0 , 
I I .u íbhhh , noKa3HHi"i noHepKb í t j a e Ha i i pme- iH n p i i i ' n i o e 
B J i a H H , — i i a o ó o p o T b , KTO i i . i o x o m i u i e , n p e i i i o . i a r a c M f l , 
HTO OHt ne n e p e f i m o B t Aof ípy n iKOíy , 3BOHT. He M a B t AO-
6 p o r o yHHTeaa. 

E c . m T a K t , B: iara . i fc , c o p a B n i u i e n o n e p K t H a r a n x t p y -
CIIHOBt ( A O p O C J H X t H UIKOMpbOBt ) , C t n o H e p K O J I t I l H U X t 
H a p o A O B t , c e ü n a c t BHAHMC, HTO i i a i n t n a p o A t o c r : i B t Aa-
JieKO o r b n p o H i H X b K j A b T ; p i i u x t H a p o A O B t . ^ , a a c e u o i n i i c i 
H a r a i i x t c e A a H t j w a c n u í i . OIIII M H O r o p a a t 3 a r a a T b , HTO 3 n a -
i o r b i i H c a r a , j i i iuih O 6 H He noAnHCOBanica. B t c a K i i x t c j iy -
H a a x t KOJKAHH A y w a e B t n e p i u o M t piiA'II H a i i a m y niKojiy, 
T. e . Ha p y c b K o r o y H H T e j a . C M O p a , MTO H H a u i o e niKOJib-
HHUTIlO CTOHTb H a TaKOH y p O B H Í , a K t H y APJ n i x t i i a p o -
AOBt, H i i a m o e jHiiTe.ibCTBO J i a e T a K o e i j i a x o s o e o f í p a a o B a i i a , 
a K t H \HHTeJii.CTBO H H H x t ii p o A O B t , npűTO i n a t i i o r . i aAaTH 
n p H H i i n y , u p o H T o n c . H ' p K t p y c H H O B t He A o c l r a c a c a í a n H o f i 
M i p n ? ECJIH y A a c r b e a H a f r n i npHHHHy TOTAH yxe j ierKO 
Haí iTH c u o c o f í t , a K t c e . n y ne . i , o r ' r aTKy noMOHii. i l H a y i a B t 
c e f i B o n p o c t H i o i n o B t AO T o r o , HTO n p u H i i n a c e r o H a u i o r o 
a a r a j i b i i o r o i i e j o c r a T K j ' C K p H B a e e a B t TÖMI, HTO y i i a n i H x t 
BIKOAbHHXb A^Tef i XHfÍHTb T a i i t HeOfixOAHMO lIOTpl.f í l ia 
o c ii o B a , T e . iipiirOTOBKa ! A l T i m a IIPHXOAHTB B t H a u i v 
m i i o a y c o B c l M b u e n p i r o T O t i e i i a l 

0 aKo i i me n p i i r O T O i m t p o c x o A H T b c a Ty r t ? B i , ; b H 
n a n i t j >inTe. i t B t n e p i n i i x t T H a t A » a x t C T a p a H u o n p i i r o -
TOBJlae HOBHKOBt K t A l ' f i C H o f i IIIK0A1.H0H p 0 6 0 T Í H AHUIb 
T a K t i i e p e x o A H T b K t c e p i o a H t i i i n O í i y a a n í n b i o ! . . . T a c e 
Aya>e M a a o ! T j n , p o i x o A H T b c a o AOBrofi A O i i i K O J i b H O H 
n p i i r o T o m t . 0 a K o f i :r.e ? . m u i b H e HCKaeJ i e , HTORH POAHHII 
npi i r0T0Bj iaAH CBOi ix t AÍTCÍÍ K I c e p i o a i i o s i y iuKo. ib i iomy 3 a -
HaTto ? 11 l iTb, l'.oJKe x p a i i b , c e C A Í J i a e A^THHa c a i i a , AHUIB 
H e T p e f i a e í B t TÖMI n p e i i a r cTBOHaTi i ! 

I I o c M O T p i í i t Ha A Í ^ O í i a . i o o c n o r n i f i i n e . T i r a n a n p H x o -
AHTB B t uiKOAy a K t 6 — 7 p o n n a , T. e . TOFAH, KOiiH OHa y a t e 
HacTO.lbKO p03BHTa, HT0ÍÍH MOI'Jia B t inKOAt yHIITHCH H HTOÖH 
ef i [iiKo.n . iia p o f i o T a He nouiKOAHJia. H o c n o c o Ö n o c T n A'1Í t"1 1 h 

na 'injTb po3BnraTHca yate o Mi io ro p a i i b B i e , aaate ceünact 
OTt i iOHarKy . Ocofieimo ® c (JH3HHH'Í; ( M e x a n i i H i i i ) cnocoÖ-
HOCTH : ÖhlCTpOTa 3 0 p a , AOBKOCTb pyK I I H niflKOCTb n p o H i i x t 
ABH'íKeHifi ( p j X O B t ) 3aBHCaTb OT t p a i l l ' H X t I I nOCTOaHHHXt 
y n p a » H e H b . Ilpa nncaHHi a;e caMoe BaacHOe ecTb J I O B K O C T B 
p j K t H oneí í ! ECAH H 3 j H a e » i e ce y H a u i n x t , ocofiemio 
BepxOBIlHCKHXt AllTCH, BHAHMe, HTO y H H X t c i a AOBKOCTb, 
RNÖKOCTB Aysse o iiajoit i i ip t po3BHTa. Haini HOBHKH, nep-
moKiiaciiiiKii őoaTbca iie.iiimL nucani, HO HO 6o.ibiuoií nacTH 
e m e II IIHCI>UC B a a n i B t CBOÍ pyKIS ! CKO.II.KO n y a t u o H a j i t 
H a f i i ^ o B a T i i f a , n o K a H a r o B o p i i M e A t T H H y , HTOÖH OHA iiMH.ia 
HHcbne II B3flJiaca AO H H c a H a - p n c o B a i i a ! 

í i i iaeMC, HTO c i a .IOBKOCTI, H c M i . i o c T b p o a m i e a e c a y 
AÍTHHH \ ;Ke OTI. 2 — 3 p o H H o r o irt,Ka I I O M O H Í I O p u c o -
B a H a . 1 j s e c o n c É M t i i a A t A ^ r n pi icyioTB 6yAi>T0 B t 6 o -
AOTÍ, B'b I i o p o c i , 11H B t C l l t r y najIbUOJI'b, TpíCOHKOIO h n p . 
C a K o e p u t ' O B a H a f í n ^ o , ecTb H fíyne c a j i H M t j noö i iMHMt 
3anaTbOM AÍTe i i , 6y Ab OHH n p o i i c x O A a T b H 3 t n p o c T o f i , M H n a H -
CKOÜ i J i a M M i u . BHAHMe, a K t y c M _ > e c a A i r n n a H a p i i c o u a i H e f l 
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noJiiofí i iBii inficH n p e j M e T b : 3 a a i H K a , K o p o B y , n c a , n r a n i K a . C e 
K o n n i T b c a M n o r o p a 3 b H e r a T H B H U M t peny j ibTaTOMb, n o e o n 
ecTb K'rocfc, KTO i i o j u e p a m r b Taicy i i i H H y nonNTKy , TO y c n t x i 
y c e J^OÖPHHJ ANAIEHÜ ® e Ha ö y j y i H O c r b — o r p o M i i o e ! H K -
p a 3 b H n p o T O , n o p n c o s a H H a B J i a e c a AJia ATRAIIU, OCO-
6 e n n o e c . n i o u a i i a e HOBiiy (BO6O*Y B u ö o p a , B t e i i a n a T b e M b 
H i i T e p e c u u M i ii n p i f l T H H M b , n p o T o yMiíTC.iíi ii i i p u ö i r a e K I 
HeMy y a t e n p e a t A e , ?1MÍ> 6 H HMHTHca o 6 y i e H » iiHCbMy 
( • i i p e j B a p i i T e . i L i i a NPUROTOBKA Kb IIHCI.MO-'ITCIIÍK)). 

V i t T i i i i H , KOTpa s i a e c n o c o 6 b i i a r O A y x m e oTMaJia 
y i i p a a s n a T i i c a BT, j l i c t o m p H C O B a H KI, y a t n CKopo 
pO^OBbeCfl TaK3BaHHbifi O K O M t P 1 , l i e jOCTaTOÍ ' iOCTb, KO-
T p o r o cH. ibHo 3 a T p y A i i a e j o Ö p o M y n n c a H i o . ECJIH y J , i r n i i b i 
y a e P 0 3 B H I H B 30p 'b II JIOBKOCTB p y i w , TOTAH M i i o r o ' r p y j i i o -
CTefi c i e 3 H e , n 6 o o i h 11 p y s n n p n o 6 p t . n i o n p e i t J e H H U Ü 
H a B H K b B t B o c n p o H 3 B e a e H i o JIHHHH H e ü 6YAE . ierKO i io -
ö o p o n i c a c i . Tpy. ; i iocTiiMH IICKI c n i a in ica i iH. / l , t n m a JTH-
MiiTb, HTO OHa q T o c b 3 i i a e , a HHMT> C K o p u i e y B n j H T t CBOH 
j c n t x i , THMI c*b fíojii.nioio p a a o c r b s o 11 OXOTOKI l a m i M a e c a 
m i c a i i b O M b . l ' n c o i : a n J I AYATE CIIOCOÖHO i ip i iB j i eKaTa Kb c o ő í 
JF.TH [IV; ö y j H T b BT> n e i i M a c .1 H, A a e effl n o c B JI H t : m a n a 
PO^HTB YAOKOJIBCTUIE, 1160 J-IITHIIA n a r j i H A i i o M o a t e BH-
FL'FCTH pe3y. lb'raTb CBOeŰ p o 6 o T H , JTUMHTb C B 0 Í COÖCTBeHIlt 
CHJIH, BCJltiCTBÍe l o r o p 0 3 0 B b e C H Bb Hefi C a M O y B Í p e n -
H O C T B H c o 3 H a H a ! BHAO 6a x a s e a c e - i a t e j i b B o , I T O 6 H 
A t T i i n a n o c T o a m i o Ma . ia Bb j i i c n o 3 i i u i n H y s s H t cpPACTBa. 

H o u n Mae u a u i a pycbKa j i r n H a n a r o A y Kb TOMy, 
HTO6H o u a c a i i b c a JI a i i p i i r o T o n i u i a c a Kb UÍRO.IBHOÍÍ n a y u i ? 
M o a t e n e n p o c T O C K a 3 a ™ . . . 'ITO n e M a e ! ^ . a p e M i i o n p a -
M y m y e e i caMa n p i i p o ^ a , 'ITOÖH n u c a j i a - p i i c o n a j i a , 
— He e<Tb HHMb! B i j b y H a i n o r o p y c H H a b b XIIJKH HH 
u e p a , HH K a p a H j a m a , HH H o p n i i . i a , HU n a n u p a , CJIOBOMI. 
Hi i f lKi ixb c p e a c T B b Kb i m c a H i o - p i i c o n a H f o ! E C J H ace TyT-TaMb 
H i i a i u e c a , TO T a K b OTAOKaTb, c n p a i y T b , ITOÖH itb HHMb 
Á t í r n i a B o o f í u ; e He i i o r . i a AOCTaTHCH. H e o c T a e c a j j a A t -
THHH H l i m o e , HKÍ. y r e j l b II C T Í B a XIIIKH, HO 3 a c e 

c a i j y e K a p a c o c r o p o H H M a i e p n ! E C J I I B I c e M b i c y i 1 ' 
U E I I H m i i o . i a p l i , OHH C T a p a i m o c u p a B a i O T b CBOÍ c p e ^ C T B a 
npeAi> Mei ibimiMii , KOTpHM-b a j K b c JI H H a T e 9 e , T A S I ÓN 
iiHca.TII! H o C r t j , a , n e e c T b HHMT. H n e e c T b Ha q o M b ! M i i o r t 
KOJiern c r p o r o pH! ;a3yn>Tb CBOMb y l e i i H K a M b , i T o f m n e Aa-
Baji i i n H i n y i i cpe , ;CTBa j o M a Bb pyKH M e i i b r a u x b . I I o MoeMv 
c e coBCtM'b n e n p a B i i a b H o , CAKIIÍÍ ; n i T e . i h c a M b IIOJI. c o -
6 o f o K0ii ; ie aMKy, 1160 OHI, A o c i a e n i uiKOJiy A Í T e B , K O T p t 
ÖOaTbCÜ B3ATH Bb CBOÍ pyKH IIHCbHe ! KO/K.Ihifl MOTb yAO-
CTObipHTHCa, ITO IiepBOK.iaCHIIIÍH, K O T p t IipHIHjlII H3b lf)a-
MHJHfí , Ae MaAII B03M03KII0CT'b MHOTO ,,({)ÍpKaTH", JIK"b Jlei'KO 
IiptlBHK.lU Kb IUK. nilCaHIO H yCIiOH.LH JierKlIH, n j laBHHH n o -
i e p K b , 11 i i a o Ö o p o T b ! I I p a B A a , c y i b II3«TÍH, HO B 3 a r a . 1 t OHO 
e c T b x a K b ! 

B u . i o 6a T a n é a i e j i a T e j i b i i o , I T O 6 H H i i a m t B e p x o B u i u 
n a r a MOTAII 110 CBoefi A ^ H Í , , i p K a T U - ( | ) i p K a T H " , TOTAH H n a -
111a MKOABHA p o ö o T a 5 H . i a 6 N y c n i u i H i f i i u a , n a i u t 5 MCIIHKH 
i m c a A H Cm CM1,.IO h 6 O N . m e , CUMI y j i y i m i i B i . 6 Í J c a 11 110-
q e p K i n a u i H X b p v C H H O B b ! 

H e B O c n p e i u a f i M e T a a t e n a u i n M b y q e H H K a M b , >r ro6i í Aa-
BajiH Bb p y K H CBOHXb .Ma.it'Hi.KHXb c e c x e p ' b 11 6 p a r o B b c n o t , 
n i i c b H a 11 n a i i H p ' b ; H a o 6 o p o T b , o Ö a c H liMb í u t b naiKHOCTb c e r o , 
H ec . iH e c T b Bb n iKOj i i H W i i u i H o e n a m i p a , y i i o T p e ö i M b e r o 
Kb c e f i Ö A a r o p o A i i o f i u t . m . I I p o T a r o M b u e A O B r o r o i a c y JBU-
AiiMe A o 6 p H Í i p e s v A b T a T b c e r o . I ' ^ t o c r b n p i r a r b , TRMI> 
AÍTH AOBKHÍ M a r a NOAT p y r a M H Bee H y a t H Í i n i c j i t c p e A -
CTBa. É p o M t T o r o n e c M i e M e T e p i i t r n Bb UIKOJÍ A t T e f i FIEUI. 
n n c b u a 11 n a n a p a . a s b TO y n a c b l a c r o 6 n B a e , ITO A l T i t n a 
U Í A H H A e u b n e p e c n A H T b Bb mKOJi i 6e ; rb n n c a n a , 6 0 He 
n p u i i e c a a m i c u e ! 

J 'HiiTeJib TOKe AOBACEHB r c e y n a a t a r u 11a C B O H 110 
q e p K i ü l I ' j a A a i i M e c n o c o ö o B b HTO6H u a u i a YJKE LUUIKOAN-
noBHHi ia MOJiOAeJKi* n o r j i a j a i n n e y u p a i K H a n i c a ( K y p c u , 
A e K u i i i ) ! 

CHMT. c n o c o 6 o M b A o c a r n e j i e , HTO II H a n i b p y c H i i b n e 
ö y A e A o a r a c a n H c b u a I 

yqiITEAtCKt. COBPAHIE H'I, MAPAMOPOUI-
CKOfl AAMUHlICTPATIIBHOfl EKCn031IT5'P'J;. — MH-
HHCTepcKiifl COBÍTIIHIÍT. ^p. Kl.iiH M a p H H a BB lio.io-
BOMb, U'b X j C T t , BH C o K H p H H l l t , Bb IUTHIIOMb, I!b /I,)"' 
60B0MB H BB T p e ö y í i i a n a x b u03 i i aK0Mi iBb YIHTE.IBCTBO 
O K p y r o B b 37. T p e Ö o B a n i a M H A H e u i H H x b B o e H i i u x b q a c o B b , 
HaiIOMHHaLb HXb 11a UIKOAlHIly AÍ^TP-l t l IOCTb THXb, I T O 
CTapaBlTbCH POÖHTH n e u o p a A O K b H H a TO 1 T 0 Ö S c e 3 a -
Ő o p o H i i . m . I I o j H i i i n , C.IOBO Bb AHeuiHHXT. l a c a x b T a K b l a c -
T H X b 3 M t H a x b 3 a i i a T Í H , K a T a c r p o í j i a J i b i i t i i acAiACTBa q o r o 

IIOKA^YIBCA UOTOMI, BT. M i ipy . LLOTOMB n o n p o c i i B b ymTe . ibCTBO 
u a 6 o f i i i p o r a B b 6 e 3 B i p c . B a p o 3 n p o c T p a n e H i i o r o 3a i e x o -
caoBauKoft epa.IIo p i n i A p a lOiia MMPHHH ^ p . Be^a I í e 3 A Í 
lUKOAbHHH COBtTIIHK-b, KOp. líIKO.lbHHH HHCIieKTOpb B03BaBb 
c J j x a T e ; i b C T i i o u a T o m i o e n c i i o B H e n i e C B o n x b noBHHi iocTe í i , 
í r ó BOCIIHÍ M a c a IIOABOŰHO Tpe6yKiTb OA'B Koa tAoro . K o -
H e i H 1 CTe i | ) °Hb ' I e x 11 JI B mi to . iB imí í p e i | i e p e H T b r o B o p i i B b 
0 3 i i a i e H a 3 6 n p a H a .II.MIIUXB pocTAiiii 'b. 

1'HiiTeAbCTBO BCKAH OAyuie i i j i e in io i i p i i i u u i o y i a c T Í e n a 
CHXb c o Ö p a H i a x b . 

H E 3 A B H B A H M E 

H i j o e jf t i iTí i l O A O B t K a CTOUTL 11,1b Ha3HaHei ia MHO-
ntecTBa u i A e i i . K A K J M Ü j e i i b H K a a u u B MOMenr-i, i i p u n o c a T b 
A a j i b i u t u i j i i . A i i u i b TOIÍ HOJIOBTKB uocTynae NEBHHMH Kpo-
KaMII n o CBOeH M 3 H e H H 0 H AOpO . i t , KOTpíJU Sioaie COROKy-
1IHTH c i l l t . I H Bb maCT.UIBOMB COrAaBieHK) AJia CB06H KO-
HeíHOH, BC.TIIKOK u t j I H . 

• 

E C J H Y Q H T E J T , J I I I Í . B H X O B A T E ^ T ^ E P A T H T B o n -

P A B / I A N U I N , I I M ' í ; n m T e . i > C T B O ÜT, ^ . Í J O T I J E C H O F L 

II ^ y X O Ü H O É 3KK3HII A Í ' T I I H H , T O r ^ H H T O T p e Ó O -

naHa o i ipaB^aHoe : H T O Ő H coBepmeHHo po36npaBCJi 
BT) T a i i H O C T H X T . T Í í J C C H O f i n ^ V I i r e l l H O f l a t I I 3 H H 

A Í T I I U H . 
* 

I I j e a . i o w B BHXOBana aBAaecs BcerAa: coBepmeHuni i 
90 .10BÍK. Ecrb A y a t e BaatHUMb, HTO BHxOBai ' e . i b B J i a c i i i B o 
Bb 1 0 M b BHAHTb CIO COBepüieHHOCTb. 

R o u s s e a u TO r s e p A H B b , 4 1 0 MYCHME BEPHYTHCA AO n p H -
p o A H , 6 0 m i B i i . i H 3 a u i a r y ö i i T b l O K O B Í K a . T a i t b , n o e r o 
n iHÍHÍm c o B e p u i e i i H H M aBJaeca : i o A O B Í K b n p a p o A U -

P e s t a l o z z i Bb AOCTHIKCHFO r y M a H H 3 « a ( l o . i o B t ' i o r o 
IJBCTBa) BHAHTb lLÍAb BHXOBaila. E r O COBepUieHHblM HO-
AOBtKOMb BBJIÍieCJÍ TOH, KOTpUÍÍ p 0 3 M U l U . i a e c a AOÖpOMV HOe 
•lOBÍKy A0CT0HIIÜM1. CnOCOÖOMb. 

H e r b e r t S p e n z e r x o i e n o M O í b i o BUXOBana 03Óp0HTU 
i 0 . i 0 B t i ; a AAH 6 o p t 6 n 3 b jKHiuibK). E r o l u e a j i O M b e c i 1. 10-
a 0 B Í K b , K o r p á n n o ö Í A J K a e B'b B c i x b a t H 3 H e H H r j x i . 6 o p b 6 a x ' b . 

H e r b a r t n i j b i o BHXOBana n a 3 H a i a e p 0 3 B i i B a i i « MO-
p a . i B i i o r o x a p a K T e p a . C tAOBaTe j ibHO c o B e p m e H i i u M b M o w e 
6 n r a JiHinb lOAOBtK'b T B e p A i ' r o M o p a j i b n o r o x a p a i í T e p a . 

M h H3b CIIXl p03.1HHHNXb CTaHOBIIIUb B U B e A « ' ü TO, 
ITO COBEPMEHHUMTJ Moate 6HTH .n iu ib RAPMOHHIHO B n x o B a -
HHL'L 1 0 . 1 0 B Í K I . T a K l I H , KOTpOrO yMHHKH 113 OL.ia.LY MOpa.IB-
H o r o H a u p a B i a t o T b c a ö j a r o p u A U H i i n HAca. iaMi i . 
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Revista Invátátorilor 
» 

REDACTATÁ SI EDITATA DE MINISTRUL REGAL MAGHIAR 
» 

AL CULTELOR SI AL INSTRUCTIUNEI PUBLICE 
» 

COMUNICÁRI ÍN LIMBA ROMÁNA 

R O L U L MEMORIZÁRII ÍN SCOALA P R I M A R Á D E AZI 
* 

De DROZDY GYULA 

In tara noastrá una din rezultatele názuin-
telor care tindeau la schimbarea metodelor in 
urma programului §coalei pr imare din 1925 
este: sa excludá §coala „corepetitoare" §i prin 
asta prea multa memorizare a cuvintelor. Nici 
atunci nu era noua lupta contra corepetarii, 
dar aceasta lupta era numai teoretica. In prac-
ticá, §coalcle puteau sá invete lect'ile nu numai 
la noi, ci in Európa intreaga. Metoda> aceasta 
nici a§a numita ideia „§colii de munca" u-a 
putut-o desfi inta complect. 

Metoda asta consta din acéla cá invatatorul 
explicá textul din manual, copiii i§i inseamná 
in carte „de aici" §i „pána aici", acasá o invata 
cuvánt de cuvánt §i apói o spun la §coaIS. 
La u rma rezultatul depindea de faptul cá me-
mória copilului cáte lectii din cáte cái'ti a putut 
sa le retina. 

Sá ne ocupam putin de desfa§urarea psiho-
logicá a acestui procedeu. 

Cánd un copil invata lectia, in suflet i-se 
íntiparesc cuvintele, deci in mod vizual ia cu-
no§tintá de e!e. Expr imarea lor consecutivá o 
repeta páná cánd ii rámán in minte cuvintele. 
Cánd i-au rámás: §tie lectia^. §t im ca memori-
zarea textului este mult a ju ta ta dacá elevul ci-
te§te cu vocea tare, caci atunci se coordoneazfi 
imaginile vizuale §i auditive cu organele vo-
cale-^i mai multe impresii coordonate se inti-
páresc mai bine in minte. E mai u§oara memo-
rizarea atunci, cánd continutul textului esté 
íntcles de copil, cáci atunci §i intelegerea a juta 
la memorizare. Cánd copilul a inv&tat cuvánt 
de cuvánt lectia, o spune, deobiceiu f a rá sa se 
gándeascá la inteles, ci numai la text, la cuvin-
tele tipárite pe cari le vede in fata. 

Sa vedem invatarea lectiei din punct de ve-
dere pedagogic, obiectiv. 

Ce rost are oare, dacá copilul cu muncá obosi-
toare §i grea invata cuvánt cu cuvánt ceiace a 
inteles? Dacá in schimb nu 1-am facut anterior 
sá inteleagá in toate privintele textul, oare co-
pilul numai a§a il intelege, daca cite§te de 10- • 
15 ori, sau il, invata pe de rost? Atunci textul 
mánualului nu-i bun, ?i pentru asta copilul nu 
se poate obosi, nu poate suferi. 

Dacá ne gándim la oele spuse, putem con-
stata cá desvoltarea priceperii nu a junge nimic 

cu invatarea textului cuvánt de cuvánt. Putem 
sá spunem cá pe lángá acest fel de memorizare 
copilul prime§te o deprindere. E insá un mo-
tiv prea slab, caci ín viatá de asta nu va avea 
nevoie, numai cánd va trebui sa invete o cu-
vántare, o poezie ocazionala. Asta insá nu me-
r i tá atáta ostenealá, energie, cátá depune co-
pilul, ín §coalá pentru memorizare, §i timpul 
acele pe care-1 pierde. E un motiv destul de 
obi§nuit §i acéla cá in t impul inv&tárii copilul 
i§i spore§te vocabularul, i§i cizeieazá stilul ?i 
felül de exprimare. Asta e un motiv destul de 
important §i deoarece trebuie sá r e intrebuin-
tám de aceasta valoare a memorizárii, vom re-
veni asupra ei la locul cuvenit-

Memorizarea in privinta educatiei sentimen-
telor n 'are importantá mare. Cá asta e a$a, o 
putem constata la recitarea poeziilor a caror 
gándire ^i sentimente din ele nu le-au trecut 
111 sufletul copilului. Dacá copilul recitá o poe-
zie astfel memorizatá, simtim in vocea lui, suf-
letul copilului n'a luat contact cu acea gándire, 
acel sentiment pe care poetul vrea sa-1 exprime 
in poezie. El spune poezia simplu ca §i o lectie. 
Vede numai cuvintele, le spune in timp, ce 
trece indiferent pe lánga gándire §i sentiment. 
Tot a§a §i cu istoria, sau lectia altéi materii 
invátate pe de rost. Dacá de exemplu copilul po-
veste§te navál irea tátari lor dupá textul din 
carte, pe cuvinte, pe voce simtim cá lectia nu e 
deloc in concordantá cu ceace spune. El spune 
cu acea§i voce indifcrentá lcctia despre navá-
lirea tátarilor ca-§i cum ar spune par tea cu 
glória dela „Nándorfehérvár". Asta se in-
támplá §i atunci dacá mai intáiu invátátorul 
explicase §i prelucrase bine materialul, cáci 
copilul in timpul ínvátáturii nu i-a in seama 
sentimentele, nu se gánde?te la inteles, ci isi 
concentreazá toatá energia la invatarea pe de 
rost a textului. Educatia sentimentului o ser-
vim numai atunci, dacá nu lásám memorizarea 
textului, ci prelucrarea sistematicá a materia-
lului. 

In t r 'o scoalá corepetitoare educatia vointei 
are rolul de-a face pe copil sá se hotáreascá sá 
invete lectia. Dar importanta acesteia scade, 
dacá in t impul educatiei ne gándim cá princi-
piile didactice §i metodice dau mai multe oca-
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zii la muncá prin vointá, a cáréi rezultat este 
actiunea §i deprinderea. Din cele arátate putem 
vedea eá asta e numai seoalá de cuvinte. Dar 
totusi trebuie sá punem intrebarea: oare sá nu 
invete nimic pe de rost? Ráspunsul este: da, 
dar trebuie sá ne gár.dim bine, ce, cát, §i de ce 
trebuie memorizat. 

In primul ránd poeziile trebuesc invátate 
fára carte, dar numai atunci cánd ideile si sen-
timentele cuprinse in e'e au fost deja intiparite 
in sufletul copiilor. In timpul studierii gásim 
cáte o expresie, cáte an sentiment artistic des-
cris. Invátarea §i declamarea unor asemenea 
fragmente, de valoare literará nu face pe copil 
numai sá admire, dar i-se intipáreste in minte 
stilul frumos, i-se imbogáteste vocabularul. 

Ceace am spus páná acum, se referá numai 
la educatia in limba materná. Intrebarea e cá 
ín scoala cu limba de predare románá, pe copiii 
románi cánd ii invátám ungureste, sá-i punem 
sá memorizeze texte unguresti? Ráspunsul la 
aceastá intrebare e directá. Si anume cá da. 
Deaceia e necesar, cá in timp ce copiii románi 
invatá text unguresc, exerseazá exprimarea cu-
vintelor unguresti, formarea propozitiui ilor, §i 
odatá cu asta i-se intipáresc in minte formele 
gramaticale, pe care ocazional le intrebuinteazá 
in vorbire. Aici ínsá trebuie sá pretindem sá se 
explice inain te textul unguresc copiilor románi, 
si nu numai gándurile ci si cuvintele §i intele-
sul frazei. Textul unguresc sá nu aibá un cu-
vánt, nici o propozitiune pe care sá n-o inte-
leagá copilul román. Dar nici atát nu-i destul, 
trebuie sá facem pe copii sá simta sentimen-
tele ascunse ín poezia sau fraza maghiará-
Natural , asta n'o putem face numai ín limba 
maghiará, ci in timpul explicárii frazelor, cu-

vintelor, stilului, fondului, trebuie sá ne folo-
sim de limbá románá ca limbá materná. E foarte 
important ca invátátorul, inainte de memori-
zare, sá le citeascá clar si ráspicat de cát mai 
multe ori textul, si sá pretir.dá asta si dela 
copii in timpul invátárii poeziei. 

. Ar fi o mare gresalá, ca invátátorul sá pre-
tindá pur si simplu ca copiii sá invete poezia 
discutatá. Nici intr 'un caz asa ceva nu putem 
face. Nici chiar atunci, cánd copiii románi in-
vatá poezii romáresti , dar mai cu seamá atunci, 
cánd copiii románi trebuie sá memorizeze poe-
zii unguresti. In ambele cazuri trebuie sá invá-
tám pe copii cum sá memorizeze? La inceputul 
anului, inv&tatorul íi invatá una sau douá poe-
zii in felül urmátor : 

Dupa explicarea poeziei invátátorul o citeste 
toatá in timp, ce copiii o urmáresc in carte. 
Pe urmá citeste fragmente potrivit de lungi cu 
eapacitatea de intelegere a copiilor, pe care 
f ragment copiii íl citesc de mai multe ori, pe 
urmá il spun fárá carte. Tot asa ii invatá $i 
f ragmentul urmátor, dar acum in concordantá 
cu cel precedent. Cánd in felül acesta terminá, 
atunci íi puné sá o mai citeascá toatá pe urmá 
sá-o spuná fárá carte de mai multe ori. Pe 
urmá spune la copii ca si ei sá invete in felül 
acesta. 

Aceasta-i metoda fractionará de invátáturS-
La copiii mai mari deja putem inváta metoda 
globalá de invátámánt, cánd poezia se citeste 
toatá páná cánd o §tie elevul pe de rost. 
Aceastá metodá o putem intrebuinta numai la 
invátarea textului ín limba materná. Copiii 
románi sá invete textul unguresc totdeaura ín 
fragmente. 

D E T E R M I N A R E A UNITATILOR INVÁTÁMÁNTULUI 

Inainte de a incepe sá invátám, una dinire 
cele mai importante probleme e determinarea 
extensiunii unitátii invátámántului. Indeosol i 
aceasta-i important in scoalele nedivisate si ín 
parte in sjcoalele divisate, unde-i sistem de o 
jumátate orá. 

In generál sá avem gri já ca o unitate de 
invátámánt, sá eont'.na numai atáta parte pe 
care in cadru timpului ce ne stá la dispozitie, 
sá o prelucrám, temeinic. Cát sá fie o unitate, 
acesta depinde de eapacitatea de pricepere a 
copiilor si de natura obiectului. 

La determinarea unitátilor invátámántului 
mai íntáiu sá luám in considerare: cari sunt 
aceíea noi conceptii, cari se aflá in aoeia- Apói 
sá le cercetám, cá conceptiile noi, din ce ele-
mente se plásmuesc, cari sunt acelea semne ale 
conceptiilor noi, pe cari trebue sa le facem 
cunoscute. Trebue sá ne gándim si la aceia cá 
de semnele conceptiei noi sá ne ocupám in mod 
separat, páná in timpul, cánd invátámántul 
fárá nici o divizare separatá íl vor pricepe sau 
recunoaste báetii. 

Cánd cercul de conceptie si pártile aceluia 
deja le-am constatat, atunci vine rándul la 
construirea mersului metodic. Aici inainte de 
toate trebue sá constatám ordinea unor note 
ale cercului de conceptie. Sá ne ingri j im ca 
r.otele conceptiei sá urmeze in ordinea nuine-
ricá coresponzatoare una dupa alta, a§a ca din 
acelea gradat sá se construiascá intreg cercul 
de conceptie. 

Sá determinám cá timpul cánd in serviciul 
íntelegerii trebue sá punem intuitiunea si cá 
ce fel de intuitiune va fi aceia? Oare obiect, 
chip, contemplám, sau cu desemn sau explicajie 
a jutám priceperea sau retráirea? 

Sá ne gándim la aceia, unde aplicám mono-
loghizarea formei de invátámánt, la convorbire 
si unde la comunicare. In legáturá cu aceasta 
sa constatám inainte de toate care parte a in-
vátámántului este potrivitá pentru a face pe 
copil ca sá fie obi§nuit cu deductia, judecarea 
si cu munca activá-

In timpul realizarii planului, sa impárt im 
bine timpul ce ne stá la dispozitie ca nu cumva 
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predarea sa se extindá, sá rámána neterminatá-
Sá ne a jungá timpul la recapitulári 111 unitate 
si la exercitare. Determinarea extensiunii uni-
tatii de invátámánt reelamá maré cumintenie. 
Sá nu uitám cá predárile cu materie stransá, 
dau putine cuno§tinte superficiale §i nu satisfac 

nici dorinta de stiintá a copilului. Dar predárile 
extinse, neterminate au dezavantajul cá báiatul 
n'a primit un complect intreg si asa nici inte-
resül nu i s'a satisfácut, dar $i aceia cá termi-
narea preia mare parte §i din ora viitoare. 

J. D. 

SCOALA D E EDUCATIE SI JUDECATA 
> » 5 

La orice pas auzim, cetim, cá scoala ingrá-
mádeste in sufletul copiilor numai fapte, 
insirare de date si invátátorii, profesorii si 
chiar inspectorii iau in consideratie numai 
masurá in care aceste lucruri sunt insuj i te de 
copii. Acestia, cari nu sunt pedagogi critici, 
a jung páná acolo, cá nu gásesc necesare insi-
rarea datelor dupá oarecare sistem. Ei pretind 
„rousseauism" pur, dupá care copilul isi cástigá 
cunostintele prin experientá proprie, gándire, 
concluzie §i judecatá. 

Daca toate aceste observatii le privim din 
punct de vedere pedagogic, in multe trebuie sá 
le dám dreptate acestor principii, dar nu le 
putem primi integrál. 

E adevarat cá in multe §coli iucá §i acum 
se multumesc cu cát mai mult material, rnemo-
rizarea si insusirea a cátor mai multe date, 
dar acest sistem aproape peste tot e in deca-
dentá. Azi e formatá o conceptie mai sánátoasá 
si anume cá trebuie sá memorizám prin invá-
táturá multe lucruri cáci fára invátátura sis-
tematizarea gándurii devine superficialá- In-
vátátura nu poate f i insá o simplá memorizare 
a cuvintelor, ci trebuie sá fie o invátátura cu 
judecatá, ceace inseamná sá nu fortám copilul 
sá invete anume lucruri, ci in cursul explica-
tiei sá-i facem ca prin judecatá sá-si dea seama, 
copilul sá considere constatarea intelesului, a 
esentialului ca munca sa proprie si nu cuvin-

tele, ci intelesul sá-1 memorizeze. Intr 'o §coalá 
asemenea condusá, nu este invátáturá fára 
judecata copilului. 

In scoalá de azi se pretuieste mai mult des-
voltarea: spiritului de observatie, judecátii. 
felului de a gándii, spiritului critic, mobilita-
tea vietii sentimentale, adáneirea si stránsá 
legáturá cu morala, exprimarea prin simt si 
fapte ale aeestora-

Natural, scoala primará nu le poate desvolta 
destul de bine, dar pentru toate acestea tre-
buiesc depuse bazele solide, asa, ca copilul cás-
tigánd aceste insusiri sá le poatá aplica in 
viata, sá le desvolte si bazele principiului morál 
sá nu le poatá strica viata-

Invátátorul seolii de azi stie bine ca prin 
invátarea textelor numai pe jumátate intelese, 
si prin insirarea lor mechanicá, nu-$i implineste 
datoria. Dar totodatá stie cá viata de azi cere 
multe cunostinte la care nu e destulá memória 
desvoltata, ci trebuie sá fie aláturi si capaci-
tatea de a judeca logic si principiul pur al 
moráléi. E absolut necesar ca peste ruinele 
seolii de memorizare sá se zideascá cát mai 
repede acca scoalá, care creste prin invátátura, 
care creste pentru patria noastrá acei cetáteni 
religiosi, cinstiti, patrioti, constiinciosi care 
au stiinta necesará pentru cultura generalá si 
care stiintá o pot valoriza atát pentru ei, cát 
si spre folosul colectivitátii nationale. 

D. Gy-

N U UITA CA 
Nu uita ca invát&torului, care nu poate sá 

iubeascá pe copilul, ii va aduce viata numai 
nepláceri. Invátátorul insá care iube$te pe copil 
are atáta bucurie, pe cari nu le poate avea la 
nici-o altá carierá-

• 

Nu uita ca iubirea $i respectul sunt senti-
inente cari desvolta earasterul, sá invátámdeci 
pe copii la iubire si respect dezinteresat. 

• 

Nu uita ca jocul improaspátá copilul, fanta-
zia lui este miscatá, desvoltá dispozifia, ascu-
teste simturile si il face pe copilul sá se aco-
modeze comunitáfii. 

Nu uita ea scoala primará niaghiará nu 
creste numai ómul in generál, ci il face sá fie 
si cetátean al statului maghiar. Viitorul cetá-
tean trebue sá se incadreze in viata statului 
magliiar, in care isi va gási fericirea prin 
munca cinstitá. Scoala care nu in(elege sá-i 
educá pe elevii ei la loialitate fatá de statul 
maghiar, contravine nu numai Patriei, ci ?i 
fericirii neamului-

• 

Nu uita ca recunoa$terea celui frumos, buti, 
corect morál nu inseamná totodatá si urma 
rea aeestora. Educafia trebue s'o főrmeze vointa 
astfel ca ceeace a fost gásitá corect de mintea, 
voinfa s'o puné pe drumul inf&ptuirii. 
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SAOPSTENJA NA SRPSKOM, HRVATSKOM, MEDJUMURSKOM, BUNJEVACKOM, 
SOKACKOM I VENDSKOM JEZIKU. 

NÁCIN NA ODGAJANJE ZAHVALNOSTI 
Pisai: DROZDY GYULA 

Zvun l jubavi tezko najdemo custvo, kője bi 
blize doneslo l judi jednoga k drugomu, kak 
Custvo zahvalnosti i izrazaj iste, ipak j ih tak 
malo piseju od poveksanja zahvalnosti, od od-
g a j a n j a na zahvalnost. S tém veC Cujemo od 
nezahvalnosti. Dén-na dén cujemo tuzbu, da bivSi 
nasi dijaki vnogoput i pocastni pozdrav poza-
biju. Na tuzbu se nam otpreju vusta ali nemis-
limo na to, da smo tomu morebiti i sami krivi, 
jer nésmo odgojili naSe di jaké na zahvalnost i 
na posten izrazaj iste. 

Ako vu zivotu pojedinog cloveka ispitavamo 
delovanje custva zahvalnosti, vidimo, da isto 
med plemenitimi custvi na prvim mestu stoji. 
Dobro se cutimo ako smo zahvalni i dobro se 
Cutimo, ako zahvalnost spazimo. Custvo zah-
valnosti skup ide s nekvim privlecenjem, postu-
vanjem vnogoput s l jubavjom. Vugodno se 
Cuti on, koji zahvalnost izrazuje i vugodno je 
onomu koj zahvalnost dobi, primlje, jedno je 
dakle custvo, kője dva cloveka vuzko skup 
skapCi. J.er pak je to tak, zato zbog druStvenog 
uzgoja je vazno, da vu dusi nasih dijakov 
Custvo zahvalnosti Cim jakse zavrsimo. Ali 
navlastito komu moramo biti zahvalni? Onomu, 
koj je s nami dobro nacinil, komu kakvo dobro 
moremo zahvaliti. Ali k tomu da to vustanovimo, 
potrebca je moralna uvidnost. Ktomu malo díte 
joS néma mogucnost. Na to ga moramo odga-
jat i i skopCano sa uzgojom na moralnu uvid-
nost zbudimo, zavrsavamo vu njem custvo 
zahvalnosti. 

Vu famil i jarskom odgoju se onda poéné 
buditi custvo zahvale, kada déte privucamo, da 
neka j zahvali. Néje ali dosta, ako zahtévamo, 
da déte zahvali dobljettu stvar, nego i roditel j i 
i brati, sestre mora ju zahvaliti, k a j od deteta 
dobiju. To cudaput drziju za odgoj na pristoj-
nost i poStenje. To je, ali je od toga neka j veő-
Poséjanje jednoga seménca, vu kojim je vec 
nutr i klica custva zahvalnosti. To je vee cuda i 
cuda vugodnih prilika, da potli, kak se presiri 
moralna uvidnost, se rezcvete evét zahvalnosti. 

Veseli dnevi famil i je dén godovni, den 
narodjenja , ljetosnije, sve, sve je prilicno za 
zbudj ivanje öustva zahvalnosti. P redan je jed-
noga —i dva cvéta, govorenje malih verzuSov, 

néje samo forma paznje, nego takva odgojna 
vrédnost, koja podpomaze pojacanje plemeni-
tog Custva zahvalnosti. P a zatim tu je molitva, 
vu kojoj dobromu Bogu da hlavu dete za dob-
ljene dobrote- Tu se vec skup sa custvom pobo-
2nosti budi i Custvo zahvalnosti. 

Za uzgoj Custva zahvalnosti Skola nesme 
pozabiti. Ali zlo bi bilo misliti, da dosta vCi-
nimo stém, ako samo spominamo zahvalnost i 
prosto samo pokazemo na nezahvalnost. Na 
mesto toga Cuda-Cuda takvih dozivljenja mo-
ramo dati detetu, vu kojim prezivuju vugodna 
Custva izrazenja zahvalnosti. Na sve to imamo 
velike prilike. Vu skoli se na jprv ic nastavi 
ono, k a j se je vu famil i j i poCelo. I tu n a j zah-
vali déte, ako k a j dobi, ali n a j zahvali i navu-
Citelj detetu, ako mu ovo k a j god préda. N a j se 
rezgovara navuCitelj s decom od onih dobro-
tah, od one l jubavi, k a j j im roditelj i daju, k a j 
s tar im roditeljom moreju zahvaliti, med tőm 
n a j zbudava, n a j gliblese napravi custvo zah-
valnosti. Na jda pozdravléjenja za onu pri l iku i 
n a j je navuCi na pr is to jni izraz zahvalnosti. 
N a j se briga, jeli se deca doma pris tojno pona-
s a j u r k njihovom razumu mereno se n a j razgo-
vara snjimi, da je, to zjednim i izrazaj zahval-
nosti. Na cuda mésta, osobito med prostih okol-
nosti ziveéem narodu se déte ne pokloni, ne 
kusne ruke, gda otide z doma íli se dimo po-
vrrne, akoprém je ov kusec ruke jeden zmed 
najlepsih izrazaja zahvalnosti. P a zato n a j se 
trsi navuCitelj, da deca svojim roditeljem vu 
takvoj priliki kusneju ruku. 

Vu gkoli prilikom odga jan ja na veru stalno 
imamo priliku, da dobromu Bogu za dobljene 
dobrote hvalu damo- On navucitelj, kojega 
duSa je puna poboznosti, lehko odgoji decu na 
to, da ove zahvalne molitve né samo vusta, 
nego i srce i dusa n a j govori. 

Ali i izvun skole se vec takvih islucajov daje, 
koji su prilicni, da dete hvalu izrazi i stém se 
mu vu duSi Custvo zahvalnosti pojakga. Takva 
pri l ika more biti na pr. godovni dén bivSega 
navucitelja, Bozic, Novoljeto ili drugi svetek. 
S priliccim razgovaranjem s detetom, dajmo 
da déte piSe zahvalni list bivSemu navuCitelju 
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I skola i obcina ima dobrocinitelje Pokazimo 
na bezsebicne cíne ovih, koji opce interese slu-
ziju i iskajmo priliku, da deca ovim zalivalnost 
na nekakvi nácin pokazeju- Stém vec custvo 
zabvalnosti prer.esemo na custvo obcenitosti. 

Ali né samo pram zivim, nego i pram mrt-
vim dobrociniteljom zbudimo custvo zahval-
nosti vu decjoj dusi. Takrekuc vu svakim 
opcinskim cintoru je takvi grob, pod kojim 
takvi opcinar pocivá, kojega spomen zahvalno 
őuvaju nasljedniki. Pobrinimo se, da vu datoj 
priliki i deca izreeeju svoju zahlavu poleg 
groba. Drzirno navék vu deci dragu spomen 
junackih mrtvih i gda gud imamo priliku 
budimo pram nj im nasu gliboku zahvalu. 

Svakom prilikom pokazimo na pozrtvovnu 
borbu vitezkih honvédop i svaki nácin izcr-
pimo, da deca makar i putem odrecenja izraziju 
hvalu prama njim. 

Pak tu su nasi vumrli veliki ljudi. Med 
navukom hiStorije predajmo, da su junaki 
nas kulturu branili, veliki muzi su nam bolsi 
zivot osigurali, pri raspravi gtiva i pesma vpu-
timo decu na cine t as ih piscov i pésnikov i 
pokazemo jim, k a j moremo zahvaliti ovim. 
Med tém ne pozabimo, da smo jim duzni zah-
valni biti mi, koji vu ovoj domovini zivimo, 
i njim pripadajucu zahvalu gliboko posadimo 
vu décje serce. 

Med uzgojnom podukom zahvalu vu pripo-
vesti, pripecenji, stiva i versi moramo predo-
citi. Vu predocenju ovih na j spari ju deca onaj 
őin, dobrocinstvo, za koji je zahvalu vréden 
dobrocinitelj, pa zatim pokazimo i na to, kak 
je izrazil zahvalu on, koji je posledice dobrog 
óina vzival. 

Sve ove prilike, prezivljene pripovesti, pri-
peőenja, Stive i verSi se na takvi dozivljaj pre-

obrneju vu duSi deteta, kóji podpomaze zavr-
Serje i pojacanje custva zahvalnosti. Med raz-
govorom po nacinu predlozenjem déte premi-
slava, presudi i sudi, koj dusevni cin sluzi zavr-
savanje moralnog uvidjavanja. 

Kak vidimo zahvalnost neje nekakvo od-
slranjeno custvo, nego célost duse cvrsto se 
skopía s sadrzajom cele duse, vu harmonij i je 
sa svimi izrazaji duha. Pa ravno zato, ako dote 
odgojimo na zahvalnost, to mu ima delovanje 
na céli zivot. Blazen more biti on, koj se sva-
komu suncenomu traku veseli vu zivotu i to 
zahvalno primlje. Takva dusa i oblacne dueve 
zivota lehko podnasa, jer je zahvalen za dobro, 
pa i lépotu, za koju je hvaleduzen, i to mu 
tesenje daje. Ona dusa, vu kojoj vu mnozini 
rasteju cvéti zahvalnosti, je navék mirno ve-
sela i opcinstvu bude navék obljubljen i has-
noviti clan. 

Ako opaZamo ljudi, vidimo da nezahvalni su 
rétko srecr.d, jer sve one dobrote, kője od Boga 
i od l judi dobiju, ra ravnim, samo po sebi se 
razumljevanim drziju. Oni se vu svojoj sebi-
cnosti tak velikimi drziju, koji sve dobro po 
naravski razumeci moraju dobiti. Pa ako nekaj 
nedobiju, se kudiju, tuziju, zahtévaju i vecput 
Scml'aju. On clovek, vu kojega duSi nezivi dosta 
custvo zahvale, najvecput sumlja na druge. Tak 
vidi, da okoli njega je sve proti n jemu nape-
reno zato se sa svakim hoce boriti, ili mu vu 
dusi rekoja krutost pocne vladati i pocne mrziti 
ljudi. Takvi l judi nisu vugodni clani vu opcin-
stvu. Ako od svega toga hocemo obcuvati nase 
dijaké, odgojimo je tak, da za odkud gud i od 
koga gud dobljene dobrote znaju zahvalni biti, 
i zahvalnost svoju po prilicnim nacinu izraziti 
znaju. 

M E H A N S Z K A I ZSIVLENJSZKA SÓLA. 

Szkoro na vszaki sztopáj c&jemo, cstémo, 
ka dnésnja sőla r íva v decinszko dűso szamo 
pripovedávanje dogodkov, faktumov i naste-
vanje podatlcov. Vucsiteli, profeszori, pa escse 
preglédniki sől, sze pri ocenjüvanji szamo prej 
na to naszlájajo, kakso zmozsnoszt je pridőbila 
deca v piipovedávanji v prlé povedanoj csed-
nőszti- Taksi népedagoski kritiki idejo v szvojem 
zselénji tak dalecs, ka sze nj im népotrebna 
vidi szisztematicsna preszkűsnja znánja po-
datkov pridőblenoga poznanja- Oni tér ja jo csíszti 
„rousseaizmus", po sterom ná j pridobíva otrok 
vszako znánje po lásztni szküsávanjaj, z 
lásztnim premislávanjom, szklepanjom i szvo-
jimi sződbami. 

Csi té pripomínanja razsztávlamo z ocsmí 
pedagóga, potom v vnőgi pr iméraj dámo prav 
táksemi mislénji, ali v célom pa je szprejéti 
nemremo. 

Isztina je tő, da sze zadovolijo v vnőgi soláj 
escse dneszdén sz tém, ka v szpomin vlévajo 
szkémvecs sznoví i vnőgo-vnőgo podatkov i 
sze zadosztíjo sz pripovedávanjom toga. Té 

szisztém pa zse méra na céloj liniji. Zdaj szmo 
zse do toga szpoznanja prisli, ka vnőge sztvari 
részan z vcsenjom moremo vtísznoti v szpomin, 
ár brezi vcsenjá posztáne premislávanje né-
szisztematiesno, povrsno. Vcsiti nemi emo szamo 
récsi. Vcsenjé more biti miszelno, ka telko 
zadene, ka v soláre ne vszilűjen o faktumé, 
nego deco szpelávamo na njé med vcsenjom sz 
premislávanjom tak, ka n á j glédajo dognána 
bísztva kak haszek szvojega dela. Po tom nemo 
vsztíszkávali v szpomin récsi, liki bisztvo. Sőla, 
stera sze po toj poti ravna, ne vcsí deco brezi 
toga, ka oni ne bi zráven premislávali. 

Dnésnja sőla cd vnozsíne znánja vise céni 
razvijanje zmozsnoszti v opazüvanji, v razmís-
lanji, v preszőjanji, v zdravi kritiki. Bole céni 
tüdi poglobítev, oplemenítev csűsztvenoga 
szvéta i vu tcsznoj zvézi sz témi izoblicsítev, 
ki príde do izráza z mislenjom, z csűtom, z 
dnjánjcm, v sztrogo rrorálnom glédanji. 

Narávno je, da lüdszka sőla vszega toga 
nemre razvijati do bőgzná kakse visíne. Trdi 
i vzdrzslívi fundament vszemi tomi more sőla 
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posztávlati tak, ka do deca znali v zsivlénji 
poszlűzsiti sze v sőli pridőblene szpcszőbnoszti, 
da do mogőcsi to v szebi szledi dale razví jat i 
tak, ka zsivlénje njuvo dcbro zgrajeno morálno 
glédanje ne bo nöglo prevrcsti. 

Dnésnje söle vucsiteo dobro zná, ka szvojo 
dúzsnoszt ne oprávi te, esi deca znájo ka j 
navcsenoga mehanszko pripovedávati, vsze-
bino pa razmijo szamo tű pa tam. Tüdi to zná, 
ka dnésnje zsivlénje zseléj vnogo poznávanja, 
za stero je né zadoszta gőlo razví janje 

szpomína, ka j t i zráven toga more biti escse 
mislénjszka szposzcbnoszt i kristálno csiszto 
morálno mislénje. Brezpogojno je potrébno, da 
nameszto rüsevin verbaliszticsne sőle kémprlé 
zgradímo sölo, ki de vcsila z vzgájanjom, ki 
vzgojí domovini takse verne, morálne, razmete, 
szamozavésztne, domoljübne drzsavláne, ki do 
meli potrébno znánje splosne sőlanoszti i ki do 
szposzőbni poszlűzsiti sze szvojega znánja v 
szvcjem oszebnom zsivlénji i národnoj szküp-
noszti. J. D. 

MOMCIITII M o p a j i H o r B a c n u T a n a . 

M o p a j ü o B a c n i r r a a e i m a r p n M O M e m a : M O p a JI H H 
o c e h a j , i e j a a . e n y I E ^ E e . OA OBA T p a MO-
MGHTA n a j p a H i i j e c e j a n . i , a o c e h a j OH n o i t p s T a i i a j n p e a e r e 
Ha M o p a j m o x e j i ' i . O i a j Mopa . iHH o c e h a j i i o j a B A v i e c e npBO 
y BH^y i ipHjaTHHX HJIH H e n p a j a t i i i i x o c e h a a a . T o HaBOAH 
j e i e Ha TO, j a i w f i e n i e H3BeCHe, 3 a a e r a H e n p H j a r a e 
CTBapu , H j a n o ^ e s a OHIIM, UITO My j e n p n j a T H O . Y n o -
i e T K y nocTojn Ty jó in H3Becna s 6 p i t a , j e p A e i n j a Ae-ta 
M H o r o n y i a c r o j e IIOA J'UJIHBOM HPKHX A.e-i,a, n p o x i e B a . H u p . 
AeTe c e c á M o H a j i a 3 i i y CÖÍÍH w HMa H a r a i w i p y K o . i a i a . 
3 H A , Aa HX H e r i i e Ai ipaTH. a . i a rnyAehn 3 a cjiaTKHiuoin, 
HnaK HX yaHMa. H a n o My Aofipo iHHe KOJianii , Aywy ae-
roBy o ö j X B a i a H3BecHH H e i i p u j a T H i i ocehaj uijn je jspoK, 
nojaBAimaibe c a B e c r a . O n a j Heiipajaran ocehaj je Beh 3 n a K 
6yl/eaa MopajiHe CBeem. y MOMeHTy, HMM OBa no6el,yje 
npoxTeB 3a cjiaTumnoM, Beh c e na:iBHja Mopa.iHa c s e c T . Ilo-
q e n i H i i e j a c H i i M o p a j i H i i ocehaj p a s B i i j a ce j a u e y Be3H 
ca AejioM, ajin caiio OHAa, naAa H B a c n n r a a e nopaAH Ha 
n p o f í y l p i B a & y c a B e e r a . 

P a 3 B O j y o c e h í j a y M n o r o M e A O n p n H o c n H n p o ö y f j H B a a e 
pe - iHi 'H03H0r o c e h a a a . IIIro AVÖ-M y c a i j y j e M O p e j i H r n o . i H o c T 
y A e i n j y A y m y , THM c u r y p n u j e H O A p e ^ e m i j e h e ( n m i a e -
TOB M o p a ^ H H o c e h a j , 

A p y n i MoM3HaT B a c n H r a a a j e c T e l e . i a i t e , K ő j e c e y 
p e A y p a a B H T K a p a u n j e n o j a u . i , j j e OA y B n f y a a a , c x B a T a a a . 

M o p a J i H H o c e h a j n o j t i c e NYTCM IHTO y i e c T a m j R N AYÖ-TER 
n p o ö y l j i i B a a a M o p a . m u x o c e h a j a ojaiaBa, n O T c r p e n a B a AeTe 
n a M0PAJH0 Ae. io . H u p . IHM Ma.10 i e T e Beh j eAHoM o c e r a , 
Aa r a o 6 y : i n n a n p a j a i a H o c e h a j K a j a c e CBoji i i i p o A H T e -
Ai iMa y H e q e j i y n o B U H y j e , c i a p a h e c e , AA TO BHine n y T a 
y i H H H . ^ o i i H ü j e h e o B a j o c e h a j 6 i i r i i n o K p e T a i a e -
roBHX A e j i a . 

M o p a j i H O M A P J y c e n p n A P y a t y j e K a c H H j e y B H ^ a a e , 
c x r a h a a e . C n o i e r K a M o p a j m o c x L a T a a e j o u i He H a r o H H 
AeTe a a A e j o . T o c j i e A y j e TeK Ha K a c H i i j e i i C T y n a y pa3BHTKa . 
110IHTO j e K | i a j a u HHA M o p a ü H o r B a c m i T a a a y noTnyHOM 
p a : t B n j a a y c x B a T a a a , M o p a h e w o c THMe B e h y HajHesKHHjeM 
Aofiy IIOMTH, u TO o f í j a j i a e a u M a n ő j e c e i i p H A p y a i y j y A e -
AHMa. HHM a e T e yBHÍ ja , s a u r r o M o p a OBO HJIH OHO A a 

YPAAH, B e h CMO CBoje UOCTHIMH. 
3 a BpeMe B a c n H T a a a Bpiio l e c T O AO^MO A ° n c K y c T B a , 

Aa j e T e u o r p e u i H O n o c r y n a , j e p niy j o u i He AOCTaje c n o -
CCÖHOCT y B i i l j a a a . y OBaKBOM c j i y ? a j y n H e T p e ö a Aa c e 
CTAJIAMO o ő j a c H H T H TO, H e r o CBaKor o 6 p a 3 a o a t a B a a a n p H -
HyAHTii r a u a i i j ai ' i iJiHii n o c T y n a K . 

113 r o p e ] i a 3 J o a t e H o r c e BHAH, AA o c e h a j n K M a j y n p n 
B a c n i i r a a y NCTY y j o r y , IHTO H K a a a n H a A a ^ n . OBH a o a c e H 
n o c e j i a l j y . J ' B H l i a a e , c x L a h a a e naic n o n y a a B a y j o r y K p M i u a , 
K o j a JialjH O A p e ^ ; j e n p a B a u , K a u o 6H K a o K p a j a e n í i a ^ y 
c a r y p H o CTHI ' ja AO Ae . i a . I . A -

KUCNI ZADACI 

Svaki dio ucenja zapravo moramo svrsiti u 
Skoli. Zadatak skole je ne samo objasnivanje 
gradiva, nego i uvjezbanje i potvrdenje 
ncenog- A bas bi to bila velika pogrjeska, kad 
bi ucitelj mislio da je njegov pcsao: zadati 
lekciju te n ju ispitáti, jer prava obuka je za-
jednicki rad ucitelja i ucenika-

Pr i svemu tom, ako Skola vecim djelom i 
svrSi rad ucenja, ne bi bilo svrshodno posvema 
za>nemariti kuéni rad ucenika- Moramo pri-
znati, da nije probitacno sasvim rijesiti ucenika 
od kuénog rada, ali ne smijemo ucenje sasvim 
povjeriti ni kucnom radu. 

Kucni rad ucenika ima vélik odgojni utisak, 
jer on razvi ja samoradinost, samostalnost 
ucenika, kao i njegov osjecaj duznosti- Ali i 
zato je probitacno upotri jebit i kucni rad 
ucenika, jer moze biti i takvih dijelova, kője 
treba utubiti, napamet nauciti, a Steta bi bilo, 
da se time za vri jeme obuke bavimo. Ovo bi 
oteíavalo i to, poSto jedno dijete lakSe, drugo 

teze uci, a gkolsko uvjezbanje pako ne moze se 
prilagodivati tolikim licnostima-

I to moramo u obzir űzeti, da uz pravi odgoj 
11 djecjoj dusi nalazi se teznja kucnog zaniman-
ja, ovom pako bezuvjetno treba da zadovoljimo, 
jer ako teznja ne dobije hrane, ona ce posvema 
prestati- Ovo pako gtetno djeluje na dusevni 
razvoj djeteta-

Ali ne zaboravimo, da samo takvih kuónih 
zadataka smijemo dati, kője smo vec prije, 
prethodno objasnili u Skoli, a i od ovih samo 
toliko, da i slabiji uöeniei ih lakó dogotoviti 
mogu-

Mnogo vri jede i takvi kucni zadaci, koji su 
u svezi sabiranjem podataka, koji ce biti po-
trebni za slijedecu obradu gradiva- Na pr. ako 
cemo o kuhinjskom vrtu uciti, kucni zadatak 
ée to biti, neka djeca p romat ra ju kod kuce 
kuhinjski vrt i neka sabiru tamosnje podace, 
razmjere. 

J. D-



A magyarországi k i s e b b s é g i t a n n y e l v ű népiskolák számára 
a m. kir. vallás* és közoktatásügyi Miniszter Ü r által engedélyezett t ankönyvek: 

NÉMET NYELVŰ TANKÖNYVEK 
Deutsehes ABC (Német ABC), für die Volkssehulen mit deutscher 

Unterrichtssprache. (A- és B-típus.) 1'44 
Vezérfonal a iNémet ABC-hez —'50 
Deutsehes Lesebueh (Német olvasókönyv), für die II. Klasse. (A- és 

B-típus.) 130 
Deutsehes Lesebueh (Német olvasókönyv), fü r die III—IV. Klasse. 

(A- és B-típus.) 3 — 
Deutsehes Lesebueh (Német olvasókönyv), f ü r die V—VI. Klasse-

(A- és B-típus.) 3 20 
Natúr- und Wirtschaftskenntnisse (Természeti és gazdasági ismeretek), 

az elemi iskolák V—VI. oszt. számára. (A- és B-típus.) 1'60 
Deutsehes ABC und Lesebueh (Német ABC és olvasókönyv), az elemi 

iskolák II—III. osztálya számára. (C típus.) 3 '44 
Deutsehes Lesebueh (Német olvasókönyv), az elemi népiskolák IV—VI-

osztálya számára. (C-típus.) 2'70 
Magyar ABC és olvasókönyv, a2 elemi iskolák II—III. osztálya számára. 

(A- és B-típus.) 1 60 
Magyar olvasókönyv, a IV. osztály számára. (A- és B-típus.) 2 70 
Magyar nemzet története, alkotmánytan, földrajz, az V—"VI. osztály 

számára. (B-típus, magyar nyelven.) 1'80 
Geschichte, Erdkunde, bürgerliche Rechte und Pflichten (Történelem, 

földrajz, állampolgári ismeretek) a német tannyelvű elemi iskolák 
V—VI. osztálya számára 1'40 

Természeti és gazdasági ismeretek a magyarországi kisebbségi népisko 
Iák V—VI. osztálya számára —'80 

SZLOVÁK NYELVŰ TANKÖNYVEK 
Slovensky slabikár a citanka malych pre l'udové Skoly s vyucovacím 

jazykom slovenskym. Abc szlovák tannyelvű népiskolák I. osztálya 
számára 130 

Návrat. Slovenská öítanka pre II. triedu l'udovych Skől s vyucovacou 
recou slovenskou- Szlovák olvasókönyv szlovák tannyelvű népiskolák 
II . osztálya számára 1'30 

Návrat. Slovenská citanka pre III . a IV. triedu l'udovych skol s vyuco-
vacím recou slovenskou. Szlovák olvasókönyv szlovák tannyelvű 
népiskolák III., IV. osztálya számára 3'— 

Návrat. Slovenská őitanka pre V. a VI. triedu l'udovych skol s vyuco-
vacou recou slovenskou. Szlovák olvasókönyv a szlovák tannyelvű 
népiskolák V., VI. osztálya számára 3 20 

Dejiny uhorského národa zemepis obeianska nauka. (Magyar történe-
lem és földrajz szlovák nyelven.) A szlovák tannyelvű népiskolák 
V—VI. osztálya számára 180 

Náuka o prírode a hospodárstve pre V- a VI. triedu menSinovych 
l'udovych §kől v uhorsku. Természeti és gazdasági ismeretek a ma-
gyarországi kisebbségi népiskolák V—VI. osztálya számára 140 

ROMÁN NYELVŰ TANKÖNYVEK 
Abecedar si carte de citire pentru clasele I-a, I l -a sí I l l -a ale scoalelor 

populare cu limba de predare romána. Abc. és olvasókönyv a román 
tannyelvű népiskolák I., II. és III . osztálya számára -—'80 

Carte de citire pentru clasele IV-a, V-a si VI-a ale scoalelor populare cu 
limbá de predare romána. Olvasókönyv a román tannyelvű népisko-
lák IV., V. és VI. osztálya számára 2'— 

Istoria natiunii ungare, constitutia, geografia. A magyar nemzet törté-
nete, alkotmánytan, földrajz a román tannyelvű népiskolák IV., V. 
és VI. osztálya számára 1'60 

SZERB* ÉS BUNYEVÁC.SOKÁC NYELVŰ TANKÖNYVEK sajtó alatt. 

Kiadja a KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T , VIII., M Ú Z E U M . K Ö R Ű T 6. 

Szerkesztésért és kiadásért felelős: D R O Z D Y GYULA főszerkesztő. 

41.676a. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum-körút 6. (F.: (Thiering Ricburd.) 
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Az 1941. évi Széchenyi-ünnepségeket most 
eyy gyönyörű, valóban Széchenyi emlékezeté-
hez méltó könyvvel fejezzük be. 

A könyvet Bagoly Béla szerkesztette. A 
könyv első oldalán Magyarország kormányzó-
jának képét és azt a szózatot közli, amellyel 
Kormányzónk a Széchenyi-évet megnyitotta. 
Ezt követi Bárdossy László volt miniszterelnök 
megkapó emlékbeszéde, amit az Országos 
Széchenyi emlékünnepélyen mondott. 

Váradi József, a jeles pedagógus és író, aki-
nek már eddig is legtöbb része van a Széchenyi-
irodalom népszerűsítésében, „Gróf Széchenyi 
István élete vallomásainak tükrében" címen tíz 
fejezetben ismerteti Széchenyi életét éles meg-
látásokkal, megkapó közvetlenséggel. 

A könyv következő része a Széchenyi Em-
lékbizottság munkájával, az Országos emlékün-
nep lefolyását és az emlékezés fáklyájának út-
ját örökíti meg. 

Majd a budapesti ünnepségek és az ezeken 
elhangzott emlékbeszédek leírása következik, 
abban a részben találjuk Balogh Jenőnek „A 
legnagyobb magyar" és Varga Józsefnek 
„Gróf Széchenyi István a nemzet tanácsadó 
mérnöke" című beszédeit. Majd Karafiáth Jenő, 
Szendy Károly, Preszly Elemér, Komárniczky 
Gyula, Somssich László gróf, Röder Vilmos, 
Fabinyi Tihamér, Schandl Károly, Dömötör 
.lános ünnepi beszédét, valamint Váradi Jó-
zsefnek „Széchenyi nacionalizmusa és ennek 
neveléstörténeti jelentősége" című tanulmá-
nyát, majd a Széchenyi emlékkiállításról ka-
kapunk plasztikus leírást. 

Megtaláljuk a szép könyvben a nagycenki, 
soproni, szegedi, szolnoki, kolozsvári, kassai, 
zalaegerszegi, győri, szatmárnémeti), székely-
udvarhelyi, miskolci, kőszegi, veszprémi és ba-
latonfüredi Széchenyi-ünnepségek lefolyásait s 
az ezeken elhangzott beszédeket, amelyekből 
megkapóan bontakozik ki Széchenyi egész 
eszmevilága, s mindazok az örökké időszerű 
gondolatok, tanulságok, amelyeket gróf Szé-
chenyi István nemzetének adott. 

Végül megtaláljuk az emlékkönyvben azok-
nak a sajtóközleményeknek s könyveknek jegy-
zékét, amelyek a Széchenyi-évben megjelentek. 

A, any Jánosnak „Széchenyi emlékezete" Ba-
lázs Győzőnek „Ciescencia", Puszta Sándornak 
„Széchenyi" és Péter Ernőnek „A mi Széche-
nyink" című verse zárja be a díszes és felbe-
csülhetetlen értékű könyvet. 

Északi rokonaink. A Magyar-Finn és a 
Magyar-Észt Társaságok által kiadott folyó-
iratnak immár a VI. kötete jelent meg. A finn-
ugor népekkel való rokoni kapcsolataink ki-
építése terén ez a szám különösen jelentős mun-
kát végez, mert valamennyi tanulmánynak rö-
vid finnnyelvű kivonata is megjelent, más 
cikkek pedig finn nyelven tétettek közzé és 
nagyobb példányszámot ju t ta tot t el a Magyar-
Pinn Társaság Finnországba mindazoknak a 
kezéhez, akik a uéprokonsági kérdés után ér-
deklődnek. A vezetőcikket Magyarország hel-
sinkii követe, szentmiklósi Szabó György írta 

a magyar és finn társadalmi egyesületek között 
létrejött együttműködési egyezmény jelentősé-
géről. Cikkében megállapítja, hogy „Finnor-
szág minden erejének megfeszítésével szállt 
újból harcba békéjének örök megrontójával és 
védőbástyája északon az európai civilizációnak. 
amelyért magyar katonák is újból véreznek 
távoli harctereken. Hogy a finnek és magyarok 
a harcok közepette sem veszítették el egymást 
szem elől, sőt szükségét érzik annak, hogy még 
szorosabbra fűzzék egymással kulturális kap-
csolataikat is, bizonyság arra, hogy élő való-
ságnak érzik rokonságukat és mindketten igazi 
kultúrnemzetek." Kettunen Lauri f inn egye-
temi tanár a budapesti rádióban a Kalevaláról 
elmondott emelkedett beszédét közli. Erdeős 
László honvédőmagy kitűnő tollából Manner-
heim tábornagyról jelent meg pompás cikk. 
Nagy Emiiné Göllner Mária pedig Faust és 
Váinamöinen között vont mély filozófiai pár-
huzamot. A finnek közül Heiskanen és Kannisto 
Artturi egyetemi tanárok, Hcporaida gimná-
ziumi igazgató és Musikka Vainö tanítóképző-
intézeti igazgató érdekes cikkeit találjuk, vala-
mint Kettunen professzornak „Kicsi lották 
imádsága" c. költeményét, amelyet Rolla Mar-
git fordított kedvesen magyarra. Finnül jelent 
meg Gaál András egyetemi magántanárnak 
összefoglaló cikke Budapest gyógyfürdőiről, 
míg Gaskó Dezső, a Társaság ügyvezető-alel-
nöke, lelkeshangú beszámolót írt a legutolsó 
egyesületi év eredményeiről. A lap szerkesztője 
dr. vitéz Nagy Iván miniszteri osztálytanácsos 
„Nagy-Finnország" címmel írt tanulmányt, 
amelyben Finnország és Észtország esetleges 
jövőbeli csatlakozásának gondolatát világítja 
meg- A folyóirat előfizetési ára évi 3 pengő. 

Szegváry Mihály: Kitört a diákháború! 
Szegváry Mihály a legnépszerűbb i f júsági író-
Pontosan tudja a diák igényeit, tud nyelvükön 
beszélni, belelát lelkükbe, ismeri problémáikat. 
Maga is nagy diák, aki nem cvikkeres pedagó-
giai tanításokkal közelít olvasóihoz, hanem 
pajtáskodó barátsággal. Első regénye, a Sze-
kundairtó Rt- párat lan sikerének ez a titka. 
Ezért v á r j a mindegyik ú j könyvét lelkesült 
figyelemmel olvasóközönsége. Ü j regényében 
legjelesebb értékei csillognak újra . Két osztály 
„modern" párviadalát meséli el a futballozástól 
a gesztenyegyüjtésen át a szociális értékű cipő-
gyüjtésig. Tele van kiapadhatat lan humorral 
és kedvességgel, kacagtató és komoly helyze-
tekkel. Jóízű szórakozással tanít, s tanításának 
aranyos derűje könyvének mindegyik lapját 
telehinti a felnőtt olvasók számára is figyel-
meztetésekkel, hiszen a magyar diákhoz szól, 
az ő lelküket csiszolja és erősíti. 

A könyv a népszerű Könyvbarátok Ifjúsági 
Könyvei sorozatában, a Kirá lyi Magyar Egye-
temi Nyomda kiadásában jelent meg. 

A diófa árnyékában. Délvidéki elbeszélők-
Herceg János, a délvidéki irodalom és kultu-
rális élet kiváló munkása, rendezte sajtó alá 
ezt az elbeszélő kötetet, mely a hazatért dél-
vidéki irodalom kiváló képviselőinek legjele-
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sebb alkotásait gyűj t i egybe. A kötetből egysé-
gesen kiáradó tiszta, egészséges szellem a dél-
vidéki irodalom sajátos képét muta t j a be. Ha-
tározott irodalmi nyereséget jelent szellemi 
életünk számára ez a jelentős írói csoport, akik-
nek fölsorakozó novelláiból hitvallásukat is ki-
olvashatjuk. 

íilazsek Ferenc, Börcsök Erzsébet. Cziráky 
Imre, Herceg János, Illés Sándor, Kende Fe-
renc, Kisbéry János- Kramarits Erna, Kristály 
István, Laták István, Majtényi Mihály, Szen-
teleky Kornél és Szirmai Károly nemcsak ú j 
nevekkel ismertetik meg az egész ország ol-
vasóközönségét. Egy határozott profilú iroda-
lom képviselői ők, akiknek ebben a kötetben 
lefektetett együttes jelentkezésük után nagy-
reménységgel és bizalommal várha t juk egyéni 
munkásságuk kivirágzását 

A nemes egyszerűséggel kiállított könyv a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadásában 
jelent meg-

Tóth József: Most hová.. .? Megrázó jaj-
kiáltás ez a könyv; írója az egyik fővárosi ta-
noncotthon igazgatója. A címlap szomorú kis 
inasgyereket ábrázol, aki lehajtott fővel áll a 
tanoncotthon kapuja előtt, amelyen felirat 
kiált ja feléje: Nincs hely! 

Üjabb és újabb tanoneottbonok felállítását 
sürgeti a könyv szerzője, hogy sok ezer gyer-
meket megmenthessünk a jövő számára. A sta-
tisztikai adatokból megtudjuk a megdöbbentő 
valóságot, hogy a tanoncok 20%-a mással osztja 
meg fekvőhelyét és így a fejlődésben levő gyer-
mek nem pihenheti ki magát fárasztó napi 
munkája után. A tanoncok ;")0%-a gyalog megy 
munkahelyére és onnan haza. Ezeknek soraiból 
kerülnek ki azok a gyermekek, akik a villamos 
lépcsőjére és ütközőire kapaszkodva próbálják 
megrövidíteni a hosszú gyaloglást és azután 
baleset áldozatává válnak. 

A meglévő tanoncotthonok megvédik az 
utca romboló hatásától a f iatal gyermekeket 
és kedves, meleg otthont nyúj tanak nekik, 
ahova még évek múlva is visszavágyódnak, 
amelyre mindig szeretettel gondolnak vissza-
Amíg a tanoncnak nincs rendes otthona, nem 
várhatunk tőle rendes munkát. Iparunk szem-
pontjából is elsőrendű feladat a tanoncok sor-
sának rendezése. A tanoncok elhelyezésének le-
hetetlensége megakadályozza iparostársadal-
munk felfrissítését. Az iparos-utánpótlás hiánya 
egy-két évtized múlva már élénken érezhető 
lesz. 

Tóth József értékes, nagy szociális jelentő-
ségű tanulmánya a Magyar Vöröskereszt ki-
adásában jelent meg. 

Ködországban: H. Szombathy Ilona versei. 
{Budapest, 1942. Centrum-kiadás). A vers az ér-
zések, a hangulatok megörökítője, festői érzés-
történet. Vagy léleksimogatás ritmussal oltott 
szavakkal, megnyugvás. Vagy kitörés a kör-
•yezet fojtásából, sikoly segítő kéz, megértés 
után, vagy a szeretet fényét sugárzó mécses, 

melyet a költő az emberek hajlékába szán . . . 
Ezeket a fogalomalkotó képeket a szerző vál-
tozatos hangulatii verseiről komponáltuk. A 
ködország hideg világ, amelynek a j ta ján a költő 
hiába kopogtat. Ködországban „az emberek 
olyan vének, — a patakok nem beszélnek . . . 
Ködországban mese nincsen, ülnek kopott, hi-
deg kincsen" az emberek, a szép közömbösei. 
És meleg költő-szívének f á j ködország. A hét-
köznapok kicsinyes harcait így érzékelteti: 
„fejemre csapnak a rokonok, ha megszólalok — 
új nyelven". Haláltémái közül legszebb e gyer-
mekded megtorpanása: „Jaj, miért temetnek? 
— hiszen az élet még csak most gyűlt ka-
romba". Az égnek mer szemébe mondani hibát, 
de mint eltévedt gyermeknek megnyugvása be-
köszönt e szavakban: „kicsik és nagyok, elfé-
rünk az Isten kezében". 

Kár, hogy költőegyéniségének egységes, tel-
jes kibontakozását itt-ott (és főként) finom Ady-
reminiszcenciák zavarják, örömmel olvasnánk 
újabb kötetében költőegoizmusától felszaba-
dult, meleg sorokat szeretteiről és az emberek-
nek botladozó, mégis szeretetreméltó nyájáról 
is. Hisz a költő pesszimizmusán is („Világmeg-
váltásnak sártenger a sorsa") átragyog az em-
berekért való küzdés érdemes-volta, amikor a 
világmegváltás ú t jáu l a „földi láng"-ot jelöli 
meg, az alkotók, a költők munkáját, akiknek 
sorában — e kötetével — maga is méltón he-
lyet foglal. 

Mendöl Ilona „A magyar ég alatt" című 
könyve szerelmi vallomás a természethez. A 
szerzőnek a felséges természet az ideálja, akár 
csak Bársony Istvánnak, a néhány év előtt el-
halt nagy írónak. A természet gyönyörűségei-
től megittasult lélek szárnyaló, zengő magyar 
nyelven varázsolja elénk a magyar föld szép-
ségeit; a Tátra, a Mátra, a Bükk, a Balaton, 
a Hortobágy stbiek érdekességeit. Megtaláljuk 
benne a természet ezer arcát a harsogva tom-
boló vihart, dühöngő orkán és a lágyan simo-
gató, surranó szellő szépségeit. Művészi leírá-
saival magával ragadja az olvasót. Az ébredő 
tavasz mámorából, a színes ősz halk szimfóniá-
jával, az égi vándorok (a felhők) rejtelmes me-
séivel ismerteti a mi dzsungelünk életét, rej-
tett varázsát. Elvezet a büszke hegyóriásokra, 
az erdő rengetegeibe, vizek tükrére; este, éjjel, 
hajnalhasadáskor, napsütésben, havazásban. 
Olvasása nem csupán szórakozás, gyönyörűség, 
hanem nemzeti érdek is. (A könyv a Magyar 
Turista Élet kiadása.) 

Helle Ferenc: A magyar-német művelődési 
kapcsolatok története. Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda. A budapesti németbirodalmi 
iskola tanára írta ezt a jelentős könyvet. A ma-
gyar szellemi élet történetének általános óhaja, 
hogy tisztázza azokat a kapcsolatokat, melyek 
a hazai művelődést a többi nemzetekéhez fűzik 
„A mai történelmi idők elsősorban a német 
szellemiséggel való érintkezéseink ismeretét, 
valamint ezeknek a koronként tapasztalhat* 
változásoktól független, maradandó értékhatá-
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•sukban való szemlélését sürget ik" — mondja a 
szerző bevezető szavaiban. Könyvében korsza-
konkint haladva, a pogánykor, a keresztény 
középkor, a reformáció századárak, a XVII— 
X I X . század, végül 1914—napjainkig terjedő idő 
polit ikai , történeti kapcsolataiból ki indulva át-
tekint i az egész szellemi életet és megál lap í t ja 
a közvetlen hatásokat . Értékes a könyvben az a 
gazdag névsor, amelyik az évszázadok szellemi 
munkásainak apróbb, jelentősebb tevékenységé-
ből szűri le a m a g y a r és német művelődési 
kapcsolatok v i r tuá l i s jelenvalóságát. 

A kötet régi h iányt pótol, fontossága szel-
lemi életünkben igen nagy. 

Marssó József: A titokzatos alagút. I f j ú s á g i 
regény. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
népszerű, irodalmi és pedagógiai szempontból 
egya rán t jelentős i f j ú s á g i könyvei között jelent 
meg ez a kiváló írói erényekkel megírt regény, 
mely mindenképen hivatot t a legnagyobb si-
kerre. És hivatot t arra , hogy a benne k i fe j te t t 
töretlen, határozott , győzelmes magya r szellem 
i f j ú olvasóinkon át valóban annak a boldogabb 
m a g y a r életnek legyen építője, mely a regény 
végső kicsengésében és opt imizmusában meg-
valósul. Szőregi P is ta hirtelen elhatározással 
nagyhordere jű események középpontjába kerül-
Bejut az ország ellenségének ti tkos táborába, 
ahol az Alföld elpuszt í tására szövetkeznek né-
hányan elszánt kalandorok. Egymagában meg-
akadályozza a terv győzelmét, de i f j ú életét 
föl kell áldoznia. Áldozata azonban nem hiába-
való, ú j élet s a r j ad kihullott véréből. Az író 
nemes elbeszélő stílusa drámai fordulatokkal 
meséli el a titokzatos a lagút szomorú históriá-
ját . Ezzel az első könyvével egyszerre legjele-
sebb i f júság i íróink közé érkezett. 

Iskolaegészségtan orvosok, iskolaorvosok, 
egészségtantanárok részére. I r t a : Zsindely Sán-
dor egyetemi magántanár . Megjelent Nóvák és 
Tsa kiadásában, 176 oldal. Ez a könyv az iskolai 
egészségvédelem alapvető tudnivalóinak rend-
szerét foglal ja össze és elsősorban az iskolai or-
vosok, tanárok számára Íródott ugyan, de mód-
szerének helyes megválasztása és belső érzékei 
révén minden nevelő részére ajánlható, aki az 
egészségtan alapsikereit gyakor la tában hasz-
nosítani óhajt ja- Tanítóságunk, különösen a 
kisebb falvakban gyakran lehet abban a hely-
zetben, hogy a betegségek megelőzésére és a 
hozzátartozók helyes kiokta tására nézve okos 
tanácsokat adhat. A könyv át tanulmányozása 
ezirányban is bő felvilágosításokat nyúj t . A 
történeti és stat isztikai része igen jó forrás-
munkának használható; de a mi szempontunk-
ból legbecsesebb jellemzője a könyvnek az a 
nevelői tapintat , mellyel az egészségügy sok-
szor kényes kérdéseit és a felvetődő nevelési 
problémákat t á rgya l j a s mely7 a szerző erős 
pedagógus érzékét dicséri. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Richárd Miller: l)ie Rassenlehre und die 
Weltansehauungen unserer Zeit- (A fajelmélet 
és korunk világnézetei.) E r f u r t , 1941., 8-r„ 95 
lap. K. Stenger kiad. 

A bizonyára tanítóképző főiskolai előadások-
ból és gyakorlatokból keletkezett füzet korunk 
fajpoli t ikai-világnézeti küzdelmeinek nagyjá-
ban sikerült képét adja . A fa j i gondolkodásnak 
két ellentétes főképviselője: a zsidó liberaliz-
mus és a politizáló klérus, fegyvereik és mód-
szereik könnyen érthető előadással vannak jel-
lemezve. A nemzeti szocializmus f a j i állás-
pont ja és tudományos téren való megnyilvánu-
lása megfelelően behatóan van méltatva. A 
könyv esetleges ú jabb kiadásánál meg kellene 
azonban fontolni, hogy felosztása és részletes 
tagolása gyakorlat i és áttekinthető-e és hogy 
nem volna-e elérhető több esak lazán egymás 
mellé sorolt fejezetnek szorosabb összefogla-
lása? Miller könyve mint olyan, mely első be-
vezetést n y ú j t a tá rgyal t kérdés terjedelmes és 
fontos birodalmába, hasznos szolgálatot tehet. 

Gabriele Palm: Friedrich Fröbel. Der 
Mensch, Denker und Erzieher. Aus Briefen und 
Schrif ten zusammengestellt (Fröbel Frigyes, az 
rmber, a gondolkodó és a nevelő). Leipzig, 1941., 
K-i1., 234 lap. Teubner B. G- kiad-

Evvel a könyvvel, mely azt a feladatot tűzte 
ki magának, hogy egyszer ismét „az egész Frö-
belt kialakítsa törekvéseinek és működésének 
sokrétűségével", Gabriele Palm nemcsak „a 
hála adójá t" rótta le, hanem ügyesen és szak-
szerűen összeállított egy eleddig hiányzott be-
vezetést Fröbel életébe és tevékenységébe. E 
műben kizárólag Fröbel maga jut szóhoz. Az 
egésznek elmélyült ismeretével irataiból és le-
veleiből való fontos idézetek vannak rendsze-
res sorozatba foglalva és ily módon nagy ér-
telmi összefüggéssé egybeszőve, mely Fröbel t 
az embert, a gondolkodót és a nevelőt hatáso-
san és közvetlenül ábrázolja. H a e közben a 
történeti fejlődés vonala a lángeszű nevelőnek 
művében hát térbe szorul is (hiányzanak a pon-
tosabb forrásutalások), ez nem csökkenti az ér-
demes műnek értékét. Hiszen F rö t e l nagy élet-
művében óhaj t ú tmuta tó lenni, melynek jelen-
tőségét a népi nevelésre nézve éppen napjaink-
ban ismerte föl és méltat ta az utókor. 

Bernhard Wit t l ich: Handsehrift und Er-
ziehung. (Kézírás és nevelés.) Leipzig, 1941. 
Teubner B. G. kiadása. % 

E műben derék, tárgyilagos, ismerétekben 
gazdag és gondolatkeltő könyvvel van dolgunk, 
mely a grafológiai a lapfogalmakat , a kézírás 
fejlődési fokait és a tanuló i f j ú ság í rásának 
grafo lógiá já t a d j a sokféle értékelésével. Az 
alapvető tanoknak, valamint a gyakorlat i pél-
dáknak és a je l lemtani elmélkedéseknek nagy 
gyakorlat i értékük is van a gondolkodó tanító 
munkája számára. 
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Ottó Tumlirz: Abriss der Jugend- und 
Charakterkunde (Az ifjúságismeret és a karak-
terológia alapvonalai). Leipzig, 1941. J . Klink-
hard kiadása.) 

E mű gondos és álapos bevezetés a követ-
kező tárgykörbe: a testi alapformák, a szellemi 
fejlődés fokozatai, fejlődés és képezhetőség, cso-
portos és egyéni adottságok, az öröklött hajla-
mok alakulása, a saját benső világ kialakulása, 
az i f jú jelleme. A kis könyv alapos tudást 
nyújt, jó ösztönzést és mindenekelőtt kedvet ad 
arra, hogy az olvasó irodalmi adatok utalásai 
alapján a jelzett területen jobban elmélyedjen. 

Beaté Seyberth: Wie helfen wir unserem 
eigensinnigen Kinde. (Hogyan segítsünk gyer-
mekünk akaratosságán?) Langensalza, 1941. J. 
Beitz kiadása. 

E könyvecske már címében megmutatja, 
hogy a kérdés fölvetésével helyes úton já r a 
gyermeki akarat gondozásánál. Megvizsgálja a 
dacosság okait és a helyes eljárást a dacos 
gyermekkel szemben: ez az akarat gondozása és 
nem az akarat elnyomása- Becsületes, derék 
dolgozat ez, mely sok helyeset mond, de egyet 
nem tárgyal eléggé: a valódi jókedv és derült-
ség nevelő hatását-

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Tanítói gyűlések a máramarosi kirendeltség 
területén. Dr. Marina Gyula miniszteri taná-
csos Ökörmezőn, Huszton, Szeklencén, Bustya-
házán, Dombon és Trebusafejérpatakon ismer-
tette a körzetek egybegyűlt tanítóságával a 
mai háborús idők követelményeit, figyelmez-
tette őket a rendzavarók káros tevékenységére 
és ennek megakadályozására. Szót emelt a mai 
időkben oly gyakori pályaváltoztatás ellen, 
amelynek katasztrofális következményei majd 
a békében jelentkeznek. Majd a csehszlovák idő-
ben elharapózott vallástalanság elleni küzde-
lemre kérte fel a tanítóságot. Dr. Marina Gyula 
beszéde után dr. Kézdy Béla tanügyi tanácsos, 
királyi tanfelügyelő szólította fel a hallgató-
ságot kötelességeik pontos betartására, mit a 
háborús idők kétszeresen követelnek meg min-
denkitől. Végül Csehily István tanügyi előadó 
ismertette a gyógynövények gyűjtésének jelen-
tőségét. 

H í . R E K 

A Magyar Tanítók Otthonának 
jubileuma. 

A Budapesti Magyar Tanítók Otthona, mely 
a székesfővárosi oktatók és nevelők társadalmi 
és kulturális egyesülete, most ünnepelte 40 esz-
tendős fennállásának fordulóját. Az egyesület 

elnöksége ebből az alkalomból Emlékkönyvet 
adott ki-

Figyelemmel lapozgatva az emlékkönyvben, 
megállapítja az olvasó, hogy az örök magyar 
tanítói ideálok és nemes célok szolgálatára 
vállalkozott ez az egyesület már a megalaku-
lásakor is és a lepergett 40 év története iga-
zolja, hogy nemcsak létjogosultsága, hanem 
hivatása és küldetése volt a múltban és lesz 
a jövőben is. Valóban, egyik szerény, szinte 
rej tet t őrhelye volt ez az Otthon az elmúlt év-
tizedekben azoknak az eszményeknek, melyek 
a magyar tanítói lélek jellemzői: a testvéri 
összefogás, az állandó továbbképzés, önműve-
lés, a korszeiű és nemzeti nevelési problémák, 
a magyarabb magyar és az értékesebb ember 
kitermelésére irányuló törekvések. A legszomo-
rúbb történelmi 20 év alatt pedig dacos hittel 
és akarattal, minden alkalmat megragadva 
szolgálták az Otthon tisztesei és tagjai a ma-j 
gyar gondolatot. 

A magunk részéről is örömmel tisztelgünk 
a jubiláló egyesület előtt és működésére az 
Isten áldását kérve, csak ennyit mondhatunk 
buzdítóul: Tovább a régi bittel és lobogó lélek-
kel a magyar jövendő út ján! 

I'ro patria- Puszta Béla 27 éves kántortanító 
aug. 10-én az orosz harctéren hősi halált halt. 
— Vaskovits János nagyhindi róm. kat. tanító 
augusztus hóban az oroszországi harcokban 
hősi halált halt. Bars és Hont vármegye kir. 
tanfelügyelője gyászjelentésben meghatóan bú-
csúzik a hősi halált halt kiváló tanítótól. — 
Tóth István rédicsi (Zala vm.) kántortaní tó 
karp. őrmester, a keleti fronton július 12-én 
hősi halált halt. — Bános László kántortanító, 
hadapród őrmester augusztus 8-án az orosz 
harctéren hősi halált halt. — Szilágyi Tamás 
áll. tanító, tart . hadnagy, 30 éves korában a 
Donmelletti harcokban augusztusban hősi halált 
halt. Lelkiüdvéért az engesztelő Szentmiseáldo-
zatot okt. 13-án reggel 9 órakor mutatták be a 
Bakács-téri templomban. 

Meghívó. Az esztergomi érseki r. k. tanító-
képző-intézet 1942. november 5-én ünnepli ala-
pításának 100 éves jubileumát. Mindazokat, akik 
az esztergomi tanítóképzőben végeztek, kedves 
családjukkal és hozzátartozóikkal együtt, vala-
mint a katolikus tanügy buzgó és lelkes bará-
tait ezúton is nagy szeretettel hívja meg és 
vár ja az Esztergomban Végzett Tanítók Baj-
társi Szövetsége. Reggel 9 órakor szentmise a 
vízivárosi templomban, utána 10 órakor ünne-
pély a képző dísztermében. Ebéd egyénenkint, 
évfolyamonkint, vagy csoportonkint, tetszés 
szerint. Délután 3 órakor elhúnyt tanáraink és 
növendékeink sír jának megkoszorúzása. Egy-
ben felhívjuk kedves kartársaink figyelmét a 
Rádió október 28-i, szerda délelőtti előadására, 
amikor is 11 óra 40 perces kezdettel felolvasást 
közvetít képzőnk jubileumáról. Igazgatóság. 

A Horthy Miklós-ösztöndíjak felemelése. 
A MTI jelenti: Szinyei Merse Jenő kultusz-
miniszter rendeletet adott ki, amellyel az egye-
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temi és főiskolai hallgatók részére létesített 
Hoithy-ösztöndíjak összegét az első- és másod-
éves egyetemi és főiskolai hallgatóknál 100, a 
harmad- és felsőbb-éveseknél mintegy 20 szá-
zalékkal, a tudományos gyakornokoknál pedig 
közel 30 százalékkal fölemelte és így az eddigi 
200, 260 és 600 pengő helyett 400 és 800 pengős 
ösztöndíjakat rendszeresített. Ezzel szemben a 
közép- és középfokú iskolai tanulóknak a kö-
zép- és középfokú iskolákban élvezett Horthy 
Miklós-ösztöndíja az érettségivel megszűnik. 
Az egyetemeken és főiskolákon az elsőéves 
hallgatóknak az ösztöndíjért ú j r a pályázniok 
kell. Ez a miniszternek módot nyúj t arra, hogy 
?iz ösztöndíjak adományozásával az egyes karo-
kon a hallgatóság jelentkezését iiányítsa. Az 
1942—43- tanévben már hatálybalépett a ren-
delkezés, ezért az idei pályázatokon a jelentős 
tanár- és orvoshiányra való tekintettel az egye-
temi ösztöndíjak "odaítélésénél azok, akik a 
tanári vagy orvosi pályákra készülnek, előny-
ben részesülnek. 

A kultuszminiszter erdélyi leányotthont ál-
lít fel. Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az Erdélyi Pá r t szorgalmazá-
sára erdélyi leányotthon felállítását rendelte 
el. A leányotthonban csakis erdélyi származású 
egyetemi és főiskolai hallgatónők, valamint 
középiskolai és középfokú iskolai tanulók és 
más hivatású fiatalabb lányok helyezhetők el. 
A kultuszminiszter megbízásából az erdélyi 
leányotthont az Erdélyi Párt tal együtt a Szé-
kely Egyetemi és főiskolai Hallgatók Egyesü-
lete ta r t ja fenn. 

Képzőművészeti kiállítás Pápán. A pápai 
rajztanárok és meghívott vendégművészek 
folyó évi szeptember hó 6—13-ig kiállítást ren-
deztek. A kiállítást Hamuth János polgármes-
ter nyitotta meg nagyszámú érdeklődő jelen-
létében, ünnepélyes keretek közt. A tárlaton 
tizenöt művésznek mintegy 140 képe szerepelt. 
Ügy erkölcsileg, mint anyagilag a legteljesebb 
sikerrel zárult. Egy hét alatt kb. 1500 látogató 
kereste fel. Ebből 1000 diák. Pedagógiai szem-
pontból is nagyon értékes és tanulságos volt, 
mert betekintést engedett és i rányt mutatott a 
legújabb képzőművészetről az if júságnak. Az 
iskolában az írásbeli dolgozatok főtémája a ki-
állítás anyagáról szólt. A sikeren felbuzdulva, 
a pápai képzőművészek minden évben megren-
dezik tárlatukat, a közeljövőben pedig „Képző-
művészeti csütörtök" címen vetítettképes elő-
adásokat tartanak a művészettörténet köréből. 

Nemzetvédelmi kereszt adományozása. Xán-
tus Ernő tamási r. k. tanítót a Kormányzó Ür 
a „Nemzetvédelmi kereszt"-tel tüntette ki. 

Igazgatói cím adományozása. Tóthné Pré-
kopa Adél nagymadi, Győrffy Lajos negyedi 
és Szelle Géza felsőgelléri ref. tanítókat a 
dunántúli ref. egyházkerület püspöke az egy-
ház tanügye érdekében kifejtett kiváló mun-
kálkodásuk elismeréséül igazgatói címmel tün-
tette ki- Az erről szóló oklevelet a komáromi 
egyházmegyei közgyűlésen nyújtot ták át. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Tanítók családi pótléka. 
II. 

A tanítónak igényjogosultsága van minden 
egyes törvényes vagy törvényesített édes vagy 
mostoha gyermeke után családi pótlékra, ha a) 
gyermeke ellátatlan és b) huszonnegyedik (24.) 
életévét még nem töltötte be. 

A gyermek után járó családi pótlék szem-
pontjából — az 1941. évi december hó 1-től 
kezdve — a gyermeket akkor kell ellátottnak 
tekinteni, ha az általa élvezett pénzbeli java-
dalmazásnak vagy bármilyen forrásból szár-
mazó jövedelemnek az összege, illetőleg a ter-
mészetbeli javadalmazásnak az értéke havon-
ként az 50 P-t eléri vagy meghaladja (8.500/1941. 
M. E. számú rendelet II. fejezet 6. §-ának (4) be-
kezdése). A családi pótlék szempontjából el-
látottá válik a gyermek, ha a közszolgálatban 
vagy magánszolgálatban 50 P-t elérő vagy meg-
haladó pénz- vagy természetbeli javadalmazá-
sért állást vállal; ha kolostorba (zárdába) belép 
s ott ünnepélyes fogadalmat tesz; ha taninté-
zetben vagy nevelőintézetben ingyenes helyre 
elhelyezik s az elhelyezés pénzértéke a havi 
50 P-t eléri vagy meghaldja; ha olyan alapít-
vány élvezetébe jut, amelynek értéke a havi 
50 P-t eléri vagy meghaladja; ha tanoncul sze-
gődik kereskedelmi, ipari vagy művészeti pá-
lyán és eltartásáról szerződtetője gondoskodik: 
ha megnősül, illetve férjhez megy (4.596/1912. 
M. E. számú rendelet I. pont (1) bekezdésének 
megállapításai; a gyermek megnősülésére, il-
letve férjhezmenetelére vonatkozólag: a 7.000— 
1925. M. E. számú rendelet 68. pontjának (1) 
bekezdése). A tanítónak a rendes, tényleges ka-
tonai szolgálatra bevonult gyermeke mindaddig 
nem tekinthető ellátottnak, amíg valóságos al-
tiszti rendfokozatot nem ér el. A tanítónak 
tehát a rendes, tényleges katonai szolgálati 
kötelezettség teljesítésére bevonult gyermeke 
után — valóságos altiszti fokozat eléréséig — 
az 1941. évi május hó 1-től kezdve — a katonai 
szolgálat tar tama alat t is jár családi pótlék, 
ha egyéb körülmények nem gátolják, illetve 
szüntetik meg a családi pótlékra való igény-
jogosultságát (4.000/1941. M. E. számú rendelet 
II. fejezet 5. §-ának (4) bekezdése). 

Ha a tan- vagy nevelőintézetben kapott in-
gyenes hely, vagy az alapítvány, illetve ala-
pítványi hely élvezete családi kötelékből fakad, 
családi természetű, az érdekelt gyermeket nem 
lehet ellátottnak tekinteni (4.596/1912. M. E. 
számú rendelet I. pont (2) bekezdés). Ha a gyer-
mek több forrásból élvez javadalmat és ha eze-
ket a javadalmakat ellátottság szempontjából 
figyelembe kell venni, az ellátottság mérvét 
(havi 50 P értékhatárhoz viszonyítva) a külön-
féle forrásokból származó javadalmak össz-
értéke alapján kell mégállapítani (3.441/1913. 
M. E. számú rendelet b) pontja). Ha valamely 
tanintézetben (nevelőintézetben) az ingyenes 
vagy alapítványi hely csak a tanév tartama 
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alatt nyúj t ellátást és így a gyermekről a szün-
idő alatt a tanító gondoskodik, az ilyképen el-
helyezett gyermeket csak abban az esetben 
kell ellátottnak tekinteni, ha az egész tanévre 
szóló ellátás értékének egytizenkettedrésze a 
havi 50 P-t eléri vagy meghaladja (7.000/1925. 
M. E. számú rendelet 68. pontjának (3) bekez-
dése). 

A tanító családi pótlékra való igényjogosult-
ságát nem érinti az, ha gyermeke az 1927 : XIV. 
t.-c. alapján részesül tanulmányi ösztöndíjban 
(1927: XIV. t.-c. 7. §). Az 1927 : XIV. t.-e. alap-
ján engedélyezett ösztöndíj internátusi, illetve 
kollégiumi hely megváltásában is állhat (1927 : 
XIV. t-e. 2. § (1) bekezdése). 

A tanítóknak gyermekeik után családi pót-
lékra a huszonnegyedik életév betöltéséig való 
igényjogosultságát az 1917: IX. t.-c. 14. § IV. 
pontjának (1) bekezdése terjesztette ki. Maga 
a (huszonnegyedik életév elérése előtt történt) 
nagykorúsítás a tanítónak gyermeke után csa-
ládi pótlékra való igényjogosultságát nem 
szünteti meg. Dr. Horváth Zoltán 

(Folytatjuk.) 

H i VATA L O S R E S Z 

Hazánk l e g r é g i b b , több mint 12$ év óta fennálló keresztény gyára. 
Telefon: tó. — Alapítva i ISIS. 

SELTENHOFEH FRIGYES FIAI 
mAgyar királyi udvari szállítók 

g r 5 * ! 

í 

S O P 
Legelső tűzoltószer,kútszivattyú* és 
gépgyár, harang*, fém* és vasöntöde 

HARAUGQK 

VASÁLLVÁÍMYOiC 

t u z o l t é f e c s k e w d ő i c 
úgv kocsi, mint motorfecskendók, 
továbbá : harangátöntés, férr.öntés, 
kutak, stb. stb. beszerzéseknél for* 
dúljon bizalommal minden tekin* 
tetben teljes garanciát nvujtó meg* 
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagvobb készséggel adunk díj* 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi világkiál)5» 
táson az aranyéremmel, azonkível 
sokesok a r a n y * és e z ü s t é r e mi 
mel és díszoklevéllel kitüntetve. 

Könyvajánlás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter a közép- és középfokú iskolák tanári könyv-
tárai számára beszerzésre ajánl ja dr. Somogyi 
József: Magyarország tehetségtérképe című 
könyvet (Budapest, 1942. Különlenyomat a 
„Társadalomtudomány" 1942. évi 1. számából). 
Megrendelhető a szerzőnél: Szeged, Szivár-
vány-utca 3/'a. Ára 1'60 P. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Szinyei Merse Jenő: Az egyház joga iskolái-
hoz. — Gróf Klebelsbeig Kunó emlékezete. — 
Dr. Kósa Kálmán: Nemzetiségi iskolapolitikánk 
és iskolaügyünk. — Dr. Somos Lajos: A gyer-
mek beleillesztése a társadalmi élet kereteibe 
és szellemébe.— Leyrer Erzsébet: Szeretetet az 
iskolában. — Dr. vitéz Nagy Iván: Japán és 
Magyarország. — Róka Zoltán: A gyermek 
egyénisége- — vitéz Nagy Iván: Igazi nemzeti-
ségi iskolapolitika. — P. B. /.: A megtalált 
zászló. — Gyakorlati pedagógia: D. Gy.: A szem-
léltetett nyelvi jelenségek felismerése valamely 
olvasmányban. — Hazai és külföldi tanügyi 
lapokból. — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Külföldi irodalom. — Egyesületi élet. — Hírek-
Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Pá-

lyázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

A tanítóság régi, kedvelt L U K Á C S 

S z o l i d árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII. Dohánysu. 30. 
Telefon: 223=261. Ü Z L E T E 

H i r s c h A. J a k a b f inombőr gyára Ü J P E S T 
K ö z p o n t : Budapest, IV., Károly-körút 24. 

D O R E N B É L A Marna: ím 
iskolabútor gyára D p u t VI., Dávinyi-út 20-2/1. 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, órodabB-
randtcéuk f y l r t i -
K . Vuél lv inyú is-
kolapadok tfirhettt-
l .fl kovácsolt Tirbó! 

T t l s f o n : ago-7*-

Arptyték ét kllttéf-
veiét ingyen ót b&-
mentve. 

„ T U R U L " gyorsdará ló , d a r á ! : 
kukor icát , búzá t , á r p á t , zabot , 
fűszer t , k ávé t és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot . A r a P 87.13 
hivata los felárral . Első részlet 
20 P u t ánvé t t e l , a há t ra lék 3 

havi részletben f izetendő 

KIRÁLY S Á N D O R gépgyár, 
Budapest , VI., Fe l söerdősor 8. 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen 
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P Á L Y Á Z A T O K 
HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 

A V. K. M. 105.429/1942. V. 1. számú enge-
délye alapján lapunk hirdetési díjtételeit folyó 
évi augusztus hó 1-től 25%-kal felemeltük. 
A hirdetési díjak átutalásakor szíveskedjenek 
tehát az áremelést figyelembe venni. 

A PÁLYÁZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 
FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök arakat, t 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig. azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kívám-
Ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be. úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a kővetkező számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket ne a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

ÁGFALVA evangélikus egyházközsége pályázatot hir-
det kántortanítói, esetleg igazgatótanítói állásra. Az is-
kola négytanerős. Tannyelve német. Javadalom: 21 ér-
tékegység természetben, a többi államsegély. A lakás igen 
szép. Kötelességek hivány szerint. A II. sorszámú tanító 
minden második vasárnap elvégzi az orgonistaszolgálatot 
és minden második héten az esetleges egyházi funkciók 
alkalmával' a kántori teendőket. A községnek az 5 km-re 
fekvő Sopronnal igen jó a vonatösszeköttetése. A Tanító-
választó tzabályrendelet 21. §-a szerint felszerelt válasz-
bélyeges folyamodványok az evangélikus lelkészi hivatal 
címére küldendők. Határidő 21 nap. (2641.) 

ALMÁSKEI? ESZTŰR róm. kat. egyházközsége 21 
napi határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett egytanerős iskolába kántortanítói állásra. 
Javadalma természetbeni szép háromszobás lakás, 16 ka-
taszteri hold föld, kert, 24 űrméter hasábfa 27 értékegy-
ségben. Kötelessége díjlevél szerint. A katolikus akció 
munkájában tartozik részt venni. Tanítás nyelve magyar, 
a német nyelv tudása kántoriak miatt szükséges. Válasz-
bélyeggel felszerelt pályázatok Plébánia, Mozsgó, (Somogy 
m.) küldendők. (2642.) 

ALISTAL (Komárom) ref. egyháza II. tanítójának 
helyettesítésére, katonai szolgálat tartamára pályázatot 
hirdet. Nők is pályázhatnak. Kötelessége és fizetése tör-
vényes. Állás azonnal elfoglalandó. (2643.) 

AKASZTÓ (Pest megye) róm. kat. iskolaszéke a Tan-
kerületi Kir. Főigazgatóság engedélyezésétől feltételezet-
ten háromheti határidővel az V. számú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. (2644.) 

BÁNHALMA egytanerős uradalmi róm. kat. népiskola 
gondnoksága betegszabadságon lévő tanítónő helyettesí-
tésére pályázatot hirdet. Fizeté.-e törvényes, lakás termé-
szetben és tűzifa. Kérvények: Plébánia. Kunhegyes kül-
dendők. (2645.) 

A l ember aiig hiszi el, pedig 
így fest egy esztendő pro-
gramja. Bizony élete nagyobb 
részét a »négy fal« között 
tölti s eiaggott berendezése 
észrevétlenül nehezedik ke-
délyére. Az ember zsémbes 
lesz — a bútorokkal együtt 

öregszik . . . 

Új bútorok között az ember 
— egy kicsit újra kezdi az 
életét. Mi azt a »négy falat® 
hangulatos, kényelmes ott 
honná varázsoljuk több fel 
adatos modern bútorainkkal, 
Nem tudja elhatározni magát? 
Fáradjon be bútorosztályunk 
ra, vagy kérje képes prospek 
tusunkat. A többi már megy 

magától 

omicmoK 
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BÁNKESZI róm. kat. egyházközsége (érsekújvári já-
rás) tényleges katonai szolgálatra bevonult tanítója he-
lyettesítésére az V. sorszámú állásra 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. (2646.) 

BIKAL róm. kat. egyházközsége e lap 1942. aug. 1. 
szám. 764. oldalán megjelent pályázati hirdetését három-
heti határidővel megismétli. (2647.) 

BEREGSURÁNY róm. kat. iskolaszéke tényleg és jo-
íilag megüresedett I. kántortanítói állásokra pályázatot 
hirdet. Van kétszobás, konyhás, kamrás, pincés lakása, 
kellő mellékhelyiségekkel, 12 értékegység helyi járandó-
sága és államsegélye. II. Tanítónői állásra. Van kétszo-
bás, konyhás, kamrás lakása és havi 14'40 pengő kész-
pénze, a többi államsegély. Teljesen okmányolt, saját 
kézírással megírt pályázat válaszbélyeggel Róm. Kat. Plé-
bánia, Beregsurány, (Bereg m.) küldendő, Kántortaní-
tóira nők is pályázhatnak. (2648.) 

BEREGDARŐC református egyházközsége a nyugdí-
jazás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Helyi javadalma ötvennyolc (58) értékegység, 
amely a következőkből áll: szép lakás, nagy gyümölcsös-
kerttel, mellékhelyiségekkel, 3070 kilogramm tiszta búza, 
16 kat. hold szántóföld haszonértéke, 3 drb jószágra le-
geltetés, 2 kat. hold erdő haszna. Kötelessége: a reábí-
zott osztályok vezetése, ismétlésüknek is tanítása, egy-
házi énekkar, vasárnapi iskola, ifjúsági egyesület veze-
tése, belmissziói munkában segédkezés, lelkész szószéki 
helyettesítése. Pályázati határidő 14 nap, az állás jog-
erős választás után azonnal elfoglalandó. Kérvények — 
válaszbélyeggel — református lelkészi hivatalnak, Bereg-
daróc (postaügynökség), Bereg m. küldendők. (2651.) 

CECE-HAHDI iskolaszéke pályázatot hirdet a köz-
ségi iskola I. számú férfitanítói állásra. Fizetés törvény-
szerű, természetbeni lakással. Pályázati határidő a hir-
detmény megjelenésétől számított 21 nap. Szabályszerű 
kérvényeket róm. kat. vallású tanítók, Kováeh Imre fő-
jegyzőnek küldjék Cecére. (2652.) 

CSÁNY róm. kat. egyházközsége tényleges katonai 
szolgálatot teljesítő tanerő helyettesítésére 15 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Plébániahivatal, Csány, Heves 
megye. (2653.) 

CSÁSZLÓC róm. kat. iskolaszéke e lap szept. 1-i szá-
mában kántortanítói és szept. 15-i számában tanítónői 
állásra kiírt pálvázatokat meghosszabbítja október végéig. 
(2654.) 

CSIK6STÖTTÖS ev. iskolaszéke a VKM. engedélyétől 
feltételezetten pályázatot hirdet kisebbségi német taní-
tási nyelvű iskolájánál lemondás folytán megüresedett 
II. sorszámú államsegélyes tanítói állásra. Javadalom: 
háromszobás, konyhás lakás mellékhelyiségekkel és helyi 
javadalom címén a kezdőfizetés 10%-a, a többi állam-
segély. Kötelessége: az alsó tagozat, ismétlőiskola veze-
tése, belmissziói munkában segédkezés, kántorhelyettesí-
tés. Német nyelvtudás szükséges! Pályázati határidő: 
megjelenéstől három hét. Szabályszerűen felszerelt kér-
vények a csikóstöttösi ev. lelkészi hivatal címére külden-
dők. (2655.) 

DOMBRÁD közság iskolaszéke pályázatot hirdet a 
Nétóla-tanyai tanítói állásra. Javadalom a községtől 10 
%-os helyi hozzájárulás, többi államsegély, természetbeni 
lakás. Kötelessége: I—VIII. osztály tanítása. Pályázhat-
nak férfiak és nők. Az állás a választás után azonnal el-
foglalandó. Kérvények a községi iskolaszék, Dombrád 
címre küldendők. (2657.) 

GYERMELY ref. kántortanítói állására a pályázatot, 
amely e lap 12-ik számában jelent meg. nov. l-ig meg-
hosszabbítjuk. (2667.) 

EPERJESRE róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det újonnan szervezett tanítói állásra 21 napos határidő-
vel. Nők is pályázhatnak. Kérvények: Plébánia, Mándok 
címre küldendők. (2661.) 

DETK róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
megjelenéstől számított 21 napi határidővel a megüre-
sedő II. tanítónői állásra. Fizetés és lakbér törvénysze-
rinti. Ismétlőért külön díjazás. Ludas fővonali állomástól 
3 km. Autóbusz. Mellékkereset! lehetőségek. Róm. Kat. 
Plébánia, Detk, Heves, megye. (2658.) 

DINNYEBERKI (Baranya m.) róm. kat. egyházköz-
ség képviselőtestülete 21 napos határidővel pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Helyi javadalom: 41 értékegység, új lakás mel-
lékhelyiségekkel. Kellően felszerelt kérvények a biikkösdi 
plébániahivatalhoz nyújtandók be. (2659.) 

DIÓSHÁL háromtanerős iskolájánál a lemondással 
megüresedett kántortanítói állásTa pályázatot hirdetünk. 
Helyi javadalom.: tisztes lakás, 22 értékegység, 333--— P, 
mustváltság havi részletekben, államsegély. Ugyanakkor 
I. oszt. tanítói állásra is pályázatot hirdetünk. Helyi ja-
vadalom 10%-a, többi államsegély, egy bútorozott szoba 
az iskolahelyiségben, 2/s lakáspótlék. Határidő három liét. 
Egyházközség, Dióshál, Zala megye. (2660.) 

FELSŐRIBNICE községi iskolaszéke a II. számú ta-
nítói állásra pályázatot hirdet e lap megjelenésétől 21 
napra. Javadalma törvényes és lakbér. Pályázhatnak fér-
fiak és nők egyaránt. Állás választás után elfoglalandó. 
Kérvények községi iskolaszék, Felsőribnice, (Ung vm.) 
küldendők. (2662.) 

FÁBIÁNHÁZA (Szatmár megye) gör. kat. iskola-
széke pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Fizetése 36 
hold föld, 15 q rozs párbér. lakás, 1 hold kert 49 érték-
egységben és államsegély. Katonai szolgálatot teljesítő 
helyére jelen tanévre helyettesítő tanítónőt is keres tör-
vényes fizetés és lakásért. (2663.) 

FÉL (Komárom vm.) róm. kat. iskolaszéke 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet a tényleges katonai szolgá-
latra bevonult, kántortanító helyettesítésére. Javadalma: 
8 kat. hold szántó, 12'42 q rozs, 77-35 P, lakás és állam-
segély. Pálvázhatnak orgonálni tudó tanítók és tanítónők 
is. (2664.)" 

FELSÖVARSÁNYI (Szolnok m.) gazdaságomban az 
osztatlan iskolában megüresedett fielyettes tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdetek. Tanítónő lakás ós teljes ellátás-
ban részesül, mely azonban a jövedelmébe betudatik. Je-
lentkezők felszerelt kérvényét Budapestre, József-krt. 59. 
számú lakásomra kérem. Személyes jelentkezés esetén 
csütörtök és pénteki napon, este 7—8 óra között vagyok 
található. Levélbeli megkeresés esetén okmánymásolato-
kat kérek csatolni. Gorove Lászlóné. (2665.) 

GESZTERÉD róm. kat. egyházközsége újra pályázatot 
hirdet háromtanerős, részben osztott iskolájánál megüre-
sedett II. sz. állásra, miután'előbbi hirdetésre nem volt 
komoly pályázó. Törvényes fizetés, jó lakás, jó tanterem. 
Férfiak és nők egyformán pályázhatnak. Határidő 14 
nap. Róm. Kat. Plébánia, Geszteréd, Szabolcs vm. (2666.) 

JÁSZKARAJENŐ róm. kat. egyházközsége a lemon-
dás folytán megüresedő pusztajenői I. sz. iskolai tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Javadalma: 
törvényes fizetés, egészséges természetbeni lakás és 2 
hold föld haszonélvezete. Kötelességek: I—-VI. osztály és 
továbbképző vezetése, havonta kétszer szentmisén kánto-
rizálni. Kántori teendőkben való jártasság igazolandó. 
Az iskola a vasúttól 3, Szolnoktól 20 km-re van. Szol-
nokra jó közlekedés. Kérvények az egyházközségi elnök 
címére küldendők. (2672.) 
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő / Biztonsági alapok i 
37 millió pengői Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókai, aagykflrti és köpösdi Takácb 
Tolvay József m. kir. titkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetői páratlanul kedvezményes népbiztosltásank-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi ii ódánktól t 

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 10-12. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a snrok< 
Tel : 141-1"3 — E g y e t e m i és i s k o l a i k ö n v v t á r i k s z á l l í t ó i n 

z o n g o r a t e r e ifi 

VII. Erzsébet-krt 1 5 
Világmárkás zongorák, ptaninók nagy választékban. Kényelme 
tUzletfieetis. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

KARANCSBERÉNY róm. kat. egyházközsége lemon-
dás folytán megüresedett kántortanítói és tanítónői ál-
lásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 
mindkettőnek természetbeni lakás és törvényszerű fizetés 
a központi illetményhivatal útján. Tanítóházaspár előny-
ben! Kérvények: Plébániahivatal, Karancskeszi külden-
dők. (2675.) 

HARASZTKERÉK (Maros-Torda megye) református 
egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet eltávozás 
folytán megüresedett III. számú tanítói állásra. Javada-
lom évi 140 pengő és államsegély, lakáspénz míg a lakás 
felépül. Kötelesség: törvény és rendeletek által megsza-
bottak. Kellően felszerelt pályázatok református lelkészi 
hivatalnak küldendők, Harasztkerék, Maros-Torda megye, 
u. p. Ákosfalva. Nők is pályázhatnak. Állás a megerősí-
tés után azonnal elfoglalandó. Presbitérium. (2669.) 

IBRÁNY református egyházközsége nyugdíjazás foly-
tán megüresedett V. sz. tanítónői állásra pályázatot hir-
det. Pályázati határidő 1942. november 6. Fizetés tör-
vényszerinti, kötelessége a belmissziói munkában való 
segédkezés és a kijelölt osztály tanítása. Csak nők pá-
lyázhatnak. Pályázatok Református Lelkipásztori Hiva-
talhoz küldendők. Az állás a választás jogerőre emelke-
dése után azonnal elfoglalandó. (2670.) 

JÁNOSHALMA róm. kat. iskolaszékét helyettesítő 
iskolagondnoksága pályázatot hirdet 1. a beltéri fiúisko-
lánál újonnan szervezett X. sorszámú férfitanítói állásra. 
Az állás javadalma: 20% helyi javadalom, a többi állam-
segély. Törvényes lakáspénz. Kötelesség díjlevél 6zerint. 
2. a lemondás folytán megüresedett Jánoshalma-hergye-
vicai kültéri osztatlan egvtanerős tanítói állásra. Ez ál-
lás helyi javadalma: 20% a többi államsegély. Termé-
szetbeni lakás kerttel. Kötelesség díjlevél ezerint. 3. az 
újonnan' szervezett Jánoshalma-kisrátai II. sorszámú ta-
nítói állásra. Fizetés: 20% helyi javadalom, többi állam-
segély. Törvényes lakáspénz. Kötelesség díjlevél szerint. 
A hirdetett kültéri állásokra nők is pályázhatnak. Kel-
lően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények „Es-
peresi Hivatal", (címre) Jánoshalma küldendők. (2671.) 

KÜRT róm. kat. egyházközsége a tényleges katonai 
szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére pályázatot 
hirdet. Határidő 21 nap. Nők is pályázhatnak. Fizetés 
törvényes. Kérvények a róm. kat. egyházközség elnöké-
nek címére küldendők. (2673.) 

KÖKÉNYESD róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
október 20-ig kántortanítói állásra. Javadalma megfelelő 
államsegély, 8 hold szántó, 8 hold kaszáló 10% értékben, 
kétszobás lakás mindenféle melléképülettel, külső és belső 
nagy kert, némi párbér és stóla. Köteleeségei egyházi sza-
bályok szerint. Az osztatlan iskola együtt működik az ál-
lami elemi iskolával. Vasútállomás 1 km. Halmi. Róm. 
Kat. Plébánia, Kökényesd, Ugocsa m. (2674.) 

HELESFA (Baranya m.) róm. kat. egyházközség kép-
viselőtestülete 21 napos határidővel pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Helyi javadalom 33 értékegység, a kezdőtanítófizetés 20 
%-a, többi államsegély. Üj lakás mellékhelyiségekkel. 
Helyben országút, vasúti állomás. Kellően felszerelt kér-
vények a bükkösdi plébániahivatalhoz nyújtandók be. 
(2668.) 

KOLONTÁR község iskolaszéke a községi elemi iskola 
újonnan szervezett II. tanítói állására háromheti határ-
idővel pályázatot hirdet. Fizetés a törvényes és lakás-
pénz. Pályázatok községi iskolaszék, Kolontár, u. p. De-
vecser küldendők. (2679.) 

KEREKEGYHAZA egyesült protestáns egyháza ka-
tonai szolgálatra bevonult kántortanítójának helyettesí-
tésére helyettest keres. Törvényes fizetés és lakbér, kán-
tori tiszteletdíj. Pályázhatnak református férfiak és nők. 
Állás azonnal elfoglalható. Pályázati határidő 21 nap. 
Egyesült Protestáns Iskolaszék, Kerekegyháza, Pest m. 
(2677.) 

KASSAMINDSZENT róm. kat. iskolaszéke a f. évi 
szeptember hó 1. számban leközölt pályázati hirdetést 
megismétli azzal, hogy férfipályázók hiányában nők is 
alkalmaztatnak ideiglenesen. (2678.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., FEredbu. 41. 

T e l e f o n s z á m : 2 9 6 - 3 4 $ . 
( R é g i é p ű l e t . t j b e j á r a i . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 

HUSZÁR PÁL 
BUSAPMT, III., HUNOR-U. 11-NlL. 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK. 
MUlStt miidtstériami stgély t kérni, 
kirie ajánlatomat, hogy asl csatolhassa. 
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H a r m ó n i o m o i , z o n g o r á t , h a n g s z e r t 
nem vásárolhat, amig nem látta ajánlatomat 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L B E k V i 
A zenem (Wészeti Főiskola szállítója 

K é r j e l e g ú j a b b 32. ( z á r n á i r j e g y z ék e m e l i 

KISSZÁLLÁS uradalmi róm. kat. népiskola gondnok-
sága tényleges katonai szolgálatra bevonult tanító he-
lyettesítésére pályázatot hirdet. A törvényes fizetésen fe-
lül bútorozott szoba, fűtés, világítás. Férfiak és nők pá-
lyázhatnak. Kérvények a gondnoksághoz címzendők. 
(2676.) 

LÉG róm. kat. egyházközség tanácsa, mint iskolaszék, 
háromheti határidővel pályázatot hirdet a hősi halál 
folytán megüresedett kántortanítói állásra. Javadalom: 
lakás természetben. Helyi javadalom díjlevél szerint és 
államsegély. Kötelességei: a püspökkari Rendszabályok 
szerint ós az A. C. munkáiban való közreműködés. Kán-
torpróba kötelező, de nem díjaztatik. Kellően felszerelt 
pályázatok válaszbélyeg melléklésével nov. 10. Róm. Kat. 
Plébániahivatal, Lég címre küldendők. (2686.) 

KISNÉMEDI község iskolaszéke 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet a VKM. úr 69.030/1940. és 114.400/ 
1940. sz. rendeleteitől feltételezetten a megüresedett II. 
számú tanítói állásra. Pályázók válaszbélyeggel ellátott 
kérvényüket eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített okmá-
nyaikat: oklevél, erkölcsi, honossági, egészségi, műkö-
dési stb. bizonyítványaikat mélt. Gosztonyi Miklós cs. és 
kir. kamarás, iskolaszéki elnök címére adják be. U. p. 
Váchartván, Pest vm. A község vasútállomástól köves 
úton, Váchartyántól 3'5 km-re, erdőség határában kies 
helyen fekszik. Törvényes fizetés 50%-os államsegéllyel 
llletményhivataltól kiutalva, községtől lakbér. Csak róm. 
kat. vallásúak pályázhatnak. I&kolaszéki elnök. (2681.) 

KORONKA református egyházközség presbitériuma 
pályázatot hirdet négytanerős iskolájának III. sz. tanítói 
állására. Javadalom: az egyházközség pénztárából évi 
140 P. Lakás, egyholdas szép gyümölcsöskerttel. Ál-
lamsegély. Kötelességek: a kijelölt osztályok tanítása, az 
egyház missziói és népművelési munkáiban való részvétel, 
dalárda vezetése. Pályázhatnak okleveles férfitanítók. 
Pályázatokat Ref. Presbitérium, Koronka, u. p. Maros-
vásárhely címre kérünk. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Presbitérium. (2682.) 

KERECSENY róm. kat. egyházközsége távozás, foly-
tán megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: szép, száraz, egészséges lakás déli ablakok-
kal. amely az iskolával össze van építve, mellékhelyisé-
gekkel, kúttal s 400 négyszögöl kerttel, 18 termő gyü-
mölcsfával. Helyi javadalma állami fizetésének 10%-a a 
politikai községtől. Kántoriakban jártas nők előnyben. 
Határidő 21 nap. Plébánia, Orosztony, Zala m. (2683.) 

KISKUNFÉLEGYHÁZA róm. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett Kis-
raindszenti-úti külterületi tanítói állásra, a lap megjele-
nésétől számított három hétre. Ha ezen állásra helyben 
működő tanító választatna meg, úgy ezen állásra is pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényszerű. Kötelesség díjlevél 
szerint. Szabályszerűen felszerelt kérvények a róm. kat. 
egyházközség elnökségéhez küldendők. (2684.) 

KÁPTALANFA (Zala m.) róm. kat. egyházközség 
képviselőtestülete katonai szolgálatot teljesítő kántortaní-
tója helyettesítésére 21 napi határidővel pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes. Kérvények Plébániahivatal kül-
dendők. (2685.) 

KAPOLNÁSNYÉK róm. kat. egyházközsége az újon-
nan szervezett V. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet 
10 napi határidővel Fizetés: 10% helyi javadalom és 
természetbeni lakás, a többi államsegély. Kötelesség díj-
levél szerint. Pályázatok: Plébániahivatal, Kápolnásnyék 
küldendők. (2685/a.) 

KÁLLÓSEMJÉN község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a nyugdíjazás folytán megüresedett Káilósemjén-kisbarom-
laki községi tanítói állásra. Fizetés: 50% helyi javada-
lom, természetbeni lakás, a többi államsegély. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Felsze-
relt pályázati kérelmek Községi Iskolaszék, Kállósemjén 
címre küldendők. (2680.) 

LAK6CSA község iskolaszéke a lemondás folytán 
megürült II. sorszámú tanítónői és a III. sorszámú taní-
tói állásra a hirdetmény megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Válaszbélyeges kérvények: 
Iskolaszéki Elnök, Lakócsa, (Somogy vm.) küldendők. 
Vasútállomás: Drávafok. (2687.) 

MÉRK református egyházközsége, lemondástél felté-
telezetten, pályázatot hirdet a II. számú tanítónői ál-
lásra. Fizetés és kötelesség törvényszerű. A falu négyezer 
lelkes, Nagykároly mellett fekszik, villanyvilágítása van, 
orvos, patika helyben. Az álláshoz jó helyen fekvő, szép 
lakás tartozik. Pályázati határidő, megjelenéstől számított 
21 nap. Kérvények: Református Egyház, Mérk címen 
küldendők. (2688.) 

MARTONYI ref. egyház 14 napos határidővel pályá-
zatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: 37 egy-
ségben 16 kat. hold szántó, rét és legelő, 16 köböl rozs, 
20 ürméter tűzifa, 27 P mustpénz, lakás, kert és állam-
segély. Felszerelt pályázatok Lelkészi Hivatal, Martonyi, 
u. p. Szalonna címre küldendők. Állás azonnal elfog-
lalandó. (2689.) 

MIíZőBERÉNY református egyháza pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett tanítónői állásra. 
Határidő: 21 nap. Fizetés: egyháztól lakbér, vagy ter-
mészetbeni lakás, a mindenkori kezdőfizetés 40%-a, 
államsegély. Az állás a választás jogerőre emelkedése 
után azonnal elfoglalandó. Kérvények a református lel-
készi hivatalhoz küldendők. (2690.) 

MARTOS ref. egyházának iskolaszéke a nyugdíjazás 
alatt álló tanítónői állásra félévi időtartamra helyettes 
tanerőt keres. Pályázhatnak oklevéllel bíró ref. vallású 
nők és férfiak. A nők előnyben részesülnek. Nyugdíjazás 
után a helyettes tanerő — ha oklevéllel bír — véglege-
sítetik. Fizetése törvényszerű. Egy bútorozott szoba és 
konyha. Pályázati kérvény a szükséges mellékletekkel 
október 17-ig Ref. Lelkészi hivatal, Martos, u. p. ógyalla 
címre küldendő. (2691.) 

MARÁZA róm. kat. egyházközsége a Néptanítók 
Lapja 1942. 14. számában közzétett pályázatot meg-
ismétli azzal a hozzátevéssel, hogy olyant Í6 elfogadunk, 
aki nem kántorizálna, hanem csak tanítana. Nők is pá-
lyázhatnak. (2692.) 

NASZÁLY ref. iskolaszéke a kántortanító 2 éves 
katonai szolgálata miatt helyettest keres. Nők is pályáz-
hatnak. Ref. Lelkészi Hivatal, Naszály, Komárom vm. 
(2693.) 

NAGYMEGYER (Komárom megye) r. kat. iskola-
széke pályázatot hirdet 21 napi határidővel férfitanítói 
állásra, mely rendszeres. Kántoriakban jártasság kívá-
natos. Plébánia. Nagymegyer. (2694.) 

NAGYBÁNYA református egyháza katonai kiképzésre 
bevonult tanítója helyettesítésére azonnalra helyettest 
keres. Nők is pályázhatnak. Fizetés törvényszerű. (2695.) 
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HAGYUDVARNOK iskolaszéke a legutóbbi lappél-
dányban közzétett pályázati hirdetménynek határidejét 
11 nappal meghosszabbította. (2696.) 

NAGYBAJOM róm. kat. egyházközség képviselőtes-
tülete pályázatot hirdet a nagybajomi róm. kat. IV. tan-
«rői elemi iskola I. sorszámú tanítói állására. Fizetése 
törvényszerű. Két szoba, konyha stb. lakás természetben. 
Aa alapfizetés 40%-át az egyházközség fizeti. Csak nők 
pályázhatnak. Pályázati határidő 21 nap. Állás a válasz-
tás után azonnal elfoglalandó. A pályázatok a következő 
címre küldendők: Plébániahivatal, Nagybajom, Somogy 
megye. (2697.) 

NÁDÜJFALU (Heves mi) r. k. egyházközsége a 
katonai szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesí-
tésére 21 napi határidővel pályázatot hirdet, végleges 
választás rövid időn belül lehetséges. Fizetése törvény-
szerű. Kérvények R. k. Plébániahivatalhoz, Mátraballa, 
Heves m. küldendők. (2698.) 

NEMESSZENTANDRÁS róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet 21 napos határidővel a tanítónői, II. 
sorszámú állásra. Lakás természetben. Fizetés, köteles-
ség törvényes. Kérvények: Plébániahivatal, Búcsúszent-
lászló, Zala vm. küldendők. (2699.) 

NYÉKLÁDHÁZA (Miskolc mellett fővonal) r. k. 
egyházközség képviselőtestülete újonnan szervezett III. 
tanítónői állásra törvényes határidővel, V. K. M. enge-
délyétől feltételezetten, pályázatot hirdet. Javadalom tör-
vényes fizetés és lakbér; kötelessége díjlevél szerint. 
Válaszbélyeggel ellátott kérvények Róm. kat. Plébánia, 
Víályi (Borsod m.) küldendők. (2700.) 

NYÍRKÁRÁSZ gör. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett II. tanítói állásra. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Fizetés egyháztól 15%, 
többi államsegély. III. állás szervezés alatt. Pályázatok 
lelkészi hivatalhoz felszerelten küldendők, válaszbélyeg-
gel. (2701.) . 

OLCSVAAPÁTI ref. egyháza kántortanítójának he-
lyettesítésére tényleges katonai szolgálata tartamára 
pályázatot hirdiet. Kötelessége és fizetése törvényszerű. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Állás azonnal elfoglalandó. 
(2702.) 

OLCSVA református iskolaszéke pályázatot hirdet 
tényleges katonai szolgálatra bevonult kántortanítója, 
valamint tartalékos katonai szolgálatot teljesítő Il.-od 
tanítója helyettesítésére. Fizetés, kötelesség törvény-
seerű. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak mindkét 
állásra férfiak: és nők egyaránt.. Református Iskolaszék, 
Olcsva. (2703.) 

PILISBOROS JENŐ iskolaszéke a fiúiskola kisebb-
ségi magyar-német tagozatához III. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet 21 napos határidővel. Megválasztásra 
azonnal elfoglalandó. Autóbusz Budapestre, orvos, patika 
helyben. Pályázatok Plébánia, Pilisborosjenőre külden-
dők. (2704.) 

PŐCSPETRI róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
az újonnan szervezett V-ik számú tanítói állásra. Fizetés 
10% helyi járulék, államsegély, törvényes lakbér vagy 
természetbeni lakás. Kötelességek: díjlevél szerint. Fér-
fiak és nők egyaránt pályázhatnak. Válaszbélyeggel fel-
szerelt okmányok Róm. kat. Plébánia, Pócspetri (Sza-
bolcs megye) címre küldendők. (2705.) 

PÓZBA ref. egyháza pályázatot hirdet katonai szol-
gálatot teljesítő kántortanítója helyettesítésére. Fizetése 
törvény szerint. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati 
határidő 21 nap. Pályázhatnak tanítónők is. Pályázatok 
ref. lelkészi hivatal, Pózba, u. p. Barsbese küldendők. 
(3707.) 

HÍRNEVES ZONGORATERME 
A BUDAPEST, VILMOS CSÁSZÁfl -ÚTÖS 
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PARAJD róm. kat. iskolaszéke a Néptanítók Lapjá-
nak f. é. szept. 1. 17. számában hirdetett kántortanítói 
állás pályázati' határidejét október hó 30-ig meghosszab-
bítja. (2706.) 

PÜSPÖKLADÁNY róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet a VII.—VIII. sorszámú tanítói és a IX. sor-
számú tanítónői állásra. Pályázati határidő a lap meg-
jelenésétől számított 21 nap. Javadalma törvényes fizetés. 
Egy tanítónak lakás, a másik tanító és tanítónőnek lak-
bér. Kötelességei Rendszabályok és díjlevél szerint. Kán-
torsághoz értők előnyben. Férfitanítók szép melléke! 
jövedelemre is tehetnek szert. Helyben vasútállomás, 
állami fiú- és leánypolgári iskola, járásbíróság, főszolga-
bíróság van. Válaszbélyeges kérvények Róm. kat. plébá-
niahivatalhoz, Püspökladányba küldendők. (2706/a.) 

PÁTKA református egyháza pályázatot hirdet más-
hová megválasztott tanítója lemondásától feltételezetten 
a második tanítói állásra. Fizetés: Lakás természetben, 
harminc százalék helyi javadalom készpénzben és állam-
segély. Kötelessége: A négy alsó osztály tanítása, orgo-
nista-kántor esetleges helyettesítése, népművelési, bel-
missziói munkák végzése, adminisztrációs munkákban se-
gédkezés. Felszerelt pályázatok huszonegy napon belül 
Református Lelkészi Hivatal, Pátka, Fejér vm. címre kül-
dendők, felbélyegzett válaszborítékkal és megcímzett leve-
lezőlappal. Választás a más helyre távozó tanító elköltö-
zése után. Énekpróba saját költségen. Nők is pályázhat-
nak. (2708.) 

PORROG (Somogy megye) iskolafenntartó gyüleke-
zete pályázatot hirdet tényleges katonai szolgálatra be-
vonult tanítója helyettesítésére (ezidőszerint 2 évre). 
Kötelessége lesz a helyettesnek az I—VIII. vegyes osz-
tály tanítása és vasárnap délután könyörgés tartása. 
Fizetés a teljes helyi javadalom, mely áll: lakás 2 szoba, 
konyha, gazdasági és mellékhelyiségek. Készpénzben 
544 pengő, nyolc hektoliter búza, nyolc hektoliter rozs, 
5 öl kemény hasábfa, 4 kat. hold 1448 (U-öl szántóföld, 
1054 D-öl rét és 1362 d-öl belsőség ós kert haszonélve-
zete, a földek bérbe vannak adva. Államsegélyre van 
kilátás. Pályázhatnak férfiak, nők és nyugdíjasok is. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok megjelenéstől szá-
mított 15 napon belül evangélikus esperesi hivatal címre 
Gyékényes küldendők okmányokkal felszerelve. (2709.) 
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FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmóniutn'készitő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-utca 38. 

n » M A H « l > Orgonajavítások 
V í g O n O K Homlokzati sipok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910 kedvező fizetési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék dí j ta lan 

RÁBAKOVÁCSI r. kat. egyházközsége a megürese-
dett II. számú tanítói állásra 21 ftapos határidővel pá-
lyázatot hirdet. Az állást nőtanítóval töltjük be. Fize-
tése 30% helyi illetmény, 70% államsegély. Lakás ter-
mészetben. Kérvények Plébániahivatal, Rábakovácsi (Vas 
megye) küldendők. (2710.) 

SOMOGYSZIL róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet hadbavonult kántortanítójának hplvfittesí'écére - -
leszerelésig. Fizetése törvényes. Határidő október 15. 
Állás azonnal elfoglalandó. Továbbá pályázatot hirdet ta-
nítója helyettesítésére is — leszerelésig — ugyanazon 
határidővel. Fizetése törvényes. Állás azonnal elfogla-
landó. Róm. Kat. Iskolaszék, boinogyszil, boniogv megye. 
(2711.) 

SÁRKÖZŰJLAK (Szatmár m.) r. k. iskolaszéke má-
sodtanítói állásra pályázatot hirdet nyolc napos határ-
idővel. Fizetés: törvényes helyi járandóság és állam-
segély. Kötelességei díjlevél szerint. Nők is pályázhatnak. 
Posta, vasútállomás helyben. Kérvények iskolaszékhez 
címzendő. (2712.) 

SOMOGYARACS r. k. egyházközsége pályázatot hir-
det katonai szolgálatra bevonuló kántortanítója helyet-
tesítésére. A helyettesítés időtartama előreláthatólag 
2 év. Fizetés törvényes. Nők is pályázhatnak. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Határidő 21 nap. Cím: Róm. kat. 
Plébánia, Ceokonyavisonta (Somogy m.). (2713.) 

SZŐLLŐSKE község iskolaszéke a lemondás folytán 
megüresedett községi tanítói állásra 3 heti határidővel 
pályázatot hirdet. Férfipályázók előnyben. Fizetés tör-
vényes. Sátoraljaújhely 6 km. Vasútállomás 1 km. Vá-
laszbélyeggel ellátott kérvények községi iskolaszék címére 
küldendők: Szőllőske, u. p. Bodrogszerdahely. (2714.) 

SZUHOGY református leányegyháza előkönyörgő or-
gonista-kántortanítói állásra e lap szeptember 1-i számá-
ban közölt pályázati hirdetményét megújítja. Kisegítő 
féi fi-, vagy nőtanítók is pályázhatnak október 31-ig. 
(2715.) 

SZELŐCE község iskolaszéke katonai szolgálatot tel-
jesítő osztálytanító ideiglenes helyettesítésére pályázatot 
hirdet 21 napi határidővel. Javadalom: a törvényes he-
lyettesítői illetmények az iskolafenntartótól. Szabálysze-
rűen felszerelt kérvények Községi iskolaszék elnökének, 
Szelőce, u. p. Magyarsók küldendők. (2716.) 

SZÉKELY (Szabolcs m.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet az újonnan szervezett kántortanitói 
állásra. Pályázhatnak férfiak és nők, amennyiben kán-
tori teendőkben is jártasak. Határidő, fizetés, lakbér tör-
vényes. Kérvények: Plébánia, Nyírbogdány küldendők. 
(2718.) 

TORVAJ ev. iskolaszéke kántor-levitatanítói állásra 
pályázatot hirdet. Tanítási nyelv magyar. Fizetés 47 ér-
tékegység, természetbeni lakás, államsegély. Kérvények 
a lap megjelenésétől számított 21 nap alatt Ev. Iskola-
szék, Tab (Somogy) küldendők. (2723.) 

SZARVAS község iskolaszéke rózsási (várostól 8 km. 
kövesútnál) iskolájába férfi vagy nő helyettes tanítót, 
evangélikus, esetleg más vallásút keres egy tanévre okt. 
15-től. Fizetése kezdő tanítói, szép lakás.sai, törvényes 
pótlékokkal, fuvarátalánnyal. Jelentkezés írásban Bartos 
Pál elnöknél. (2720.) 

LULLATELEP ev. iskolaszéke kántortanitói állásra 
pályázatot hirdet. Iskola vegyes (magyar-német) tanítási 
nyelvű. Pályázhatnak ideiglenes helyettesi minőségben 
csak magyarképesítésű férfiak és nők is. Kérvények a 
lap megjelenésétől számított 21 nap alatt Ev. Iskola-
szék, Tab (Somogy) küldendők. Fizetés 24 értékegység, 
természetbeni lakás. Államsegély. (2721.) 

SÉRSEKSZOLLOS ev. iskolaszéke ideiglenes helyet-
tes tanítói állásra pályázatot hirdet. Tanítási nyelv 
némiet. Pályázhatnak csak magyar tanításra képesített 
férfiak és nők is. Kérvények a lap megjelenésétől számí-
tott 21 nap alatt Ev. Iskolaszék, Tab (Somogy) külden-
dők. Fizetés 26 értékegység, természetbeni lakás. Állam-
segély. (2722.) 

SZŐNY—NAGYHERKALYPUSZTA uradalmi iskola-
széke a lemondás folytán megüresedett nagyherkály-
pusztai róm. kat. tanítói állásra pályázatot hirdet. Csak 
nőtanítók pályázhatnak. Lakás természetben. Törvényes 
fizetés uradalomtól a természetbeni harminchárom érték-
egység készpénzkiegészítéssel. Pályázatok október 30-ig 
Róm. kat. Plébániahivatal, Szőny (Komárom ímegye) kül-
dendők. Állás választás után azonnal elfoglalandó. (2719.) 

TISZABERCEL gör. kat. államsegélyes, lakbéres 
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Tanítja: az első-
másodosztályt. az összes osztályokban hittant. Nők is 
pályázhatnak. Kérvényeket október huszonnegyedikéig 
elfogad a búji lelkészi hivatal. (2724.) 

TARPA (Bereg m.) nagyközség községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedő 
tanítónői állásra. Az állás betöltése a nyugdíjazástól fel-
tételezetten fog megtörténni. Pályázhatnak ref. vallású 
férfi- és nőtanítók. Törvényszerű fizetés és lakbér a 
Közp. Illetményhivataltól. A szabályszerűen felszerelt és 
válaszbélyeggel ellátott kérvények a hirdetés megjelené-
sétől számított 21 nap alatt a Községi Iskolaszék címére 
küldendők. (2725.) 

TALLŐS község iskolaszéke a VII. tanítói állásra 
helyettest keres az 1942—43. tanévre katonai szolgálatot 
teljesítő tanítója helyettesítésére. Fizetés törvényes. Nők 
is pályázhatnak. Kérvények Iskolaszék Elnöksége, Tallós, 
Nyitra—Pozsony vármegye címre küldendők. (2726.) 

TIMAR gör. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett harmadik számú tanítónői állására 21 na-
pos határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes és 
természetbeni lakás híján lakbér. Pályázhatnak görög é6 
latin szertartású tanítónők egyaránt, továbbá görög szer-
tartású DMitanítók is. (2727.) 

TAJTI r. k. filiális egyházközség a lemondás folytán 
megüresedett II. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Modern új lakás. Egyházközségi hozzájárulás 10%, a 
többi államsegély. Csak férfiak pályázhatnak, kántori ok-
levél előnyös. Származás igazolandó. Tekintélyes mellék-
jövedelem. Kötelesség díjlevél szerint. Határidő 21 nap. 
Felszerelt kérvények: Plébániahivatal, Cered, Nógrád vm 
küldendő. (2728.) 

ZAHÁR (Ungvár mellett) gör. kat. iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett kántortanitói állásra pályá-
zatot hirdet 21 napi határidővel. Tannyelv szlovák. Fize-
tése törvényes. A szükséges okmányokkal felszerelt kér-
vények gör. kat. lelkészi hivatalnak, Bező küldendők. 
(2733.) 
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ŰJCSANÁLOS (Miskolc közelében) evangélikus egy-
házközsége pályázatát megújítja férfitanerők részére. 
Ideiglenesen pályázhatnak nők és nyugdíjasok is. (2729.) 

VARGA róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Helyi javadalom 49 értékegység, a 
többi államsegély. Hat kat. holdat kitevő javadalmi föld 
hat évre bérbeadva. Iskola ós tanítói lak teljesen új, 
modern, kényelmes. Tanítási nj'elv magyar. Választás 
egyházhatósági és miniszteri rendeletek alapján. Köteles-
ségek díjlevél szerint. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek: Plébániahivatal, Sásd (Baranya vm.) küldendők. 
(2731.) 

VÁMOSPÉRCS református egyházközsége kettő taní-
tójának helyettesítésére katonai szolgálatuk tartamára 
pályázatot hirdet. Kötelessége és fizetése törvényszerű. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Állás azonnal elfoglalandó. 
(2732.) 

ZOMBA község iskolaszéke pályázatot hirdet a III. 
sorszámú községi iskolánál elhalálozás folytán megürese-
dett tanítói állásra. Javadalmazása a törvényben előírt 
fizetés, 1928-ban épült 3 szobából és mellékhelyiségekből 
álló lakás és cca 1 hold kert, illetőleg szántóföld haszná-
lata. Az iskola Paradicsom-pusztán, köves út mellett, a 
községtől kb. 3 km-re fekszik. A pályázatok jelen hirdet-
mény megjelenésétől számított 21 nap alatt nyújtandók 
be a községi iskola-székhez. (2734.) 

HEGYESHALOM község határában fekvő, a Magyar-
óvári Főhercegi Hitbizományi Uradalomhoz tartozó, 
Albertkázmér pusztán az uradalmi róm. kat. elemi isko-
lánál megüresedett kántortanítói állásra a 8500/1942. 
VKM. sz. rendelet értelmében pályázatot hirdetünk. Java-
dalom: az uradalom pénztárából a törvénynek megfelelő 
készpénzfizetés, természetbeni lakás és évi 180 pengő 
kántordíj. Pályázati határidő: ennek a hirdetménynek a 
Néptanítók Lapjában megjelenésétől számítandó 15 nap. 
Az állás a főhercegi uradalom jószágigazgatóságának 
értesítése után nyomban elfoglalandó. A pályázati kér-
vények a „Főhercegi Jószágigazgatóság, Mosonmagyar-
óvár" címre nyújtandók be. A megválasztandó tanító kö-
teles az iskola 6 osztályában a tanítást végezni és az 
iskolán kívüli munkát és kántori teendőket is elvégezni 
(2481.) 

SZENTGYÖRGYVÖLGY (Zala vm.) rém. kat. egy-
házközsége kántortanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Javadalom: lakás kerttel, 10% kat. hold 
szántó és 1 kat. hold rét, 7 mérő rozs Í6 értékegységben, 
10% készpénz, államsegély illetményhivataltól. A földek 
bérbe vannak adva. Kellően felszerelt kérvények a plé-
bániahivatal címére. (1460.) 

BÜDSZENTMIHÁLY községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett Ilona-tanyai taní-
tói állásra. Javadalma 10% helyi járulék és 90% állam-
segély. Természetbeni lakás, melléképületek és közel 2 
kat. hold jóminőségű föld. Pályázhatnak férfiak, nők. 
Kötelességei díjlevélben. Kellően felszerelt kérvények: 
Községi iskolaszék, Büdszentmihály küldendők. (1578.) 

BEREGDÉDA g. k. iskolaszéke pályázatot hirdet az 
újonnan szervezett II. számú tanítói, illetve tanítónői 
állásra. Javadalma az egyházközségtől 10% és törvényes 
államsegély. Pályázati határidő e lap megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Szabályszerűen felszerelt kérvények g. k. 
lelkészi hivatal, Mezőhomok, u. p. Beregszász küldendők. 
Kántortanítók előnyben. (2747.) 

BÖHÖNYE róm. kat. egyházközsége hadbavonult 
tanítójának helyettesítésére tanítót keres. Pályázati ha-
táridő 14 nap. Férfiak, nők pályázhatnak. Fizetése tör-
vényes. Iskolaszék. (2744.) 

IFJ. PATAKI MIHÁLY 
szerkesztésében és k iadásában 

a m u l t iskolaév elején megindított 

KÉPES ÓRAREND 
első sorozata megjelent. A gazdag kép-
anyagot (kb. 130 kép) tartalmazó Órarend 
ára oly alacsony, hogy azt mindenki be-
szerezheti. 

Az Órarend-sorozat ára: 72 f i l lér . 

Az első sorozat tartalma: 
1. sz. Petőfi : „János vitéz"-e. 
2. „ Gróf Széchenyi István a legnagyobb 

magyar. 
3. „ Hazánk történelme a mohácsi vészig. 
4. „ Magyar népviseletek. 
5. „ Nagyjaink szülőháza. 
6. ,, Lovas nemzet voltunk, — Repülő nemzet 

leszünk. 
7. ,, Jelenetek a magyar népéletből. 
8. ,, Körösi Csorna Sándor. 
9. ,, A mi nagyjaink és szülőházai. 

10. „ Magyarnak lenni dicsőség. 
11. ,, Nagvjaink és szülőházai II. sorozat. 
12. „ Emlékezzünk ! 1849. okt. 6. 

ALSÓK református anyaegyház presbitériuma pályá-
zatot hirdet megüresedett kántortanítói állására. Java-
dalom: Lakás, melléképületek, kert, 59 értékegységnek 
megfelelő természetbeni járandóság. Államsegély a fenn-
álló rendelkezések szerint, miniszteri jóváhagyástól füg-
gően. Kötelesség: Valamennyi rábízott tanköteles okta-
tása, orgonista-kantori szolgálat, ügykezelési teendők, 
belmissziói munka és általában a törvényben előírt teen-
dők. A megválasztott kötelezett tagja az egyházmegyei 
tanítóegyesületnek. Válaszbélyeggel ellátott kérvények 
huszonegy napon belül az egyházmegyei tanügyi hivatal-
hoz, Orci, u. p. Taszár, Somogy m. címre küldendők, a 
Népiskolai szervezet és szolgálati pragmatika 136. §-ban, 
továbbá az 1939 : IV. t.-c. értelmében a V. K. M. 1172— 
1940. eln. sz. rendeletében előírt okmányokkal. (Lásd 
Hivatalos Közlöny 1940 : 7. számában.) Az okmányok 
csatolhatok lelkészi hivatal által hitelesített bélvegtelen 
másolatban, de a megválasztott nyolc nap alatt eredeti-
ben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban köteles 
okmányait benyújtani. Kántori próba új pályázóknak pá-
lyázat utáni első vasárnap önköltségen. Más alkalommal 
megjelenés és minden korteskedés a választásból kizáró 
ok. Az állás jóváhagyás után azonnal elfoglalandó. Meg-
váltandó szalma 80 P értékben. (2742.) 

BAKA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet, ka-
tonai szolgálat idejére megüresedett I. sz. kántortanítói 
állásra. Pályázati határidő 21 nap. Cím: Plébániahivatal, 
Baka, Csallóköz. (2754.) 

ELŐSZÁLLÁS róm. kat. iskolaszéke a nagykarácsony-
szőlőhegyi állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. 
Nők is pályázhatnak. Törvényes fizetés Illetményhivatal 
útján; szép lakás kerttel. Állás azonnal elfoglalandó. 
Plébániahivatal. Előszállás, Fejér m. (2766.) 
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F E N Y Ó N E ZONGORATERME 
BadapesJ, VII„ Erzsibet.korúf 2 6 . 
T l l l i o á r k á i t o n g o r i k , p tamaók nagy v i lasz t íkbaa . 
legolcsóbb árak. Riiiltt/itiUt t a r t 39 P-től. Vidékre díjtalan 
fkakcsomacol l i . 

ALSÓNÉMEDI (Pest m.) ref. egyház pályázatot hir-
det katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére. 
Fizetés havi 135 P és lakás. Férfiak ée nők pályázhatnak. 
A helyettesnek reménye lehet az újonnan szervezendő 
V. állás elnyerésére. Budapesttől 20 kilométerre fekrő 
községen nemzetközi út vezet keresztül. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Válaszbélyeggel felszerelt, kérvények nov. 
l-ig adandók be fenti címre. (2741.) 

BÜKKARANYOS r. k. iskolaszéke lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalom: természetbeni lakás, 14 kat. 
hold 585 D-öl szántóföld, párbér, erdőilletőség 27 érték-
egységben és államsegély. Az iskola kincstári. Kötelesség 
díjlevélben. Kérvények Plébániahivatal, Harsány, Bor-
iod m. címre küldendők. (2746.) 

BAKONYSARKANY róm. kat. iskolaszéke 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet a megüresedett III. számú 
tanítónői állásra. Fizetése Illetményhivataltól. Köteles-
sége az alsó magyar tagozatban tanítani, Kalászt vezetni. 
Lakbér. Vasút helyben, villanv van. Plébániahivatal. 
(2743.) 

BOCONAD egyházközsége a lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalom : Természetbeni 3 sízobás lakás 
kerttel ás mellékhelyiségekkel, hat értékegység ée évi 
2468'— P illetményhivatal által folyósítva. Kötelesség: 
Díjlevél szerint. Pályázatok Plébánia, Boconád, Heves 
megye küldendők. (2748.) 

JBESZTERECZ (Szabolcs m.) református egyházköz-
ségi; a 2 évi tényleges katonai szolgálatra bevonult kán-
tortanítója helyettesítésére pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak nők is. Fizetée törvényszerű. Pályázati határidő 
október 31. Kérvények: Ref. Lelkészi Hivatal, Beszterecz 
címen küldendők. (2749.) 

BÖNYRÉTALAP róm. kat, iskolaszéke tényleges ka-
tonai szolgálatra bevonult, kántortanítója helyettesítésére 
(I. számú állás) 15 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Természetbeni lakás, kert és törvényes fizetés. Pályázhat-
nak nyugdíjasok is és nők i&. (2750.) 

BECSKEHAZA ref. egyháza pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Javadalom: kétszobás lakás, tíz kat, 
hold föld, két kat. hold rét, ezek közmunkája. 3 köböl 
búza, 6 köböl gabona, egy köböl zab. Húsz m3 tűzifa. 
Úrbéri erdőből 8 szekér fa. Értékegység: 29. Államsegély 
van. Nők is pályázhatnak. Ref. leikéezi hivatal, Bódva-
lenke, u. p. Hidvégardó címre. (2751.) 

BADACSONYTOMAJ r. k. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalom: 3 szobáé lakás, évi 1020 T párbérvált-
ság és 9 értékegységből álló természetbeni járandóság. 
A többi államsegélv. Határidő 21 nap. Plébániahivatal. 
(2752.) 

TANÍTÓHAZASPAR! ERDŐBÉNYE róm. kat. egy-
házközsége lemondás folytán megüresedett harmadik 
seámú tanítói és újonnan szervezett ötödik számú tanító-
női állásra VKM. jóváhagyásától feltételezetten pályá-
zatot hirdet huszonegynapos határidővel. Mindkét állás 
helyi javadalma tíz százalék. Többi államsegély. Lakás 
jó. Kántorsághoz értő katonaviselt előnyben. Plébánia-
hivatal, Erdőbénye, Zemplén. (2765.) 

BALONY róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett II. sz. tanítónői állápra 
Javadalmazása: lakás, helyi járandóságok díjlevél ÍZP 
íint, államsegély. A szabályszerű pályázati kérvények 
e lap megjelenésétől számított 21 napon belül a Plébánia-
hivatal, Balony (Komárom m.) címére küldendők. (2753.) 

B'ERCEL r. k. egyházközség képviselőtestülete pályá-
zatot hirdet a VI. sz. tanítói állásra. Minthogy egy tanító-
női állás i& rövidesen megüresedik, tanító-házaspárnak 
kitűnő elhelyezkedési lehetőség. Javadalom törvényes ÓR 
egészséges, szépfekvésű lakás. Kötelessége egy osztály 
tanítása és felváltva kántorhelyettesítés a megfelelő 
stóláért. Gyönyörű vidék, magaslati levegő, autóbuszjárat 
jelenleg Vácra, békében Budapestre. Vasút 2 és Vi km 
Orvos, gyógyszertár és piac van. Határidő 21 nap. Pályá-
zatok Bereel (Nógrád vm.) Plébániahivatalának külden-
dők. J2753/a.) 

BICKÖLCE r. k. egyházközsége a f. é. szeptember 15-i 
számban megjelent pályázati hirdetést megismétli. Az 
állásra nők is pályázhatnak. (2755.) 

BEKÖLCE r. k. egyházközsége katonai szolgálatot 
teljesítő kántortanítója legalább egyévi helyettesítésére 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak kántorságban jártas fér-
fiak és nők. Fizetése törvényes. Határidő 21 nap. Kérvé-
nyek válaszbélyeges borítékkal Plébániahivatal, Balaton 
(Borsod vm.) küldendők. (2756.) 

BATA rém. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
minisztérium engedélyétől feltételezetten elhalálozás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra. Javadalma 55 ér-
tékegység, lakás, államsegély. Kötelessége minden irányú 
katolikus társadalmi ée egyesületi munkában résztvenni, 
az egyházi éneket a felnőtteknél külön is oktatni. Kortes-
kedés kizáró ok. Választás rendeletek szerint. Határidő 
21 nap. R. k. iskolaszék, Báta. (2757.) 

DABRONY róm. kat. egyházközsége katonai szolgá-
latot teljesítő tanítója helyettesítésére helyettessel ideig-
lenesen megbízott tanítót kíván alkalmazni. Fizetés tör-
vényes. Határidő 21 nap. Nőtanítók is pályázhatnak. 
Cím: Plébániahivatal, Dabrony. (2763.) 

CSÁB róm. kat. egyházközség Néptanítók Lapjának 
augusztus 15. számában megjelent kántortanítói pályázati 
hirdetése november 1. határidőre meghosszabbítja. (2759.) 

CSENGŐD róm. kat. egyházközsége a lemondás foly-
tán megüresedett kuliéri külterületi iskolához 21 napi 
határidővel egy tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 
törvényes és természetbeni új lakás. Az állás azonnal el-
foglalandó. Plébánia. (2760.) 

FÖRGEPATONY község iskolaszéke 8 napos pályá-
zati határidővel pályázatot hirdet a tényleges katonai 
szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére. Az állás 
javadalma államsegéllyel kiegészített törvényszerű fize-
tés és törvényes lakáspénz. Származási okmányokkal is 
felszerelt kérvények: Községi iskolaszék, Förgepatony, 
u. p. Szentmihályfa (Komárom vm.) címre küldendők. 
(2769.) 

GADNA gör. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalma 37 értékegység és 10% 
készpénz, a többi államsegély. Pályázhatnak gör. és rém. 
kat. okleveles tanítónők is. A pályázati kérvények a 
gadnai gör. kat. lelkészi hivatal címére küldendők; u. p. 
Felsővadász, Abaúj-Torna vm. (2770.) 

GAMAS (Somogy m.) róm. kat. egyházközsége négy-
tanerős iskolájához pályázatot hirdet III. sz. tanítói 
állásra 15 napi határidővel. Fizetése, lakbére Illetmény-
hivataltól. Orvos, patika, mozi van. Nők is pályázhatnaK, 
katonaviselt leventeoktató előnyben. Mellékjövedelem 
lehetséges. Kérvények Plébánia címére küldendők (2771.) 
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DÉS közeégi általánosirányú iparost an onci sk o 1 ájának 
felügyelőbizottsága pályázatot hirdet egy újonnan szer-
vezett állama egélyes főhivatású tanítói állásra. Pályáz-
hatnak: okleveles közép-, polgáriiskolai tanárok és elemi 
népiskolai tanítók. Előnyben részesülnek az iskolában 
jelenleg működő óraadók, tűzharcosok, vitézek, hadirok-
kantak, hadiárvák és hosszabb iparostanonciskolai műkö-
déssel rendelkező tanerők. A megválasztott tanítót képe-
sítésének megfelelő ugyanolyan fizetés, lakáspénz és csa-
ládi pótlék illeti meg, mint amilyen összegű fizetést, lakás-
pénzt ée családi pótlékot a vele azonos képesítésű tanár, 
illetve tanító kap. Előléptetés szempontjából is a képesí-
tésének megfelelő iskolafajban tanító állami tanárral, 
illetve tanítóval esik azonos elbírálás alá. A megválasz-
tott főhivatású tanító köteles heti 24 közismereti órát 
tartani, az iskola ügykezelésében segédkezni és az iskola-
fenntartó vagy illetékes tanügyi hatóság felhívására a 
megfelelő iparostanonciskolai tanítói tanfolyamot elvé-
gezni. Az iskola óraadóit pályázóknak kell tekinteni, még 
abban az esetben is, ha külön kérvényt nem nyújtanak be. 
A szükséges mellékletekkel felszerelt és kétpengős ok-
mánybélyeggel ellátott pályázati kérvények a felügyelő-
bizottsághoz címezve, a dési községi iparo6tanonciskola 
igazgatóságához nyújtandók be. A pályázat határideje a 
pályázati hirdetésnek a „Néptanítók Lapjában" és a 
„Magyar Iparosnevelésben" való megjelenésétől számított 
15 nap. Dés, 1942. október hó 8-án. K. Veress Jenő s. k. 
polgármester, felügyelőbizottság elnöke. (2761.) 

DOMONY evangélikus iskolaszéke az újonnan szerve-
zett III. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályáz-
hatnak kántori oklevéllel rendelkező, vágy legalább is 
orgonálni rendesen tudó tanítónők. Fizetés a törvényes 
és lakbér. A rendes tanítói munkán kívül szükség esetén 
a kántort is kell helyettesíteni, valamint a belmissziói 
munkában segíteni. Határidő a megjelenéstől ezámított 
21 nap. A tanítórálasztási szabályrendeletben felsorolt 
okmányokkal felszerelt kérvényeket Evang. Lelkészi 
Hivatal, Domonv, Pest m. címre kell beküldeni. (2762.) 

CSÁVOLY r. k. egyházközsége azonnali belépésre 
keres bunyevácul tudó tanerőt. Német nyelvtudású is 
jelentkezhetik. Törvényes fizetés és lakbér. Plébánia, 
Bács m. (2758.) 

DERZSTOMAJ r. k. egyházközsége lemondás útján 
megüresedett férfitanítói állásra pályázatot hirdet lemon-
dástól feltételezetten. Kántori teendőkben némi jártasság 
előny. Leventeoktatásra alkalom van. Határidő a lap 
megjelenésétől számított 21 nap. Fizetés: 10% helyi 
járandóság, többi államsegély. Lakás természetben. (Új 
iekola és lakás építés alatt.) Ideiglenes helyettesítésre 
nők is pályázhatnak. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
küldendők: Róm. Kat. Plébániahiratai, Tiszaszentimre. 
(2764.) 

ERDŐTELEK róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a pusztatenki róm. kat. iskolánál megüresedett 
II. számú tanítónői állásra. Javadalma 30% helyi járu-
lék és villanyvilágítással felszerelt lakás, a többi állam-
segély. Vasút 4 km. Pályázati határidő három hét. 
Válaszbélyeg melléklendő. Plébániahivatal, Erdőtelek. 
(2767.) 

FELCSUT református egyháza tényleges katonai szol-
gálatát teljesítő kántortanítója helyettesítésére három-
heti határidővel pályázatot hirdet. A helyettesítésre női 
tanerők is pályázhatnak. Fizetés törvényes. Református 
Iskolaszék, Felosut. (2768.) 

HERNADKÉRCS róm. kat egyházközsége hadba-
\onult tanítója helyettesítésére tanerőt alkalmaz 14 napi 
határidővel. Javadalma: 38 értékegység, államsegély, 
lakás. Tanítónők is pályázhatnak. Felszerelt kérvények: 
Róm. kat. Plébániahivatal, Hernádkércs (Abaúj m.) 
címre küldendők. (2779.) 

ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
H e g e d ű k , h a r m ó n i u m o k , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzékei díjmentesen küld: 

MOGYORÓSSY HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R Á K Ó C Z I . Ú T 7 1 . 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

GYŐRSZEMERE református egyházközsége pályáza-
tot hirdet az eltávozás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Fizetés: háromszobás lakás kerttel, törvényes 
készpénz (államsegélyes), 2 öl fa fuvarral. Osztatlan 
iskola; orgonaharmónium; belmissziói segédkezés köte-
lező. Vasúti, autobuszállomás helyben, Győr, Pápa közel 
Az állás a választás jogerőre emelkedése után elfogla-
landó. Határidő 21 nap. A törvényszerűen felszerelt vá-
laszbélyeges kérvényeket Református Lelkipásztori Hiva-
talnak, Győrszemere (Gvőr vm.) címre kell küldeni. 
(2772.) 

GRÁBóC (Tolna m.) r. k. egyházközsége tényleges 
katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyettesíté-
sére tanítót keres. Nők is pályázhatnak. Fizetés törvé-
nyes, kántori teendők elvégzéséért évi 500 P. Pályázati 
határidő 21 nap. Kötelességek díjlevél szerint. Tanítási 
nyelv német kisebbségi. Költözködési költségeket meg-
térítjük. Kérvények Plébániahivatalnak, Grábóc ktilden 
dók. (2773.) 

GRÁBÓC egyházközsége pályázatot hirdet az állam-
hoz történt átlépés folytán megüresedő II. sorsz. tanítónői 
állásra. Fizetés törvényes. Helyi javadalom 20%, többi 
államsegély. Lakás természetben. Tanítási nyelv német 
kisebbségi. Kötelesség díjlevél szerint. Költözködési költ-
gégelíet megtérítjük. Kérvények Plébániahivatalnak, 
Grábóc küldendők. (2774.) 

GADÁNY róm. kat. iskolaszéke katonai szolgálatát 
teljesítő osztálytanítójának helyettesítésére pályázatot 
hirdet. Takarítás, fűtés, bútorozott szoba ée államsegély. 
Nők is pályázhatnak. Válaszbélyeges kérvények a gadá-
nyi plébániahivatal címére küldendők. U. p. Mesztegnyő, 
Somogy m. (2775.) 
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ZCNGCRÁK, HARMÓNIUMOK 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

a B / j T I P O L D N Á L Rákóczi-úi 61. 
| S P J a v f t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 

D i v a t c s a r n o k k a l s z e m b e n . K e r e s z t é n y c é g ! 

SZ. D O B Y IDA: TORNÁZZUNK GYEREKEK! 
( H a r m a d i k ezer) 

T a n m e n e t s z e r ű e n f e l d o l g o z o t t 80 t o r n a ó r a , t o r n a s z e r e k 
n é l k ü l , ó v o d á k és nép i sko lák r é s z é r e . 

Ára : 4 pengő (utánvéttel 5 P) 
K a p h a t ó s z e r z ő n é l ( B u d a p e s t , V I I . ke r . áll . t a n í t ó n ő k é p z ő ) . 

E r d é l y r é s z i e l á r u s í t ó L e p a g e k ö n y v k e r e s k e d ő , K o l o z s v á r . 

GERJEN református egyházközség presbitériuma pá-
lyázatot hirdet férfitanítók részére 21 napi határidővel 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Javadalma: 3 szoba-konyhás lakás mellékhelyiségekkel, 
gazdasági épületekkel és 448 D-öl kerttel; 16 kat. hold 
675 D-öI jó szántóföld 18 értékegységnek felvéve; törvé-
nyes készpénzfizetés illetményhivatal útján; stóla. Köte-
lessége: kijelölt, jelenleg V—VI. osztályok tanítása és az 
egyházi törvények által megszabott egyéb kántortanítói 
teendők végzése. Kántori próba önköltségen. Korteskedés 
választásból kizáró ok. (2776.) 

GÖDÖLLŐ református egyházközsége pályázatot hir-
det lemondástól és főigazgatói engedélytől feltételezetten 
elemi iskolája VII. számú tanítónői állására. Javadalma: 
10% és lakbér egyháztól, többi államsegély. Kötelessége 
a reábízott osztályok tanítása, kézimunkatanítás, belmisz-
sziói munkákban való segédkezés. Pályázati határidő 
21 nap. Állás választás yigerőre emelkedése után elfog-
lalandó. Kellőképen felszerelt kérvények ref. lelkészi 
hivatal, Gödöllő címre küldendők. (2777.) 

HERNÁDTIHANY (Kassa mellett) róm. kat. iskola-
széke a tényleges katonai szolgálatra bevonult tanító 
ideiglenes helyettesítésére pályázatot hirdet 21 napi ha-
táridővel. Pályázhatnak nők is. Fizetése: Kiegészítő 
államsegély, az egyházközségtől 130 P és lakás. Iskolánk 
szlovák tannyelvű. Villanyos közelben, vasútállomás hely-
ben. Kérvények Plébániahivatalnak, Hernádtihany kül-
dendők. (2778.) 

HODOSCSÉPANY r. k. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett IV. sz. férfitanítói ós az V. sz. taní-
tónői állásra pályázatot hirdet. Fizetés előbbinél 10, 
utóbbinál 20% a helyi készpénzjavadalom és törvényes 
lakbér, többi államsegély. A férfiállásra pályázóknál a 
kántori oklevél előny. Határidő 21 nap. Válaszbélyeggel 
ellátott szabályszerűen felszerelt kérvények a r. k. plé-
bánia, Hodoscsépány (Borsod) címére küldendők. (2781.) 

HEGYKÖZSZENTMIKLÓS (Bihar vm.) református 
egyházközsége 15 napi határidővel pályázatot hirdet tény-
leges katonai szolgálatra bevonult tanítójának helyettesí-
tésére. Fizetése és kötelessége törvényszerű. Lakás ter-
mészetben. Pályázhatnak férfiak és nők. Pályázatok 
Református Lelkészi Hivatalhoz küldendők. (2780.) 

HAJDÚSZOBOSZLÓ református egyháza a vajdazugi 
és angyalházai tanyai tanítóállásokra pályázatot hirdet 
november 8-ig. Nők is pályázhatnak. Lakás természetben, 
kerttel és törvényszerű fizetés Illetményhivatal útján. 
( S 7 8 2 . ) 

BARSF.NDRÉD róm. kat. népiskolájánál nyugdíjazás 
folytán a II. sz. tanítói állásra pályázat hirdettetik 21 
napi határidővel. Javadalom: törvényes helyi járulék, 
lakás, államsegély. Ha a III. sz. állás tanerője választat-
nék meg rá, a többi pályázat a III. sz. állásra lesz figye-
lembe véve, aminek a javadalma ugyanaz, de lakbérrel 
Egyházi Képviselőtestület, Barsendréd. (2850.) 

CSOBAJ ref. egyház iskolaszéke háromtanerős isko-
lájához tényleges katonai szolgálatot teljesítő tanító he-
lyére tanítónőt, vagy tanítót keres. Javadalom törvény-
szerű. Lakás természetben. Pályázatok Ref. Iskolaszék, 
Gsobaj, (Szabolcs vm.) címre küldendők. (2851.) 

CSOBÁD református egyházközsége pályázatot hirdet 
21 napi határidővel államsegélyes kántortanítói állásra. 
Javadalom: lakás, 1200 öl kerttel, 20.000 öl szántó, pár-
bér, stóla, 21 értékegység. Adót, illetékegyenértéket java-
dalma® fizeti. Állás választás után azonnal elfoglalandó. 
Község Abaúj megyében Hernád völgyében, Miskolc— 
kassai országút mentén, posta, vasútállomás, körjegyző-
ség, gabonaraktár helyben. Bemutatkozás ajánlatos. 
(2852.) , 

DUNAKÖMLÖD róm. kat. egyházközsége, mint isko-
laszék, 2 évi katonai szolgálatra bevonult V. sorszámú 
tanító helyettesítésére pályázatot hirdet. A szabályszerű 
kérvényt kérjük Plóbániahivatal, Dunakömlőd küldeni. 
A javadalom törvényszerű. 50% államsegély. Német 
nyelv tudása okvetlenül szükséges. Határidő három hét. 
(2853.) 

ÉHKESERÜ református egyházközsége pályázatot 
hirdet 15 napi határidővel tényleges katonai szolgálatát 
teljesítő kántortanítója helyettesítésére. Fizetése törvény-
szerű és lakás. Pályázhatnak nők is. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Református Lelkipásztori Hivatal, Érkeserü. 
(2854.) 

FÜZESGYARMAT-NAGYHAGYMÁSI érdekeltségi 
népiskolához 21 napos határidővel, helyettesítéssel meg-
bízott tanítói állásra pályázatot hirdet Békés vm. Érde-
keltségi Népoktatási Bizottsága. Vasút és község közel-
ben. Pályázhatnak ref. vallású férfiak és nők. A kér-
vényt Békés vármegye Kir. Tanfelügyelőjéhez (Gyula) 
kell benyújtani. (2855.) 

KISGEJÖC református egyháza 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet tényleges katonai szolgálatra bevonult 
kántortanítója helyettesítésére. Javadalom: lakás, 14 
hold föld, 18 köböl termény, 4 öl fa, 10 P napszámvált-
ság, stóla ós államsegély. A helyettesítés előreláthatólag 
egy évig szükséges. Ref. Lelkészi Hivatal, Kisgejőc, u. p. 
Nagygejőc, Ung vm. (2856.) 

MAKÓ református egyháza a VKM jóváhagyásától 
feltételezetten pályázatot hirdet a VII. számú nőtanítói 
állásra. Javadalom ós kötelesség törvényszerű. Pályáz-
hatnak okleveles tanítónők, akik a gyülekezeti ének veze-
tésében jártasak. Pályázati határidő 21 nap. Teljesen fel-
szerelt kérvények Református Lelkészi Hivatal, Makó-Űj-
város küldendők. (2857.) 

NAGYKÁZMÉR róm. kat. egyházközsége e lap szept. 
15. számában közzétett pályázati hirdetményét 21 napi 
határidővel meghosszabbítja. Tanítónők is pályázhatnak. 
Orgonálni tudók előnyben. (2858.) 

NYÍRGYULAJ gör. kat. iskolaszéke kétéves katonai 
szolgálatra bevonult I. ós II. kántortanítójának helyette-
sítésére 15 napi határidővel pályázatot hirdet. Nők ós 
nyugdíjasok is pályázhatnak. Az állások azonnal elfogla-
landók. (2859.) 

NÓGRADMEGYER róm. kat. egyházközsége a kato-
nai szolgálatra bevonult kántortanítójának helyettesíté-
sére 21 napi határidővel pályázatot hirdet Plébánia-
hivatal, Nógrádmegyer. (2860.) 
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PÉLY róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
IV. sz. férfitanilói állásra. Fizetése a kezdőtanítói fizetés 
50%-át kitevő készpénz az egyházközségtől, az illetmény-
hivatal útján, a többi államsegély. Háromszobás lakás 
mellékhelyiségekkel és nagyobb kert. Leventék 06 Kalot-
ifjúság vezetése és az A. C. szakosztályaiban tevékeny 
részTCtel és a kántor esetleges helyettesítése kötelező. 
Határidő 21 nap. Kérvények Pély (Heves vm.) Plébánia-
hivatalhoz küldendő. Ugyanezen egyházközség iskoláihoz 
két hadbavonult tanító ideiglenes helyettesítésére férfi-
és női tanerők egyaránt pályázhatnak. (2861.) 

SZENTE (Nógrád vm.) róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Pályázati határidő 21 nap. Javadalma: lakbér, 
500 • öl kert, községtől 10%, többi államsegély. Köteles 
vezetni szívgárdát, leánykört. Kérvények válaszbélyeggel 
Plébániahivatal, Magyarnándor küldendők. (2862.) 

TISZABEZDÉD (Szabolcs vm.) ref. egyháza páiyá-
zatot hirdet III. sz. tanítónői állásra. Községünknek vas-
újta, kövesútja, postája, Tiszája van. Taníttató város 
közel. Jelöltünk nincs. Határidő 21 nap. Presbitérium. 
(2863.) 

TURRICSE református egyházközsége a Néptanítók 
Lapja 12. számában közzétett pályázati hirdetést októ-
ber 25-ig meghosszabbítja, ugyanekkor választás. Nők és 
férfiak pályázhatnak. (2864.) 

TOKOD róm. kat. iskolaszéke kétévi tényleges kato-
nai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére pályá-
zatot hirdet. Nők is pályázhatnak. Határidő 21 nap. Kér-
vények Tokod, Plébániahivatal címre küldendők. (2865.) 

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY róm. kat. iskolájánál 
lemondás folytán megüresedett V. sz. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdetünk. Határidő 21 nap. Nők is pályázhat-
nak. (2788.) 

POGONY (Nógrád) róm. kat. hitközsége tanítónői 
állásra pályázatot hirdet 20 napi határidővel. Helyi já-
randóság 10% és természetbeni kétszobás lakás. Válasz-
bélyeges kérvény Plébánia, Zabar küldendő. (2868 ) 

ŰJHARTYAN-SZENTORBANHEGY kéttanerős is-
kolájánál az 1942/43. tanévre katonahelyettest alkal-
mazunk. Határidő 3 hét. Vasútállomás Alsóhernád. Köz-
ségi Iskolaszék, Űjhartyán-Lengyclfalva, Pest m. (2867.) 

HAJDUHADHÁZ református egyház presbitériuma 
pályázatot hirdet két újonnan szervezett XIII. és XIV. 
sz. tanítói állásra. A XIII. 6z. állásra csak férfiak, a 
XIV. sz. állásra csak nők pályázhatnak. Fizetés törvény-
szerinti 90%-os fizetéskiegészítő államsegéllyel. Teljes 
fizetést az illetményhivatal folyósítja. Kötelesség: a pres-
bitérium által kijelölt osztály vagy osztályok vezetése és 
mindenemű belmissziói munkában való részvétel. A férfi-
állásnál kiváló hegedűs előnyben részesül. Helyi jelölt 
nincs. Pályázati határidő 21 nap. Kellően felszerelt kér-
vények Molnár Zoltán ref. lelké.-z, iskolaszéki elnök cí-
mére küldendők. (2783.) 

ŰJHARTYÁN község iskolaszéke sürgősen helyettest 
alkalmaz: 1. A Vatyai osztatlan iskolában. Az állás vég-
leges betöltés alatt áll. A helyettes megfelelő működés 
esetén megválasztásra számíthat. Vasútállomás Pilis. 
(2866.) 

JÓZSA (Hajdú vm.) róm. kat. iskolaszéke 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet a III. számú egytanerős 
iskolájánál lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Nők is pályázhatnak. Válaszbélyeges, szabálysze-
rűen felszerelt kérvények Róm. Kat. Iskolaszékhez kül-
dendők. (2786.) 
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Népdalokról és népdalgyűjtemény ékről 
tájékoztatót szívesen küldünk. 

JASZSZENTANDRAS róm. kat. iskolaszéke külterü-
leti alsótanyai úgynevezett Jézus Szíve és külterületi já-
rás úgynevezett Szent Imre iskola katonai szolgálatot 
teljesítő tanítói bizonytalan ideig tartó helyettesítésére 
pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Fizetés törvényes. 
Nők is pályázhatnak. Felszerelt kérvények válaszbélyeg-
gel együtt Plébánia, Jászszentandrás küldendők. (2787.) 

IHAROSBERÉNY róm. kat. egyházközsége a szerve-
zés alatt álló III. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés és határidő törvényes. Plébánia, Iharos. (2784.) 

KAJASZÓSZENTPÉTER (Fejér vm., vasútállomás: 
Baracska) egyházközsége kántortanítói állásra ismét pá-
lyázatot hirdet 14 napi határidővel. Pályázhatnak tanító-
nők is. Fizetés: 20% helyi, megfelelő lakbér, a többi 
államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Válaszbélyeges 
kérvények Plébániahivatal, Vál (Fejér vm.) címre kül-
dendók. (2790.) 

MAJS róm. kat. egyházközsége osztálytanítói állásra 
egy évre ideiglenes helyettest keres. Nők is pályázhat-
nak. Német nyelvtudás szükséges. Az állás azonnal el-
foglalandó. Plébánia, Majs (Baranya m.). (2795.) 

KEREKEGYHÁZA község iskolaszéke lemondás foly: 
tán megüresedett Búheg.vi és Alsó-pusztai tanyai tanítói 
állásokra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Férfiak 
és nők pályázhatnak. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
Kerekegyháza község Iskolaszéke címére küldendők. Az 
állások a választás után azonnal ell'oglalandók. (2789.) 

Az Esterházy Hercegi Hitbizomány KAPUVÁRI ke-
rületi felügyelősége a Fertőendréd községhez tartozó 
endréaújmajori uradalmi róm. kat. jellegű iskolához a 
két évre bevonult tanító helyettesítésére ideiglenesen 
megbízott tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés a tör-
vényben előírt. Nők is pályázhatnak. A felszerelt pályá-
zati kérvény november l-ig Hercegi Kerületi Felügyelő-
ség, Kapuvár címre küldendő. (2791.) 
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KÖRÖSLADÁNY református egyházközsége pályáza-
tot hirdet szervezés alatt álló IX. számú tanítói állására. 
Javadalom törvényes. Helyi javadalom: lakbér és a min-
denkori kezdőtanítói fizetés 10%-a. A fizetés többi részét 
az állam utalja ki. Kötelesség: a kijelölt osztály vagy 
osztályok vezetése, mindennemű belmissziói munkában 
való tevékeny közreműködés, férfitanerő választása ese-
tén a kántori szolgálatok végzése. Kellőleg felszerelt pá-
lyázatok a hirdetés megjelenésétől számított három hétig 
Református Lelkészi Hivatal, Körösladány (Békés vm.) 
címre küldendők. Az állás megválasztás után azonnal el-
foglalandó. (2792.) 

KISÚJSZÁLLÁS ref. egyháztanácsa pályázatot hirdet 
az átválasztás folytán megüresedett egytanítós külhatári 
„Lipcsey" iskola tanítói állásra. Pályázhatnak a törvé-
nyes követelményeknek megfelelő férfitanítók és tanító-
nők. Közszolgálatban még nem álló pályázóknak igazolni 
kell azt, hogy nem esnek az 1939 : IV. tc. 1. és 5. §-aiban 
meghatározott korlátozások alá. Fizetés törvényszerű: 
20% egyháztól, a többi államsegély. Kötelesség: díjlevél 
szerint. Választás miniszteri megerősítés által válik jog-
erőssé, jóváhagyás elmaradása esetén megválasztott az 
egyházzal szemben kártérítési igényt nem támaszthat. 
Pályázati határidő 21 nap. Állás a választás- után azon-
nal elfoglalandó. Pályázati kérvények — válaszbélyeggel 
is ellátva — Ref. Iskolaszék, Kisújszállás címre külden-
dők. (2793.) 

KISNÉMEDI község iskolaszéke 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet a V. K. M. Űr 69.030/1934. és 114.400/ 
1940. számú rendeleteitől feltételezve a megüresedett II. 
számú tanítói állásra. Pályázók válaszbélyeggel ellátott 
kérvényeiket, eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített ok-
mányaikat: oklevél, erkölcsi honossági, egészségi, műkö-
dési stb. bizonyítványaikat mélt. Gosztonyi Miklós cs. és 
kir. kamarás, iskolaszéki elnök címére adják be. U. p. 
Váchartyán, Pest vármegye. A község vasútállomástól, 
köves úton Váchartyántól 3'5 kilométerre, erdőség hatá-
rában, kies helyen fekszik. Törvényes fizetés 50%-os 
államsegéllyel Illetményhivataltól kiutalva, községtől lak-
bér. Csak róm. kat. vallásúak pályázhatnak. (2794.) 

NAGYOROSZI (Nógrád vm.) róm. kat. egyházköz-
sége 21 napi határidővel pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett IV. sorszámú tanítói állásra. Pá-
lyázhatnak férfiak és nők. Javadalom: a kezdőfizetés 
25%-a és lakáspénz, mint helyi járulék, a többi államr 
segély. Kötelességei díjlevél szerint; egyesület vezetése 
is. Plébániahivatal, Nagyoroszi. (2798.) 

JÁSZKARAJENŐ róm. kat. egyházközsége "a lemon-
dás folytán megüresedett pusztajenői I. sz. tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Javadalma: törvé-
nyes fizetés, egészséges természetbeni lakás és 2 hold föld 
haszonélvezete. Kötelességek: I—VI. oszt. és tovább-
képző vezetése, havonta kétszer szentmisén kántorizálni. 
Kántori teendőkben való jártasság igazolandó. Az iskola 
a vasúttól 3, Szolnoktól 20 km-re van. Szolnokra jó köz-
lekedés. Kérvények az egyházközségi elnök címére kül-
dendők. (2785.) 

NASZÁLY róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet most megnyílt egytanerős teljesen osz-
tatlan iskolájához. Helyi javadalom-: természetbeni lakás, 
valamint kezdő tanítói illetmény, 10%. Pályázatok Plé-
bániahivatal, Tata I. küldendők. (2801.) 

MAGYARBARNAG református egyháza lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állására pályázatot 
hirdet. A helyi javadalom huszonöt értékegység, a többi 
állam-segély. Pályázhatnak kántori oklevéllel bíró férfiak 
ós nők. A kellően felszerelt kérvények Református Lel-
készi Hivatalnak, Magyarbarnag, posta Nagyvázsony, 
Veszprém megye küldendők. Az állás megerősíté^ után 
azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő 21 nap. (2797.) 

PUSZTASZER községi iskolaszéke ezennel pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett Pusztaszer-
Árpádhalom II. sorszámú tanítói állásra. A helyi java-
dalom 10%, a többi fiz. kieg. államsegély. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Pályázati határidő ezen hirdetmény meg-
jelenésétől számított 21 nap. Az állás azonnal elfogla-
landó. Kellően felszerelt kérelmek: Községi Iskolaszék, 
Pusztaszer, Csongrád megye küldendők. (2807.) 

NYIRPAZONY református egyháza három tanerős is-
kolájához pályazatot hirdet két tényleges szolgálatra be-
vonult tanítójának helyettesítésére. Fizetés törvényszerű. 
Kántor helyettesítéséért külön díjazás. Egy- vagy két-
szobás lakás' villanyvilágítással természetben. Nők és 
nyugdijasok is pályázhatnak. Ircdai ügyekben némileg 
jártas családtagok alkalmazást nyerhetnek. Pályázati 
határidő: október 31. (2799.) 

NEMESKAJAL róm. kat. egyházközség elnöksége, az 
államhoz való kinevezés folytán megüresedett IV. számú 
férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázati határidő 
21 nap. Fizetés: 174-29 P és a törvényes lakbér, vagy 
természetbeni lakás, a többi államsegély. Kötelességek a 
díjlevél szerint. Kántori és leventeoktatói oklevéllel ren-
delkezők előnyben. Kellő gyakorlat esetén igazgatói meg-
bízatásban is részesülhet a megválasztott. Mellékjövede-
lem kilátásban. Községnek állomása, villanya és minden 
közigazgatósági hatósága megvár,. 5 km a járási szék-
helytől, jó köves úttal. Állás a választás után azonnal 
elfoglalandó. Kérvények válaszbélyeggel ellátott boríték-
kal a Róm. Kat. Plébániahivatalnak küldendők, Nernes-
kajal, Pozsony vm. (2800.) 

OKÁNY község iskolaszéke a községtől 3 km-re lévő 
lápoldali iskolához ideiglenesen megbízott helyettes taní-
tót alkalmaz a hadiszolgálatot teljesítő tanító helyette-
séül. Pályázhatnak nők és férfiak. Egészséges lakás és 
iskola áll rendelkezésére. Fizetése törvény szerint. Kér-
vények Községi Iskolaszék, Okány címre küldendők. 
(2805) 

PAJZSSZEG rém. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det a törvényes határidőre. Javadalom: kétszoba-konyhás, 
fürdőszobás modern lakás melléképületekkel. Szép kert 
fiatal gyümölcsössel. Egy értékegység, a kezdőfizetés 
10% a, stóla és kántori tiszteletdíj évről-évre megálla-
pítva. Kötelességek díjlevél szerint. Az iskola két tan-
erős. Válaszbélyeges kérvények Plébánia, Pajzsszeg címre 
küldendők (Zala m.). (2806.) 

NYITRAKÉIt (azelőtt Nyitranagykér) rém. kat. is-
kolaszéke 21 napos határidővel pályázatot hirdet a nyug-
díjazás folytán megüresedett IV. számú tanítói állásra 
Az állás rendes betöltése engedélyezve. Az iskola hét-
tanerős. Csak férfiak pályázhatnak. Esetleges levente-
o-ktatói, kántori, Kalot-vezetői bizonyítványok melléklen-
dők. Vasút, mozi a községben. Felsőbb iskolákba vonat-
tal lehet bejárni. Kérvények Róm. Kat. Plébánia címére 
küldendők. (2803.) 

NIKLA róm. kat. egyházközsége katonai szolgálatot, 
teljesítő kántortanító helyettesítésére 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Nők is pályázhatnak. Nem kántori-
zálék is. Fizetés törvényes. Plébániahivatal, Nikla (So-
mogy vm.). (2804.) 
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MAGYARKESZI róm. kat. egyházközsége megismétli 
4 július 1-én közzétett, V. sorsz. tanítónői állásra vonat-
kozó pályázati hirdetését. Javadalom: a mindenkori kezdő-
lizetés 10%-a, törvényes lakáspénz, a többi államsegély. 
Kérvények a lap megjelenésétől számított 21 napon be-
lül a Plébániahivatal címére küldendők. (2796.) 

NAGYDOBSZA ref. anyaegyház presbitériuma pályá-
zatot hirdet az újonnan szervezett másodtanítói állásra. 
Tanítónők is pályázhatnak. Javadalom: megfelelő állam-
segély. Az egyház részéről: az államsegély 10%-a. Tör-
vényes lakbér. Kötelesség: valamennyi rábízott tanköte-
les- oktatása, a kántor helyettesítése, ügykezelési teen-
dők, belmissziói munka és általában a törvényben előírt 
teendők. A megválasztott kötelezett tagja az egyház-
megyei tanítóegyesületnek. Válaszbélyeggel ellátott pá-
lyázati kérvények huszonegy napon belül az egyházme-
gyei tanügyi hivatalhoz, Orci, u p. Taszár, Somogy m. 
címre küldendők a Népiskolai szervezet és szolgálati 
pragmatika 136. §-ában. továbbá az 1939 : IV. t.-c. ér-
telmében a V. K. M. 1172/1940. eln. sz. rendeletében elő-
írt okmányokkal. (Lásd „Hivatalos Közlöny" 1940 : 7? 
számában.) Az okmányok csatolhatok lelkészi hivatal ál-
tal hitelesített bélyegtelen másolatban, de a megválasz-
tott nyolc nap alatt eredetiben, vagy közjegyző által hi-
telesített másolatban köteles okmányait benyújtani. Min-
den kortéskedés a választásból kizáró ok. Az állás azon-
nal elfoglalandó. (2802.) 

SOMOGYSZENTPÁL I. ker-i róm. kat. egyházközsége 
hadbavonult kántortanítója helyettesítésére pályázatot 
hirdet. Határidő 8 nap. Fizetés törvényes. Cím: Flébá-
niahivatal, Somogyszentpál. (2809.) 

SÁVOLY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazással 
megüresedett II. számú tanítói állásra női tanerő részére 
pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Helyi járandóság 
30%, többi államsegély, lakbér törvényes az egyházköz-
ségtől, vagy természetbeni lakás. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Kántori képesítés előnyös. A község a budapest— 
nagykanizsai fővonalon fekszik. Keszthely, Hévíz és a 
Balaton tőszomszédságában. Posta, telefon helyben. Kór-
yénvek Plébániahivatal, Sávoly, Somogy megye klilden-
dók. (2810.) 

SÖVÉNYHÁZA (Csongrád n,.) község iskolaszéke a 
felügyelete alá tartozó kis-zeri népiskolájánál nyugdíja-
zás következtében megüresedett közs. tanítói állásra — 
21 napos határidővel — pályázatot hirdet. Javadalma: 
törvényes fizetés 50%-os államsegéllyel és természetbeni 
lakás. Átválasztás esetén a megüresedett állásra is pá-
lyázatot hirdetünk, melynek javadalma: törvényes fize-
tés 20%-os helyi javadalommal és lakbér. Pályázók je-
lezzék, hogy melyik állást óhajtják elnyerni. A kérvények 
rálaszbélyeggel ellátva: Sövényháza, Községi Iskolaszék 
címre küldendők. (2811.) 

LÉVÁRT róm. kat. leányegyház iskolaszéke a szept. 
1-i számban megjelent pályázatot november l-ig meg-
hosszabbítja. Tankötelesek száma: 20. (2812/a.) 

SAJŐKAZA (Borsod m.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet az újonnan szervezett III. számú ta-
nítónői állásra. Javadalom: 10% helyi, lakbér, állam-
segély. Pályázati határidő a lap megjelenésétől 3 hét. 
Pályázatot hirdet továbbá a kétévi katonai szolgálatra 
bevonult kántortanítója helyettesítésére. Javadalma: 29 
•rtékegység, lakás természetben, államsegély. Állás elfog-
lalása dec. 1-én. Szükség esetén kántoriakban jártas ta-
aítónőt is megválasztunk. Pályázatok Plébániahivatalnak 
küldendők. (2812.) 

SOMOGYUDVARHELY róm. kat. egyházközsége 15 
»api határidővel pályázatot, hirdet rendes katonai szolgá-
latra bevonult tanító helyettesítésére. Fizetés törvényes. 
Helyi járadék lakáspénz és 10%-ban van megállapítva. 
Ník is pályázhatnak. (2813.) 

I s k o l a i f a l i 

I I I t é r k é p e k 

l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a n m . 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet Föbizományosa 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3 . T e l . : 1 8 9 - 4 6 4 és 1 8 9 - 4 4 4 

SŐSHARTYÁN (Salgótarján mellett, autóbusz) róm. 
kat. egyházközsége pályázatot hirdet tényleges katonai 
szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesítésére. Pá-
lyázhatnak nők is kántori oklevél nélkül. Határidő: no-
vember 1. Fizetés 120 P. (2814.) 

SZENTEGYHÁZASFALU udvarhelymegyei katolikus 
hattanerős iskolájánál üresedés történt. Pályázatok a 
plébániához küldendők. (2817.) 

SZIGETSZENTMIKLŐS község iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a Lakihegyen újonnan szervezett II. számú ta-
nítói állásra. Fizetés a községtől a kezdő fizetés 20%-a 
és a lakbér, a többi államsegély. Férfitanítók előnyben. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 10 nap. 
Kötelesség: a kijelölt osztályok vezetése. Kellően felsze-
relt kérvények a községi iskolaszék címére küldendők 
Szigetszentmiklósra. (2820.) 

SZÉCSÉNYFELFALU egyháztanácsa a hősi halál 
következtében megüresedett Szécsényfelfalu kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Pályázati határidő 3 hét. La-
kás új, kiváló, természetben. Javadalma: 29 értékegység 
és 773'01 pengő. A többi államsegély. Kérvények törvé-
nyesen felszerelve Plébánia, Endrefalva (Nógrád megye) 
küldendők. (2818.) 

SZÉCSÉNYFELFALU róm. kat. iskolaszéke a lemon-
dás folytán megüresedett Szécsényfelfalu róm. kat. osz-
tálytanítói állására pályázatot hirdet. Határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított 3 hét. Javadalma: a kezdő ta-
nítói fizetés 10%-a, a többi államsegély. Lakás egészsé-
ges, aj, kiváló, természetben. Férfi- és női tanítók pá-
lyázhatnak. Kérvények törvényesen felszerelve Plébánia, 
Endrefalva (Nógrád m.) küldendők. (2819.) 

SOMOGYTARNÓCA község iskolaszéke a harctéri 
szolgálatot teljesítő I. sz. tanító ideiglenes kisegítő he-
lyettesítésére pályázatot hirdet. Községi Iskolaszék, 
Somogytarnóca. (2815.) 

SZIHALOM róm. kat. egyháza helyettes kántortaní-
tót keres katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója he-
lyettesítésére. Jelentkezési idő 15 nap. Fizetése havi 150 
pengő és a stóla. Róm. Kat. Plébánia, Szihalom, Borsod 
m.). (2816.) 

SZELLŐ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra 21 napi határidővel. Javadalmazás: 
49 értékegység, 163 pengő és államsegély. Kétszobás la-
kás mellékhelyiségekkel. Magyar és német nyelv tudása 
kötelező. Kötelesség díjlevél szerint. Pályázatok Piispök-
szenterzsébet, Plébániahivatal címre küldendők. (2821.) 
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TARD (Borsod megye) róm. kat. iskolaszéke a kato-
nai szolgálatra bevonult kántortanító helyettesítésére ta-
nítót vagy tanílónőt keres. Fizetése törvényes. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Plébánia, Tard. (2822.) 

TARNAZSADÁNY róm. kat. egyházközsége az új, V. 
számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 20% 
helyi javadalom, a többi államsegély és lakbér. Kánto-
riakban jártasok előnyben. Nők is pályázhatnak. Köte-
lessége díjlevél szerint. Pályázati határidő három hét. 
Pályázatok a Plébániahivatal címére, Tarnazsadány kül-
dendők. Gyöngyösre és fővonalhoz MAVART-járat van. 
(2S23.) 

TAKSONYFALVA (Pozsony m.) evangélikus leány-
egvhíza levitatanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Javadalom: 2 szoba, konyha, előszobás la-
kás, 15 q keményfa, 3 q rozs, évente 172 P, teljes állam-
segély. Pályázatok: Evang. Lelkészi Hivatal, Felsőszeli, 
Pozsony m. küldendők válaszbélyeggel. (2424.) 

TOMOR (Abaúj megye) református egyháza tényleges 
katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére 
férfi- vagy női tanerőt keres. Nők kántorságtól mentesek. 
Javadalom törvényes. Lakás, élelmezés biztosítva. Állás 
azonnal elfoglalandó. Jelentkezések lelkészi hivatalnál 3 
hét alatt. (2425.) 

TALIÁNDÖRÖGD róm. kat. iskolája kántortanítójá-
nak helyettesítésére tanerőt keres azonnalra. Javadalom 
38 értékegység. Államsegély. Cím: Plébánia, Talián-
dörögd. (2í31.) 

TISZAUG ref. iskolaszék* tanítót vagy tanítónőt ke-
res azonnalra katonai szolgálat végéig való helyettesí-
tésre. (2827.) 

TAPSONY (Somogy m.) róm. kat. egyházközsége 21 
napi határidővel osztálytanítói állásra pályázatot hirdet 
Javadalma törvényes. Nők is pályázhatnak. Kérvények 
Plébániahivatal címre küldendők. (2828.) 

TORMAFÖLDE róm. kat. egyházközsége a II. ez. 
tanítónői állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. 
Fizetés törvényes, lakás természetben: 1 szoba és konyha. 
Autobuszállomás 2 km. Férfiak is pályázhatnak. Kérvé-
nyek Plébániahivatal, Szécsisziget, Zala vm. címre kül-
dendők. (2829.) 

TISZAKARÁD iskolaszéke pályázatot hirdet a tisza-
karád-kishomoktanyai községi tanítói állásra. Fizetés tör-
vényszerinti. Háromszobás lakás, 600 D-öl kert. Levente-
oktatók előnyben. Pályázati határidő 3 hét. Pályázatok 
községi iskolaszéki elnök címére küldendők Tiszakarádra. 
(2ö30.) 

TISZAUG község iskolaszéke helyettest keres azon-
nalra, katonai szolgálatot teljesítő tanítója leszereléséig. 

• (2ö34.) 

ZSADANY református egyház presbitériuma pályáza-
tot hirdet újonnan szervezet V. sz. tanítói állásra. Fize-
tés és kötelességek törvény szerint. Javadalma : 10% 
helyi hozzájárulás többi államsegély és törvényes lakbér. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Pályázati határidő 21 nap. 
Kellően felszerelt kérvények Református Lelkészi Hiva-
tal, Zsadány, Bihar m. címre küldendők. (2844 ) 

TAKÁCSI református • egyháza pályázatot hirdet 
hadbavonult kántortanítója helyettesítésére bizonytalan 
időre. Fizetés törvényes. Férfiak és nők pályázhatnak. 
Állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok Takácei. Ref. Lel-
készi Hivatal-hoz küldendők. (2h35.) 

JHag,je£&h£ 

OLVASÓ-
ÉS TANKÖNYV 

A VÁROSI (IPARI ÉS KERESKEDELMI) T A N . 
TERVÜ NÉPISKOLÁK V - V I . OSZT. SZÁMÁRA 

Megrendelhető minden kijelölt tankönyvkereskedőnél is. 

ÁRA: P 2-90 
— A még sajtó alatt levő VII— VIII. osztályos kötet 
e hó végére szintén elkészül. 

K[R. MAGY. EGYETEMI NYOMDA, BPEST.. VIII., MÚZEUM-KORÚT 6. 
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TENGŐD ref. iskolaszéke helyettest keres tényleges 
katonai szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesíté-
sére. Javadalom: törvényes fizetés. Lakás: természetben. 
Nők is pályázhatnak. Jelentkezés azonnal. Cím: Ref. 
Iskolaszék, Tengőd (Tolna vm.). (2826.) 

TAPSZENTMIKLÓS ref. leányegyháza kettő tanerős 
iskolájához pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett előkönyörgő-tanítói állásra. Javadalom: három-
szobás lakás, szántóföld, gabona, tűzifa, hús, só, bor stb. 
45 értékegységben és államsegély. Kötelesség: a négy-
osztályú felső tagozat oktatása, istentiszteletek végzése, 
egyházi jegyzőség, számadások elkészítése, belmisszióban 
részvétel stb. Az állás azonnal elfoglalandó. A kérvé-
nyek: Lelkészi Hivatal, Táp, Győr megye küldendők. Nők 
is pályázhatnak. Vasút, autóbusz helyben. Határidő: 15 
nap. (2832,) 

TURA róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
III. számú tanítói állásra. Fizetés törvényszerű. Kántor 
helyettesítése szükség esetén kötelező. Határidő 21 nap. 
Választás hatósági jóváhagyástól függően. Kérvények : 
Róm. Kat. Plébániahivatal, Tura (Pest megye) külden-
dők. (2836.) 

ŰJHARTYAN község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett Vatya-pusztai tanítói 
állásra. Az iskola osztatlan, vasútállomása Pilis. Fize-
tés törvényszerű, lakbér. Kötelességek: I—VIII. osztály 
vezetése. Pályázhatnak férfiak és nők. Határidő 3 hét-
Kérvények Községi Iskolaszák, Ojhartyán, Lengyelfalva, 
Pest m. címre küldendők. (2839.) 

VÉRTESKOZMA (Fejér m.) róm. kat. egyházközsége 
lemondással megüresedett kántortanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Helyi javadalom: 15 kat. 
hold föld, 8 erdei méter fa, 160 P párpénz. 5 q rozs pár-
gabona, összesen 29 értékegységben megállapítva. Kész-
pénz 10% helyi,, a többi államsegély. Iskola osztatlan 
nyolcosztályú. Típus: egységes kisebbségi német. Kántor-
képesítés, leventeoktatói munkában jártasság férf;aknál 
megkívántatik Nők is pályázhatnak. Kántori tudással. 
Gyönyörű erdős, hegyes vidék, csendet szeretőknek elő-
nyös. Lakás iskolától külön, 2 szoba, konyha, régi iskola-
terem, kamra, istálló stb. állnak rendelkezésre nagy por-
tán. Pályázatok Plébániahivatal, Vérteskozma, u. p. Gánt, 
Fejér m. címre küldendők. (2840.) 

KISEGÍTŐ tanerőt keresünk egytanerős osztatlan 
evang. elemi iskolánkhoz a bevonult tanítónk távolléte 
idejére. Evangélikus Egyház, Vác. (?841.) 

VÖRS egyházközsége az első katonai szolgálatát tel-
jesítő kántortanító és osztálytanító helyettesítésére tör-
vényes határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. 
Osztálvtanítói állásra nők is pályázhatnak. Kérvények: 
Plébániahivatal, Vörs (Somogy m.) küldendők. (2842.) 

ZALAHALAP róm. kat. egyházközsége pálvázatot. 
hirdet kétéves katonai szolgálatra bevonult osztálytaní-
tója helyettesítésére. Pályázhatnak férfiak és nők. Fize-
tés törvényes. (2845,) 

TAKTASZADA róm. kat. egyházközsége lemondás 
folytán megüresedett tanítónői ál!á=ra pályázatot hirdet. 
Javadalom: szép kétszobás új lakás, 10% helyi hozzá-
járulás, többi államsegély. Vezeti az I—IV. osztályt és 
Leánykört. Kisvároshoz 7 km re, nagyvároshoz 30 km-re 
fekszik. Pályázati határidő október 30. Posta és vasút-
állomás helyben. Kérvények Plébániahivatal, Taktaszada 
(Zemplén vm.) küldendők. (2833.) 

Evangéliumi lelkületű tanítónőt hosszabb időre ideig-
lenes kisegítőnek keres a biai (Pest vm.) református egy-
házközség iskolaszéke. (2735.) 

VERBÖC református egyház iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondással megüresedett tanítói állásra. Pályá-
zati határidő 21 nap. Javadalom: lakás kerttel, mellék-
helyiségekkel, valamint a tanítói fizetés 10%-a egyház-
tól, a többi államsegély. Amennyiben a kántorságot is 
vállalja, azért külön díjazást kap megegyezés szerint. 
Nők is pályázhatnak. Jelölt nincs. Vasút 1 km-re, posta 
helyben. Kötelesség: V—VIII. osztályok tanítása, bei-
misszióban segédkezés. Állás választás után eltoglalandó. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények Lelkészi Hivatal, 
Verbőc, Ugocsa vm. címre küldendők. (2843.) 

Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmőnium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra). 

EGY TELJESEN Jó ALLAPOTBAN LEVÓ, keveset 
használt, 14 regiszteres harmónium jutányos árban azon-
nal eladó. (2639.) 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók. páncélszerkezetük 600-tól. Részlet. 

KARTARSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot, 
Mendöl Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(T. 14—64—11.) 

SZÁMOLÁSTANÍTÁSHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
molástanítás az elemi népiskola I. osztálvában 1 P 20 f, 
II—III. osztályokban 1 P 10 f, IV., V—VI. csztályokban 
80 f, VII—Vlil. osztályban 1 P 10 f. Számképek, szám-
fogalmak, b:ztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási éa 
mérési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, 
II. o. 90 f, III. o. 1 P 10 f, IV. o. 1 P 40 f. VII—VIII. 
o. 1 P 40 f. Számolódoboz az I. o. részére 1 P 20 f. Fali 
szemléltető tábla 4 P 80 f. Filckorong falitáblán való 
szemléltetéshez (3 színben 30 drb korong és műveleti je-
lek) 1 P 20 f. Színes lemiezpapírkorong 1 készlet (20 drb) 
10 f. Játékpénz az I. o. részére (1 készlet 10 f, II. o. ré-
szére 1 készlet) 10 f. (Papírlemezkorongból és játékpénz-
ből 10 csomagnál kevesebbet nem küld.) Legcélszerűbb 
megrendelési mód: Bene Lajos, Budapest 39365. számú 
csekkszámlára csekkbiankó-lapon az összeget beküldeni, 
az értesítő szelvényen megjelölni a kívánt munkákat. 
A szerző bérmentesen megküldi. Szemléltetőtábla rendelés 
esetén 92 fillér postaköltség is küldendő. 

CSERÉLEK II. lakbéres állami vasút melletti iskolá-
tól Pe-t környékére „Katolikus" jeligére. (2740.) 

Katolikus kántoroknak nélkülözhetetlen a Barabás-
féle országosan elismert és egyházíőhatóságilag engedé-
lyezett TEMETÖKÖNYV. Tartalmaz a pontos egyházi 
szertartáson kívül búcsúztatókat, kísérőénekeket, sírba-
tételi énekeket, gyászmiséket és a „Libera" szertartását, 
valamint koporsóbatételre való énekeket és a halotti litá-
niát. Kapható fűzve, utánvéttel: Bendefy Lászlónál, 
Szombathely, Borsics-utca 14. Ára 8 P. Ugyanitt kapható: 
Dallamos Praeludiumok, ára (kötve) 3 P. A kettő együtt 
rendelve 10 P ós a postabór. 
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KÉTSZER OLTOTT kései rózsa- és magyar kajszit 
vörös szilvatörzsön koronába nemesítve 4'50 P-ért szállít 
Diner Faiskola, Kisvárda. 

CSERÉLNÉK azonnalra családi okokból Perbenyikről, 
5 tanerős államitól (villanyvilágítás, fővonal, posta hely-
ben. Középiskolákba bejárási lehetőség) olyan 2- vagy 
többtanerős államihoz, ahol egy üres hely van. Molnár F„ 
Perbenyik. (2738.) 

ELHELYEZKEDÉST keres nőtlen katolikus, jóhangú 
kántor. Katonai szolgálat alól felmentve. Megkeresést 
kiadóhivatalba „Csak kántor" jeligére. (2737.) 

501. sz. 400 gyertyás jó „MAXIM" viharlámpát ven-
nék. Hitelszövetkezet, Rábacsécsény, Győr m. (2739.) 

CSERÉLNÉNK ketten Délvidékről állami iskolától 
Muravidékre vagy Muraközbe. Községnek vasútállomása 
van, Zombor 15 kilométerre. Babics tanító, Monostorszeg, 
Bács-Bodrog. (2736.) 

ORGONAHARMóNIUM, pedálos, 12 regiszteres, kül-
földi gyártású, majdnem új, 1600-ért eladó. Luther-u. 4. 
Házfelügyelő. (2850/a.) 

FELKÉREM a tisztelt tanító urakat, ki tudna aján-
lani* egy olyan várost vagy nagyközséget, ahol hangos 
mozi még nincsen. Siker esetén 100 pengő tiszteletdíj jár. 
10.000 lakosú hely szükséges. Cím: Budapest, VIII., 
Szigony-utca 27. I. em. Horváth Kálmánná. (2846.) 

KEVESET HASZNALT márkás külföldi templomi 
harmónium, 17 regiszteres, eolhárfás, féláron eladó. 
Farkasné, VIII., Staffenberger-u. 16. (2847.) 

Két kis gyermekéhez és háztartásához intelligens nőt 
keres „özvegy tanító". (2869.) 

Huszonnyolcévee, őskeresztény, történelem-földrajs-
szakos, okleveles, középiskolai tanár Csepel—Pestszent-
erzsébet környékén, nyugdíjjogosult középiskolai, polgári-
iskolai tanárságot vállalna. Cím: Bogányi, Vác, Báthory-
utca. (2849.) 

Ctatéjoko/z/zéJk a 

(^tagyqJt 

JCőn^&ahátok 

Részletes tájékoztatással készséggel szolgál a 

J£. </|l. Z#y&£&ni Nyo-inda 

KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOS .UTCA 18 

FONTOS! MEGJELENT! 

A HONVÉDELMI ISMERETEK l - l l . 
című tankönyv, melyet a gimnáziumok és 
polgári iskolák első és második osztályos, 
valamint a népiskolák ötödik és hatodik 
osztályos összes fiútanulóinak kötelezően 
használni kell. BOLTI ÁRA 1'- PENGŐ. 

Kiadja az ifjúság honvédelmi nevelésének 
és a tes tneve lésnek Országos Vezetője. 

Forga lomba hozza: 
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 

BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KORÚT 6. 

Kapható minden kijelölt könyvkereskedésben is. 
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A Magy. Kir. Vallás= és Közoktatásügyi 
Miniszter Úr megbízásából az Országos 
Közoktatási Tanács kiadja a 

NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁRA 
című kézikönyvsorozatot. 
E kötetekről lapunk f . évi május 1-i száma közölt 
már részletes tájékoztatást. 

A tanítói és tanári kézikönyvtárak számára nélkülöz-
hetetlen müvek közül már megrendelhetők az alábbi 
kötetek: 

Hazánk Ára: P 3.50 
Magyar államélet Ára: p 2.20 
Közoktatásügyi igazgatás és 

iskolafelügyelet Ára: p 1.60 
Népiskolai ipari és kereske-

delmi ismeretek Ára.- p 3.50 
Kereskedelmi üzemi gyakor-

latok Ára: P 5.— 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST; VIII., MÚZEUM. KÖRÚT 6. SZ. 

A Nemzetismeret 
tárgycsoportból: 

A Nemzetszolgálat 
tárgycsoportból: 

A Népiskola 
könyvei közül: 

A Gazdasági középiskolák 
könyvei közül: 

A gimnáziumi tanári kart érdeklő minden tanügyközigazgatási és sze* 
mélyi ügyben kimerítő tájékoztatást nyújt a most megjelent 480 oldal 

terjedelmű 

GIMNÁZIUMI TANÁRI ZSEBKÖNYV 
1942. ÉVI KÖTETE. 

Szerkesztette: DR. J Á M B O R G Y Ö R G Y c. tanker. kir. főigazgató. 

Az új kötet felöleli az utolsó kiadás óta az ország újabb örvendetes 
megnagyobbodásával visszakerült keleti, erdélyrészi és délvidéki gimnáf 

ziumokat is. 
ÁRA 12-- P 

i 

KIR. MAGY. EGYEHMI KYCKDA, El/DAPEST VIII., MÚZEUM-KORÚT 6. 
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AZ EGYSÉGES MAGYAR ZSINÓRÍRÁS 
167.464/1939.—IX. sz. miniszteri alaprendeletének pontosan megfelelő 

M I N T Á K ÉS V E Z É R F O N A L A K 
Segédtankönyv: 

LUTTOR IGNÁC: 

Az élet írása 
Fejezetei: Alapelvek. Technikai ismeretek. Gyorstanfolyam. Részletes 
tanmenet: I. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás és III. Betűfűzés. A jó 
és rossz írás összehasonlítása. A Sütterlin»féle német folyóirás. 
Min. eng. sz. 137.571/1939.-IX. Bhprímási eng. sz. 8521/1939. 

Ára 140 P 
Vezérkönyv: 

LUTTOR-OLDAL: 
Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai 
tanításának vezérkönyve 
Tartalmazza az egységes magyar zsinórírással írt A B O k ö n y v e k írás* 
tanítási módszerének alapelveit, betűmintáit, betűfűzési példáit, az I—II. 
0. részletes, a III—VI. o. vázlatos tanmenetét. Az óravázlatok és minta* 
tanítások ábrái a szabványos füzeteknek és írólapoknak megfelelő 
eredeti méretben készültek. — Min. eng. sz. 136.474/1939.—IX. 

Ára 3 50 P 
Faliminták: 

1. Kiinduló írás. II. Átmeneti írás. III. Betűfűzés. IV. A Sütterlinsféle 
német folyóirás. 
70x 100 cm táblák, jól látható (3 cm) középbetűkkel. 
I—IV. ára 12 — P, kartonon 16 —P (I—III. külön is kapható 1) 

Kézi lapminták: 
I. Kiinduló írás. II, Átmeneti írás. III. Betűfűzés. 
3 5 x 2 5 cm lapok, 1 cm középbetűkkel. 

I—III. ára — 60 P 
Feliratok, fali olvasótáblák készítéséhez; 

A díszítő írás kátéja 
Miért tanuljuk és hol alkalmazzuk a díszítő írást? Elméleti, tervezési és 
technikai magyarázatok, a kiinduló írás betűinek megfelelő mintákkal. 

Ára - 60 P 

M e g r e n d e l h e t ő : 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D Á N Á L 
VI I I , M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. ( G ó l y a v á r ) 
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DR. BEYER ED ÉNÉ 

ÚTMUTATÓ 
a népiskolai írva-olvasás tanításához az 

új írásmód (zsinórírás) alapján. 
A nm. vallás• és közoktatásügyi Miniszter Úr a vidéki népiskolák, valamint a 
tanító• és tanítónőképző intézetek számára 137.346/1939. IX. ü. o. rendeletével 

engedélyezte. 

A könyv elméleti megalapozásával, teljesen k ido lgozo t t tanításokkal és 
o lvasótáblákkal n é l k ü l ö z h e t e t l e n segédeszköze minden tanítónak az 
új í r á s m ó d bevezetésénél. Feldolgozza a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter i l r á l ta l a v i d é k i n é p i s k o l á k részére engedélyezet t 
GYERMEKVILÁG c. zsinórirásos ABC- és olvasókönyv egész anyagát . Figye-
lembe veszi az osz to t t - , részben osz to t t - és oszta t lan népiskola lehető-

ÁRA: 3-20 PENGŐ. S é g e Í t ' k ö v e t e l m é n y e i t ' MEGRENDELHETŐ 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. 

MEGJELENT 
az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos 
népiskoláról szóló 1940 : XX. t.íC. végrehajtása tár* 
gyában a 26.000/1941. V.K. M. sz. rendelettel kiadott 

NÉPISKOLAI UTASÍTÁS 
ÁRA 1*60 P 

Beszerzendő az iskolai pénztár terhére 3 példányban. 
(A gondnoksági, illetve iskolaszéki elnök, az iskola 
igazgatója és a tantestület részére 1—1 példány.) 
Vonatkozó V. K. M. rendelet a Néptanítók Lapja 
1941. 23. számában. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KRT. 6. 
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ÉMká" H A R M Ó N I U M O K közismert legjobb orgonahanggal 

ház«, iskolákdalárdák s különösen templomoknak 1 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

H Ö R L N Á N D O R Budapest II, Torok-utca 8. 
A budai M a r g i t - h í d f ő t ő l & második utca jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n . - S ü r g ö n y e i m : „ H A R M O N H Ö R I " - T e l e i m : 151-652, 

Most jelent meg! « Fontos újdonság! 

F E R E N C Z I ISTVÁN: 

Az í r á s - o l v a s á s t a n í t á s a 
a fa lus i i s k o l á k b a n 
Az írás-olvasás I. oszt. tanmenetének részletes feldolgozása, gyors átkép-

zés a tanító és II—VIII. oszt. számára. 

Az írásforradalomban nyugvópontot jelentő 55.000/1941. sz. Vkm. rendelet 
véglegesen megállapította az új betűformákat. Ennek és a falusi iskolák 
szerényebbre szabott lehetőségeinek figyelembe vételével készült e könyv, 
amely nemcsak a tanmenetkészítésre és a tanítási egységek feldolgozására 
ad mintát, hanem a tanító és a II—VIII. oszt. tanulók írásának átképzésére 
is részletes útmutatást nyújt. 
A könyv ára 16 lap színes melléklettel P 6"— 

Megrendelhető a kiadónál 

KÓKAI LAJOS Budapest IV, Kamermayer Károly-u. 3. 
Az összeg előzetes beküldése esetén bérmentes száll í tás! 

m HARMÓNIUMOK 
DE MENY IMRE T£0^h"mó"i°m-
BUDAPEST VI, Lázár.u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
PEDALOS HARMÓNIUMOK/ P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. — TÁSKAHARH 

MÖNIUMOK. VILLAMOS FUJTATÖBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVITASOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M Ö N I U M K É S Z I T 0 S Z A K C É G 

41.676. — Királyi Magyar Egyetemi Nvomda Budapest. Vili . , Múzeum-körűt 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

c SERKESZTÖSÉG: Budapest, V., Klebclsberg-u. 17. (Magyal királyi 
& vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel.: i aa -a? i — ia6-8i8. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . , Múzeum-kőrút 6. szám. (Gólyavár.) Telefon: 14^-145 

É Z I R A T O K megőrzésére 
és visszaadására a szerkesz-

tőség nem vállalkozik. — Hirde-
tések szövege a k i a d ó h i v a -
t a l n a k , minden egyéb kézirat 
pedig a s z e r k e s z t ő s é g n e k 

küldendő. 

C L Ö F I Z E T Í S egész évre 9 6 0 pengő, negyedévre 3 5 0 pengő. 
Egyes szám ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium 820—4—106/1930. VII I . d. szám alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési díj az állami-, községi-, társulati-, magán- és érde-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Az elő-
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 
vagy a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fill. 

szavankint, melyhez hozzászámi-
tódik a V. K. M. engedélye alapján 
357„ felár. Üzleti hirdetés; 1 oldal 
160 P. •/. oldal 85 P . ' / . old al 50 P 
*/j oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhiv. címére előre fizetendők. 

S Z I N Y E I M E R § £ . I E \ Ő K U L T r § Z M I M § Z T £ R 

B E S Z É D E A K O L O Z S V Á R I T A X Í T Ó t í Y t L É S E J S T 

Szinyei Merse Jenő vallás- ós közokta-
tásügyi miniszter október hó 12-én meg-
jelent az Erdélyi Tanítók Szövetségének 
ertekezletén s ott a következő beszédet 
mondotta: 

OST, mikor először állok szembe 
a visszacsatolt erdélyi részek 
nevelőivel, tanügyi kiküldöttei-

vel, szeretettel köszöntöm mindnyájukat. 
Köszöntöm azokat, akik a gyászos Trianon 
után is hűségesen őrhelyükön maradtak, s 
magyar véreink lelkében azokban a nehéz 
időkben is ébréntartották, ápolgatták a ma-
gyarsághoz, az ezeréves hazához való ra-
gaszkodás érzését. Köszöntöm azokat a 
munkatársaimat is, akik a visszacsatolás 
után jöttek ide, ahol az elmúlt két évtized 
alatt meglazult az a harmónia, amelyet az 
itt élő népek között, a szentistváni gondolat 
jegyében évszázadokon át megértően ápol-
gattunk. 

És köszöntöm azokat a román anya-
nyelvű tanítókat, akik a román fennható-
ság idejében helyezkedtek itt el, s a vissza-
csatolás után falujukban, népünk között 
maradtak. Ezek láthatják, hogy hazánkban 
törvények védik, s minden tényező tiszte-
letben ta r t ja a nemzetiségek vallását, nyel-
vét, szokásait, népi sajátosságait. Hogy ezt 
magam is megtartom, követem, mutatja az 
is, hogy hivatalba lépésem után úgyszólván 
első teendőm volt, hogy a Néptanítók Lap-
jához román és a többi hazai nemzetiségek 
nyelvén írt részt is csatoltam azért, hogy 
román anyanyelvű tanítóink saját anya-
nyelvükön bővíthessék pedagógiai művelt-
ségüket. Kérem őket, ne feledjék, hogy ők 

ennek a hazának polgárai, azért meg kell 
követelnünk tőlük, hogy ismerjék a magyar 
állampolgárnak necsak a jogait, hanem kö-
telességeit is. Ennek pedig első követel-
ménye a magyar hazához való tántorítha-
tatlan hűség, s a haza érdekeit szolgáló 
odaadó munkásság. De ezt követeli tőlük 
román anyanyelvű polgártársaink érdeke 
is, mert mindenkinek tisztában kell lennie 
azzal, hogy ebben a hazában csak az boldo-
gulhat, aki teljesíti a haza iránti kötelessé-
gét. I t t egyenlőek a jogok, de egyenlőek a 
kötelességek is. Mindnyájuknak közös ér-
deke, hogy megértésben, szeretetben össze-
forrva dolgozhassunk hazánk szebb, boldo-
gabb jövőjéért. 

Midőn Erdély magyar nevelőihez szólok, 
két feladat hárul reám. Ismertetnem kell 
általános kultúrpolitikai elgondolásaimat és 
rá kell mutatnom sajátos erdélyi felada-
tainkra. Feladatom kettőssége azonban csak 
látszólagos, mert véleményem szerint Er-
dély számunkra mindig szent ügyét is ak-
kor szolgálom leghívebben, ha tiszta és kor-
szeri! magyar szellemmel telítem meg az 
egész magyar kultúrpolitikát. Ennek a 
tiszta és korszerű magyar szellemnek kell 
mindenben érvényesülnie. Jól tudom, hogy 
ha az Alföldön, vagy Dunántúl ez a szel-
lem él és ontja a maga melegségét és vilá-
gosságát, ezáltal Erdély drága ügyét is tá-
mogatom, de ugyanakkor Erdély nagyszerű 
lelke is továbbsugárzik és erősíti, nemesíti 
az egyetemes magyarságot. A magyar szel-
lem és a magyar lélek bonthatatlan egysé-
gét, a magyar tájak egymásrautaltságát 
s a magyar értékek egységét hirdetem. Mi 
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Erdélytől minden időben, így az elszakítás 
éveiben is nagyon sokat kaptunk: szellemi 
és erkölcsi értékeket, példamutató magyar 
magatartást. Elsőrangú kötelességünk tehát, 
hogy mi is mindent megadjunk Erdélynek, 
ami megilleti, amire szüksége van további 
kibontakozása és magyarságának megerősí-
tése érdekében. 

Mikor a magyar kultúra őrhelyét átvet-
tem, tisztában voltam azzal, hogy nagyon 
súlyos és halaszthatatlan feladatok várnak 
reám. Mint politikus mindig az élet sodrá-
ban állottam, figyeltem a magyar életet és 
engem is mélységesen elszomorítottak azok 
az eltévelyedések, melyek szellemi és köz-
életünkben helyenként lábra kaptak. Nem 
volt nehéz rájönnöm arra, hogy tervszerűen 
erősítenünk, támogatnunk kell a nemzet 
lelkét, különb és öntudatosabb magyarokat 
kell nevelnünk, ha nem akarunk elveszni a 
viharban. Most énreám nehezedik a különb 
és az öntudatosabb magyarok nevelése és 
én alázatos, bívő magyar lélekkel vállalom 
ezt a feladatot. 

A magyar öntudatra való nevelést már a 
kisdedóvóban és a napközi otthonokban meg 
kell kezdeni. Nem közömbös a nemzeti lélek 
fejlődésére az a körülmény, hogy a kis 
ovodisták müyen dalokat énekelnek: ősi 
népdalainkat, vagy idegen dalkultúrák sab-
lonos utánzatait? Én, mint minden felelős 
és öntudatos magyar ember, az ősi magyar 
ének és zenekultúra mellett foglalok állást. 

Különösen fontosnak tartom, hogy ha-
gyományainak értékét és fontosságát ebben 
a városban és ezen a földön hangsúlyoz-
zam. Ez a város, hála Istennek, nagyon so-
kat megőrzött a múltból, történelmi leve-
gője van, melyet meg kell őriznünk és szer-
vesen be kell illesztenünk a mai életbe, mert 
a jelen és a holnap csonka a mult nélkül. 
De nemcsak kövek és épületek őrzik ezen 
a földön a hagyományt, hanem a lelkek is. 
Elsősorban a székely népiélekre kell rámu-
tatnom, mely elevenen megőrizte és bősége-
sen ontja ma is a magyar szellemet, az ősi 
lelket, a hamisítatlan hagyományt. Ezt a 
hagyományt magába kell szívnia közokta-
tásunknak. A népmeséknek, a daloknak, a 
balladáknak, a néphagyományoknak egyre 
szélesebb teret kell nyemiök közoktatásunk-
ban, mert pótolhatatlan magyar értékeket 
jelentenek és nélkülük szegényebb, színte-
lenebb lenne a lelkünk. 

A mult században Kriza Jánosokat szült 
ez a föld. Kriza János alázatos és hűséges 
gyűjtő volt, a székely lélek számtalan kin-
csét megmentette az enyészettől. Bizonyos 
mértékben valamennyiünknek Kriza Jáno-
sokká kell válnunk, gyüjtenünk kell az ér-

tékeket, a hagyományt és tovább kell ad-
nunk őket szüntelenül, hogy minden magyar 
lélekbe eljussanak, mindenkiben jelen le-
gyenek és eleven belső közösséget teremtse-
nek a magyarokban. A magyar nevelőknek 
részt kell vtenniök ebben a munkában. A ha-
gyományokat minél teljesebb mértékben fel 
kell használniok nevelői működésükben. 
Olyan törvény ez, mely minden iskolára, a 
közoktatás minden ágára vonatkozik és min-
den magyar nevelőre szent kötelességeket 
ró. Bízom benne, hogy Erdély nevelői az: 
elsők között értik meg gondolataimat és 
gyors megvalósuláshoz segítik. 

A magyar közoktatás keretei tágasak és 
fejlettek. Az én feladatom most már az,, 
hogy a kereteket minél magyarabb, embe-
ribb és korszerűbb tartalommal töltsem ki.. 
A nyolcosztályú elemi iskolának nemcsak 
közismereteket kell nyújtania, nemcsak 
nemzeti öntudatra kell nevelnie és nemcsak 
a jellemet kell fejlesztenie, hanem hozzá kell 
simulnia a gyakorlati, a valóságos élethez 
is. Főként a falusi iskolákra gondolok, mi-
dőn ezeket mondom. A falusi népiskola 
nyújtson komoly és korszerű mezőgazda-
sági szaktudást is, neveljen különb magyar 
földműveseket, tanítsa meg a falu népét 
arra, hogy miként fokozhatja termelésének 
minőségét és mennyiségét, tehát miként 
emelheti a falu népe a maga erejéből, a 
maga tudásával életszínvonalát. 

Közép- és középfokú iskoláinkban el kí-
vánom mélyíteni a hungarológiai oktatást 
és nevelést. A középiskolák felsőbb osztá-
lyaiban igen csekély a magyar nyelv és iro-
dalom óráinak száma, holott elsőrangú fon-
tosságú a magyar nyelvnek és irodalom-
nak és a velük kapcsolatos hungarológiai 
ismereteknek elmélyítése. Ez a legbiztosabb 
út ja annak, hogy az ú j nemzedékek töretlen 
magyar hűséggel és öntudattal lépjenek 
majd a gyakorlati életbe, amely magyar 
hűség és öntudat ma életünknek alapja és. 
legfőbb biztosítéka. 

Az erdélyi magyarságot meg kell erősíte-
nünk ezen a földön. Létesítsünk tehát minél 
több kultúrintézményt ebből a célból. Te-
remtsünk virágzó anyagi és szellemi életet 
ezen a földön, hogy megkössük, erősítsük 
azokat, akik Isten kegyelméből ezt a drága 
földet nevezhetik szülőföldjüknek. 

Különös szeretettel óhajtom segíteni és 
gondozni a hamisítatlan, ősi magyar lélek-
kel, ösztönnel, nagyszerű hagyományokkal 
rendelkező és páratlan gyakorlati ösztönnel 
felruházott székelységet. Tőlük várunk 
friss erőket a magyar gazdasági életbe, tő-
lük várunk ragyogó képességeket, szívóssá-
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£<)t ós kitartást. Jól tudom azt is, hogy a 
•zékely vármegyék Magyarország íeeszapo-
rébb tájai közé tartoznak, éppen ezért első-
rangú gondot akarok arra fordítani, hogy 
a Székelyföldet -— amennyire a viszonyok 
megengedik — minél több kultúrintézmény-
oyel ellássam. Ezek a kultúrintézmények 
segítik majd kenyérhez és érvényesüléshez a 
szapora székelység fiait. 

Minden vonalon a tehetségeket védelme-
zem. A tehetség azonban csak akkor tudja 
a közösséget igazán szolgálni, ha tiszta er-
kölccsel és makulátlan jellemmel párosul. 
A magyar nevelő csakis akkor tudja hiva-
tását teljesíteni és tehetségét gyümölcsöz-
tetni, ha ezt az erkölcsi követelményt első-
sorban önmagában valósítja meg. Én min-
den tekintetben, anyagi és szellemi téren 
•gyaránt a szívemen viselem a magyar ne-
•élők sorsát, de ugyanakkor azt kérem és 

kívánom tőlük, hogy ne csupán hivatalno-
kok legyenek, hanem hitvallók is és példái 
a műveltségnek s az erkölcsi tisztaságnak. 

Győzni csakis olyan hadsereggel lehet, 
melyet áthat a hit forrósága. Már pedig mi 
győzni akarunk. Most, midőn Erdély ma-
gyar nevelőit bensőséges szívvel üdvözlöm, 
arra kérem valamennyiöket, hogy a reám 
váró felelősségteljes munkában legyenek 
lelkes munkatársaim és bajtársaim! Hiszem 
és tudom, hogyha nemcsak hivatalt vállal-
nak, hanem hivatást is és ezt a hivatást 
oiyan hűséggel és odaadással töltik be, 
mint a papok és a katonák a magukét, ak-
kor történelmi művet hajtunk végre és ha 
utódaink egykor majd tisztelettel és meg-
hatott áhítattal emlékeznek meg a mai ne-
héz napok hőseiről, nem fognak megfeled-
kezni a magyar nevelők hűséges dandáráról 
sem. 

K O S M i G Y I L A E H L É K B E H Z É D E 

« K Ó F K L E B E L S B E R G K I J X Ó R Ó L 

Dr. Komis Gyula ni. kir. titkos taná-
csos, egyetemi tanár okt. hó 11-én, gróí 
Klebelsberg Kunó halálának évforduló-
ján a Rádióban a következő beszédet 
tartotta: 

Tíz esztendő tűnt tova, hogy gróf Klebels-
berg Kunó döbbenetesen váratlanul örökre 
lezárta messzelátó szemét. Halála az egész 
nemzet minden rétegében a pótolhatatlan 
veszteség megrendítő erejével sújtott min-
denkit. Az ő neve életében halandó emberé 
ma a nemzet jövőjébe sugárzó halhatatiaji 
szellem neve, melyből olyan csodálatos ener-
gia és világos fény sugárzik, mintha ma is 
élne: mert szelleme itt él köztünk személyes 
mély emlékeinkben, de elsősorban: korszak-
alkotó és időtálló alkotásaiban és írásaiban. 

Klebelsberg Kunó teremtő szellemű ma-
gyar államférfiú volt, akinek igazi életfor-
mája az alkotás; szelleme finoman meg-
érezte a nemzet és a kor szükségleteit s 
megtalálta ezek legalkalmasabb kielégítési 
módjait. Alkotóképesség és fanatikus tett-
erő — ez volt az Ó teremtő lelke titka. írá-
saiban többször megszerkesztette az ú j ma-
gyar embertípus eszményét: a cselekvő em-
berét, aki örömét a munkában leli, amely-
ben egyszersmind az egvénfölötti, magát 
halhatatlannak akaró nemzet iránt való kö-
telességét érzi; a pozitív magyarét, aki nem 
a csak merőben bíráló, rohamozó modorú 
retorikában, hanem a közállapotoknak cse-
lekvés útján való javításában, gyökeres re-

formokban, termékeny alkotásokban éli ki 
erejét. Amikor ezt az embereszményt meg-
rajzolta, öntudatlanul a maga lelke állott 
előtte modellül. Azért tudott oly hihetetlen 
munkabírással, magát sohasem kímélve, 
dolgozni és alkotni, mert hitt a közönséges 
élet fölött lebegő örök eszményekben. „Való-
ban kétségbe kellene esni — mondotta —, 
ha az érdekek birodalma felett nem lenne 
fent magasabban az eszmények sztrato-
szférája, ahol nincsenek vámsorompók, ahol 
nincs deviza és ahol értéktelen az arany." 
Ez az idealizmusa annál termékenyebb, mert 
olyan időben volt a csonka ország egyik ve -
zére, amikor a nemzet kereste önmagát, ú j 
célok és eszmények után sóvárgott. Ezt az 
időt kitölteni iparkodott nemzetújító ter-
veikkel, a szellemnek erejébe, a kultúrának 
az anyagot is mozgató hatalmába vetett 
mélységes hittel. Gazdagabbá és tartalma-
sabbá tette eszméivel a csüggedt magyar 
politikai életet, elmélyítette és fölemelte a 
közgondolkozást. 

A múltnak szorgos kutatója s a magyar 
történeti tudatnak nagy gondozója volt, de 
szeme mindig a jövőn függött; a követke-
zetes előretekintés, a jövőnek plasztikus 
formálása volt politikai gondolkodásának lé-
nyege. Nem parvenü, hanem történeti nép 
vagyunk, amelynek gondolat- és érzésvilága 
mélyen ereszti a történeti múltba gyöke-
reit, amelyek jövőjét táplálják. A magyart 
gyakran a katasztrófák nemzetének ne-
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vezte, amelyre minden század folyamán a 
a lét és nemlét kérdése többször is ráme-
redt. De lelkét történeti optimizmus ha-
totta át ; bittel liitt a nemzet örökké meg-
újhodó képességé ben. Ez a nemzet kibírta a 
Muhi-pusztát és Mohácsot, a szatmári és a 
világosi síkot; mindent áttörő ősi akarata 
meg fog birkózni Trianonnal is. A történeti 
katasztrófák az Ő szavai szerint úgy hatot-
tak a nemzetre, mint mikor visszavágják a 
fá t : annál erősebben hajtott , nemzeti ön-
fenntartásának és önkifejtésének eró'tudata 
annál jobban fokozódott. Ezt a szilárd meg-
győződését szegezte szembe a trianoni sira-
lom hangulatával, ezért tudott bizalmat éb-
reszteni az alkotó munka iránt, amely nél-
kül a nemzet nem tud megújhodni. A ma-
gyar szellem újabb történetében a lélek és 
öntudat újraébresztése és fölemelése egyik 
nagy történeti érdeme. Az Ö nem felületes, 
hanem a magyar múltból igazolt optimiz-
musa a Trianon utáni magyar politikai lég-
kör éltető oxigénje volt. 

Cselekvő szelleme szigorú ellenfele volt a 
merőben szónokló és kesergő hazaszeretet-
nek, a retorikai és szentimentális patriotiz-
musnak: alkotó hazaszeretetre akarta ne-
velni a nemzetet. Nem az elbukás tragiku-
mának örökös hangoztatásában, hanem a 
munka teremtő lendületében érezte a ma-
gyarság nagyszerű életprincipiumát. A mo-
dern hazafiság lényegét elsősorban ennek az 
éltető pompás magyar földnek szaktudással 
való átkutatásában, energiáinak tervszerű 
kiaknázásában látta. Mert benső meggyőző-
dése volt, hogy „egy nép csak azzal szerez 
jogot ahhoz a földhöz, amely hazája, ha ezt 
halhatatlan művekkel magához, nemzeti 
géniuszához kapcsolja." Az erkölcs és a tu-
dás hatalmával iparkodott meghatványozni 
a magyar munka termékenységét; ez volt 
az ő szemében a nemzeti vagyonosodás, jó-
lét és függetlenség igazi biztosítéka. 

Ennek a gondolatnak rendelte alá a ma-
gyar kultúrpolitikát, amelynek tíz éven át 
lázasan építő gondozója volt. Művelődéspo-
litikájából két vezéreszme domborodik ki: 
egyrészt emelni a nép műveltségének szín-
vonalát, általános és gazdasági tudását, er-
kölcsi érzületét és munkaakaratát; másrészt 
a nemzet számára olyan elsőrendű vezetőket 
nevelni, akiknek szaktudása, szellemi látó-
határa és nyelvismerete megüti az európai 
mértéket s akiket a nemzet majd a siker 
reményével követhet. A népműveltség fej-
lesztése és a magas műveltség érdeke egy-
formán szívén feküdt, egyaránt volt újító 
törekvései tárgya; népiskola és egyetem az 
Ö lelkében sohasem állott ellentétben. Mind-

kettőnek emberformáló munkájával az er-
kölcsi alapon nyugvó nacionalizmus elmé-
lyítését és a gazdasági termékenység foko-
zását akarta elérni. 

Művelődéspolitikája elsősorban népi irá-
nyú volt, nemcsak azért, mert a népet igaz 
szívvel szerette, hanem annak mély belátá-
sából is, hogy a nép szellemi és gazdasági 
erőinek felszabadítása és mennél hatéko-
nyabb fejlesztése a nemzeti újjászületésnek 
első és legsürgősebb feltétele. Ezért szórta 
tele az országot több mint 5000 népiskolai 
tanteremmel és tanítói lakással, ezért irány-
zott elő utolsó költségvetésének 120 millió 
pengőjéből 46 milliót népiskolára. Több ú j 
népiskolát létesített egymaga, mint amennyi 
1867-től 1918-ig, tehát a kiegyezés fényes 
korszakának félszázada alatt jött létre. Ter-
mékeny népiskolai politikájának egyik in-
dítéka a 67-es korszak félszázadának fonák 
helyzete volt; a kormányok a 48-as Alföld-
del szemben a nemzetiségi vidékek válasz-
tóira voltak kénytelenek támaszkodni. Ezért 
az óvodák, iskolák, útak, vasutak, hidak s 
egyéb közintézmények aránytalanul nagy 
számban ott épültek. S amikor Trianon kö-
rülcsonkította az országot, itt maradt a 
színmagyar Alföld intézményektől üresen. 
Ezért népesítette be Klebelsberg az Alföl-
det iskoláival, sürgette itt az Utak építését, 
ú j egészségügyi és gazdasági intézmények 
létesítését, keltette életre az Alföldi Bizott-
ságot: közel akarta hozni az Alföld népé-
nek lelkét a kormányzathoz, amelyre elha-
nyagoltsága miatt oly régóta görbe szem-
mel nézett. 

Sokszor hangoztatta, hogy irodalmunk a 
népnyelv és népköltészet talaján újul t meg, 
a magyar műzene alapja a nép-ének; az ú j 
magyar iparművészet forrásai a népies hím-
zésnek, faragásnak és festésnek motívumai: 
tehát a magyar politika is csak úgy újulhat 
meg gyökereiben, ha a nép szükségleteit és 
vágyait a kormányzati érzék és szaktudás 
nemzeti politikává érleli ki és emeli fel. En-
nek világos felismerésében és mielőbbi meg-
valósításában látta a nemzetépítő politiká-
nak igazi feladatát. Csakis ettől a politikai-
társadalmi fejlődéstől várta, hogy ha üt az 
óra, a magyar nép osztatlanul fog állni a 
nemzeti gondolat táborában. Ezért követelte 
a, nemzeti szellemű fokozott népnevelés 
mellett az egész magyar közigazgatás mun-
kájának erősebb népbarát jellegét. Hir-
dette, hogy a nacionalizmus nem lehet csak 
a művelt értelmiségi osztály érzése; a nép 
széles rétegeit is fogékonnyá kell tenni 
iránta úgy, hogy érezze, hogy a nemzeti po-
litika az ő érdekeit is szolgálja. 
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Gróf Klebelsberg Kunó 
szobra Budapesten. 

De volt még egy lelki indítéka, amely-
ből a sokezernyi ú j óvoda és népiskola, 
nagyszámú polgári és középiskola virág-
zott ki: ez a gyermek igaz szeretete. Azt, 
aki elkísérte akár egy tanyaiskolába, akár 
egy gimnáziumba, őszintén meghatotta a 
fiúkkal-lányokkal való közvetlenül kedves, 
szinte naiv bánásmódja. Mint művelődéspo-
litikus meg volt győződve arról, hogy mi-
nél műveltebb és erkölcsösebb egy nemzet, 
kebelében annál jobb dolga van a gyermek-
nek. 

Közművelődési reformjainak másik fő-
iránya a céltudatosan szervezett tudomány-
politika. Új tudós és vezetésre hivatott 
nemzedéket tervszerű szervezettség útján 
akart biztosítani nemzete számára, szeges 
gonddal vigyázva arra, hogy ebben a tudo-
mánypolitikában mindig több legyen a tu-
domány, mint a politika. Büszkén tartotta 
tehetséges fa jnak a magyart, de úgy látta, 
hogy kevés ország van, ahol a tehetségnek 
kedvezőtlenebb környezetben kellene küz-
denie, mint nálunk. Külföldi ösztöndíj-ak-
ciójával, a Collegium Hungaricum-okkal, 
dákjóléti intézményekkel a magyar tehetsé-
gekben szunnyadó erők kibontakoztatását 
iparkodott biztosítani. Mintha csak érezte 
volna, hogy kevés idő áll rendelkezésére: 
szinte mohó cselekvési lázzal építette fel a 
szegedi és debreceni egyetemet, a sváb-
hegyi csillagvizsgálót, a tihanyi biológiai 
intézetet, szervezte meg a természettudomá-
nyok és technika fejlesztésére a Széchenyi 
Tudományos Társaságot, kapcsolta össze a 
nagy közgyűjteményeket az önkormányzati 
elv alapján Gyűjtemény-egyetemmé, hajlé-
kot adott a Néprajzi Múzeumnak, lehetővé 
tette a debreceni Dérv-múzeum felállítását 

s egy sereg más intézményét. Arra töreke-
dett, hogy a magyar gondolatnak a főváro-
son kívül is legyenek erőteljes gócpontjai, 
művelődési és gazdasági fényforrásai. 

Különösen mélyen érezte át a külfölddel 
való kulturális kapcsolatok kiépítésének je-
lentőségét. Mert, ha ilyen kapcsolatok már 
régebben fűztek volna bennünket szorosab-
ban Nyugat nagy nemzeteihez, Trianon is 
máskép ütött volna ki számunkra. A nagy-
világ semmit sem tudott rólunk s nekünk 
sem volt kellő ismeretünk róla. Az osztrák 
külpolitikai gyámság megszűnése óta most 
a magunk lábán kell járnunk, érdekeinket 
és jogainkat a nagyvilág ítélőszékei előtt 
megvédenünk, magunknak jóakaró baráto-
kat szereznünk, kegyetlen sorsunk igazság-
talanságáról s európai veszedelméről a kül-
földet felvilágosítanunk és meggyőznünk, a 
ránk diktált béke revíziójának ú t já t előké-
szítenünk. Az Ő alapos világismerete, dip-
lomáciai érzéke és semmiféle akadályt nem 
ismerő buzgalma sok száz magyar i f jú t 
küldött szét a nagyvilágba Helsinkitől San 
Franciscóig, hogy majdan a magyarságnak 
kultúrdiplomatái legyenek, akik alaposan 
ismerik a nemzetek lelkét és szellemi habi-
tusát, világműveltségükkel és szaktudásuk-
kal tartós és cselekvő barátokat szerezhet-
nek nemzetünknek. Így akarta a nemzet-
közi közvéleményt a kultúra nemes erejével 
felénk fordítani az ellenséges propagandá-
nak azokkal a hitelrontó rágalmaival szem-
ben, melyek a magyarságot mint Európába 
betolakodott, más nemzeteket elnyomó, de 
kultúrára nem képes, vad, rakoncátlan és 
az európai rendet megzavaró ázsiai népet 
feketítették be. 
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Világos és körültekintő elméje nem hitte 
egyoldalúan azt, hogy a kultúrpolitika egy-
maga ú j közszellemet tud majd teremteni, 
nem becsülte túl az állami eszközök hatását 
a széliem birodalmában. De hitt abban, 
hogy elsősorban a magyar műveltség foko-
zása emelhet fel bennünket, mert Trianon 
után sokkalta nagyobb akadályokkal kell 
megbirkóznunk, mint régebben. Ehhez pe-
dig sokkal nagyobb tudás, szellemi felké-
szültség és rugalmasság szükséges. A nagy 
összeomlás után becsületünkön kívül csak 
kultúránk maradt meg. Ő mélyen érezte, 
mint közoktatásügyi miniszter azt a törté-
neti hivatást és felelősséget, hogy reá vár 
a jobb korból ittmaradt műveltségnek a sú-
lyos időkbe való átmentése, sőt fokozása és 
fejlesztése. Tudta, hogy a kultúra kincsét 
nem tar that juk meg puszta megőrzéssel, 
hanem ezt minden ú j nemzedéknek verejté-
kes munkával és odaadással élőiről kell 
egyénileg új ra és ú j ra meghódítania és a 
maga számára kimunkálnia. Fanatikusan 
bitté, hogy a magyar nemzet számára „lenni 
vagy nem lenni, másfelől művelődni telje-
sen egyértelmű." 

Ezért gondolatainak szerelmétől űzve köz-
vetlenül belemerült a lüktető magyar életbe, 
hogy a társadalom legkülönbözőbb rétegei-
nek művelődési szükségleteiből fakadó in-
dítékokat magába szíva, terveit és reform-
jait ezek szerint alakítsa. Viszont a valósá-
gos szükségleteket kielégíteni hivatott ter-
vei számára szónoklatai sugalmazó erejé-

vel s fényes publicisztikai tolla hatalmával 
meg akarta szerezni a közvélemény támo-
gató helyeslését; a célszerűt népszerűvé 
iparkodott avatni. Művelődéspolitikai alko-
tásainak titka nemcsak kiváló törvényja-
vaslatok és rendeletek kibocsátása, hanem 
az a páratlan lendület, magával ragadó 
eleven szellem és odaadó tárgyszerelem, 
amelyet a valóságos végrehajtásba belesu-
gárzott. Szívóssága megakadályozta, hogy 
a kényszerű katonai leszerelést nálunk az 
önkéntes kulturális leszerelés is követhesse. 
Gondja volt egyébként a katonai leszerelés 
hátrányának ellensúlyozására is. Attól tar-
tott, hogy katonai szolgálat híján a nemzet-
nek férfias keménysége, vitézi virtusa ve-
szendőbe megy. Ezért avatta a testnevelést 
kultúrpolitikája egyik lényeges elemévé; a 
nemzeti sport fejlesztésében, az idevágó in-
tézmények kiépítésében fajunk életképessé-
gének biztosítékát kereste. Nemcsak szel-
lemben, hanem vérben, idegben és izomban 
is erősnek akarta látni a magyart. Hogy 
milyen magyar ember-eszmény lebegett 
előtte, hadd hangozzanak fel a rádió hullá-
main — most mintegy a másvilágból -— buz-
dító szavai, amelyek másfél évtizeddel ez-
előtt hagyták el ugyan ajkát, de a modern 
technikának, amelynek hazai fejlesztéséért 
annyit buzgott, lemezei megőrizték — mon-
dotta Komis Gyula, mire a Rádióban lemez-
felvételről elhangzott gróf Klebelsberg 
Kunó „A pozitív és negatív ember" című 
beszéde. 

A T E S T i V E V E í j É S É S A Z 1 J A B 1 S \ E V E T É S I W Y I 

M O & G A I Í M A K 

AI JÓZESF 

felfogást ípus közti különbség legszembetűnőb-
ben az ú jabbak közül Mpntessori és az ú j abb 
közösséglélektani szemléletmódot képviselők 
között lelhető fel, azért először Montessorinak 
e téren vallott nézeteit fog juk tárgyalni , ma jd 
az egyéb „új iskolai" mozgalmakat és végül a 
közösséglélektani szemléletmódot. 

Az iskolai tes tgyakorlást Montessori nem 
t a r t j a igazi testgyakorlásnak, mer t az alapgon-
dolat ezen mozgásokban a kényszer. Vezény-
szóra meghatározot t mozgásokat kell végezniök 
a gyermekeknek. Mivel pedig több olyan isko-
lai gyakor la t van, amelyet az orvosok bizonyos 
testi h ibákban szenvedőknek a j án l anak és mi-
vel e gyakor la toka t minden gyermekkel egy-
a rán t elvégeztetik, azért sem helyeselheti az 
iskolai testi nevelés ezen módjá t . 

Na tura l i s ta fe l fogása e téren is nyilván^ 
valóvá válik. Szerinte ,,tornán és az izmok ne-
velésén á l ta lában oly gyakor la tokat kell érte-

Irta : Dr. GAR. 

TESTI nevelés fontosságát, jelen-
tőségét senki sem tagad ja . Nem 
is ebben, hanem inkább annak 
értékelésében mutatkoznak ma 

bizonyos eltérő vélemények. Az ú jabb nevelés-
ügyi mozgalmakat e szempontból két csoportra 
lehet osztani. Az egyikbe a neonaturalisták, 
élükön Montessoriwal tartoznak, akik a nevelés 
minden területéről és így a testi nevelésből is 
száműzni akarnak minden kényszert, minden 
parancsszóra végreha j tandó testmozgást. A 
másik csoportba az ú jabb közösséglélektani 
szemléletmód képviselői sorolhatók, akik viszont 
a közösséglélektanból ki indulva hangozta t ják , 
hogy minden egyéni érdek, szabadság, mozgás 
csak annyiban b í rha t lét jogosultsággal , ameny-
nyiben a közösség cél ja inak az alá van vetve. 
Je len értekezéssel célunk az, hogy rámutassunk 
ezen két fe l fogásra és azok között a helyes u t a t 
próbál juk megadni. Mivel pedig az említett két 
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nünk, amelyeknek célja, hogy velük a fizioló-
giai mozgások (a járás, lélekzés, beszéd stb.) 
természetes fejlődését előmozdítsuk s a gyer-
mekeket az élet legközönségesebb műveletei-
hez kapcsolódó mozgásokra (öltözködés, vetkő-
zés, ruhagombolás, cipőfűzés, tárgyak vivése 
stb.) tanítsuk".1 Ezekre a gyakorlatokra külö-
nösen három-hatéves korban van nagy szük-
ség. Legfontosabb e korban a járás. Ez azért is 
igen fontos, mert a gyermek testméretei sze-
rint a lábaknak aránylag nagy törzssúlyt kell 
vinniök. Minden nevelőnek ismernie kellene a 
gyermek testméreteit. Az újszülött törzshosszú-
sága a feje tetejétől az ágyékig 68%-a az össz-
testhosszúságnak, felnőtteknél pedig ugyanez 
50—52%, a gyermeknek az első év után a törzs 
65%, a második év után 63%, a harmadik év 
után 63%. Az óvodás gyermek gyenge lábainak 
aránylag nagy törzsterhet kell vinnie. A gyer-
mek négykézláb jobban szeret menni, mert 
így nem terheli meg lábait a nagy törzssúllyal. 
Ezért a kisgyermekek tornagyakorlatait oly 
mozgásokból kell összeállítani, amelyek termé-
szetes mozgásaiból származnak. 

A tornaszerek legyenek természetesek. Az 
egyik legtermészetesebb eszközre maguk a 
gyermekek vezették rá Montessorit. Amikor 
ugyanis 2V2—S éves fáradt gyermekekkel az 
udvaron volt, akkor ezek ahelyett, hogy leültek 
volna a székre vagy a földre, inkább felkapasz-
kodtak a kerítés felső drótjára és az alsóra 
pedig ráálltak. Számukra ez azért volt jó, mert 
így mozgathatták tagjaikat és mégsem kellett 
egész testsúlyukkal lábukra nehezedniök. Az 
első tornaszer tehát ehhez hasonló eszköz volt. 

Egyéb tornaeszközök: a hinta, amelybe ki-
nyújtott lábakkal ülnek bele a gyermekek. 
A hinta előtt sima deszka van a falon és ami-
kor a gyermek feléje lendül, lábaival a desz-
kához rugaszkodik. E gyakorlattal a gyermek 
lábizmait fejlesszük. Az inga: zsinórra füg-
gesztett gumilabda, melyre ráütnek a gyerme-
kek, úgy hogy az egyiktől a másikhoz kerül-
jön, ez a kart és a hátgerincet erősíti. Csiga-
lépcső, mely gyermekek számára készült ala-
csonyabb fokokkal. Kötéllétra, amelyen az 
egyensúlyozást gyakorolhatják, ugyanezt a célt 
szolgálja a vonaljárás is. 

A felsoroltakon kívül oly tornagyakorlatok 
is megtalálhatók nála, amelyekhez eszközök 
nem szükségesek. Szabadtornának nevezi eze-
ket. Lehetnek kötelező (tömeg-) gyakorlatok, 
mint pl. menetelés dalra és a szabadjáték. 

Itt kell megemlítenünk az ú. n. nevelőtornát 
is. Idetartoznak a kertészet, a növények és álla-
tok gondozása, továbbá azok a gyakorlatok, 
amelyek bizonyos mozgásokra (öltözködés és 
vetkőzés) készítenek elő. Végül Monte|sori itt 
említi meg a lélekzési, ajak-, nyelv- és joggya-
korlatokat is. A lélekzési gyakorlatok egész-
ségi célzatuk mellett a beszélés könnyűségét, 
helyességét is előmozdítják. Az ajak-, nyelv-
és foggyakorlatoknak pedig az a céljuk, hogy 

1 Kenyeres E.: A kisdednevelés elméletének fejlődése. 
XIII. Nópt. L. 55. évf. 

a kiejtést megkönnyítsék. E gyakorlatokat elő-
ször csoportban végzik, majd minden gyerme-
ket külön megnéz a vezetőnő. Akiknek kiejtése 
hibás, azok gyakorolják magukat. Majd a ve-
zetőnő feljegyzi a hibákat. Ezután a kiejtésben 
szereplő izmoknak megérintésével, esetleg a 
gyermek nyelvének elhelyezésével vagy a ki-
ejtés többszörös bemutatásával igyekszik a 
hibát javítani. 

Főbb vonásokban az elmondottakban foglal-
hattuk össze Montessorinak a testnevelésre vo-
natkozó nézeteit. Látjuk ebből is, hogy a már 
említett naturalista szempont mellett a hasz-
nossági elv is mily szerepet játszik nála. 

Most továbbmenve: nézzük az új iskolák 
egyéb, a testi nevelést célzó eljárásait.2 Általá-
nos felfogásuk szerint a testi nevelés nem 
egyenrangú a nevelés többi ágaival. Ez inkább 
csak eszköz a szellemi kiképzés számára. Mind-
egyik hangsúlyozza a kézimunkák fontosságát 
(Decroly, Ferriére, Blonszkij, Lietz stb.). Ennek 
egyik megvalósulási formája egyeseknél a 
földmunkákkal és az állattenyésztéssel való 
foglalkozás, másoknál a műhelymunka. Montes-
sori is utal az előzőre és mondja, hogy ha már 
a természetben megvalósítani nem tudjuk, 
akkor legalább azt tegyük meg, hogy virágo-
kat cserepekben gondoztatunk a gyermekekkel 
és nyulakat tenyésztetünk. Műhelymunka jel-
legű Parkhurst Helén Dalton-terve is. E terv 
szerint berendezett termek nem osztálytermek, 
hanem laboratóriumok. Hasonló ehhez a Win-
neí/co-rendszer is. Blonszkij e téren is tovább-
ment és nála az iskola már üzleti haszonnal 
járó termelőüzem. E kérdés további vizsgálata 
messzire vezetne és egyik korábbi értekezé-
sünkben részleteiben is szóltunk róla.3 A testi 
nevelést szolgálják az újaknál a játékok és a 
kirándulások is. 

Az elmondottakból a következő eredményre 
juthatunk: az új nevelés egyes irányzatai a 
formához kötött gyakorlatokat nem tartják 
alkalmasnak arra, hogy segítségükkel a testi 
nevelés célja nevelési rendszerük keretében el-
érhető volna. Egyesek tehát mereven elzárkóz-
nak minden megkötöttségtől, mások viszont 
igen szűk keretek között megvalósíthatónak 
tartják. 

A közösséglélektani szemléletmód szerint az 
egyént a közösség (lelki) tagjává kell tenni. 
Tanulja meg az egyén a közösségért való fele-
lősségvállalást is és tudjon is érte áldozatokat 
hozni. Vesszenek el az egyénnek típusos jegyei 
(Künkéi*) és legyen és váljék a közösségért 
dolgozó hasznos polgárrá. Elsősorban pedig a 
nemzeti közösség hasznos tagjává legyen az 
egyén. Ha a dolgok mélyére akarunk nézni, 
akkor okvetlenül a példaadás és példakövetés, 
az utánzás lélektani elemzéséhez jutunk el. 

2 Errevonatkozólag 1. Garai: Az új iskolák össze-
hasonlítása. Magyar Tanítóképző 52. évf. 4. sz. — Dolch 
E.: Az „új nevelés" elméleti és srvakorlati megvalósulásai. 
Szeged, 1938. 

3 U. 0. 
4 Künkéi: A közösség. Ford.: Tető L. Bp., 1940. 
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A példa követésének főbb t ípusa i t jól megadta 
Várkonyi.h Ugyancsak ott muta to t t rá a példa 
t ípusa i ra is, va lamint a r r a a tényre is, hogy a 
példák utánzása és követése mily nagy szere-
pet játszik az egyének, így a gyermek és a tár-
sadalmak életében is. Igaz, mint Cohn mondja,6 

hogy a nevelő magá t nem á l l í tha t ja a növen-
dék elé, min t mindenben követendő példát. Ezt 
azonban nem is kell tennie, mer t a növendékek 
szempontjából a szándékos, tudatos példának 
lényegesen kevesebb értéke volna. A nevelő, 
illetőleg a tes tgyakorlatoknál a vezető, az ok-
tató legfőbb elve mindig csak az lehet „a pél-
dakép által vallott elvek és cselekvések töké-
letesen megegyezzenek egymással".7 Találóan 
muta t r á a kérdés lényegére Tóth B. is, amikor 
azt mondja , hogy „különösen válságos időkben 
fokozódik a vezető mintaszerű viselkedésének 
fontossága".8 És épp ily időket élünk. A közös-
séglélektan tehát világosan r á m u t a t a helyes 
vezető nagy szuggesztív ha tására . Ez azonban 
csak az egyik dolog. A másik a közösségben 
szereplő egyének egymásra gyakorol t hatása, 
va lamin t a közösségben pl. gyakor la toka t végző 
csapat olyan sa já tos lelki megnyi lvánulásai , 
amelyek a közösség és az egyén lelki finomo-
dására vezetnek. Ezek a közösséget jellemző 
külső és belső kapcsolatok. Ezek részletezésére 
nem térünk ki. Csupán az iskolai testnevelés, 
illetőleg leventenevelésnek lélektani szempont-
ból való igen jó ha tásá ra muta tunk i t t rá. 

Kérdésünkkel kapcsolatban önkénytelenül is 
fölvetődik a tömegnevelés és az egyéni nevelés 
sokat v i ta to t t problémája is. A testi nevelés 
szempontjából e kérdés így fogalmazható: „A 
tanulók nagy száma rendszerint meggátol ja , 
hogy az iskola az egyesek testi egyéniségét, 
fejlettségét, társaiétól különböző fokát részle-
tesen számbavegye és ahhoz alkalmazkodjék".9 

6 Várkonyi: Bevezetés a neveléslélektanba. Bp., 1937. 
86. 1. 

• J. Cohn: Geist der Erziehung. 1919. 
7 Mint 5. 
8 Tóth B. Z.: Leventenevelós 17. 1. 
* Imre S.: Neveléstan. 256. 1. 

Ebből következnek a tömegneveléssel j á ró sok 
bajok. Imre S. muta to t t rá, hogy ezen bajok 
nem a nevelés ezen f a j á ró l való lemondást, 
hanem megfelelő e l já rás t követelnek. A testi 
nevelés követelményeit kell tehát úgy megszab-
nunk, hogy a gyengébb képességűektől vala-
mivel, de túl sokkal többet k íván junk meg és 
így az egészséges és a középtel jesí tmény felé 
való kiegyenlítődés, mely minden tömegben, 
csapatban végbemegy, minden zökkenő és ne-
hézség nélkül következik be. Az át lagtól fel-
felé jóval eltérők közül pedig a vezetőket lehet 
ma jd kiválogatni . 

A közösséglélektani szemléletmód termékeny-
ségét nemcsak a nagyszámú tiszta pedagógiai 
kérdéssel való kapcsolata igazolja, hanem maga 
az élet is. Tula jdonképen a másik i rányza t nem 
vet te eléggé tekintetbe, hogy nem elszigetelt 
egyének vagyunk, hanem társas közösségben 
élünk, melynek bizonyos, de mindenesetre kö-
töt t szabályai vannak, amelyek az egyéni sza-
badságot korlátozzák is. Bármenny i re is jól 
hangzik pl. Montessorinak a szabadságról ki-
fe j t e t t nézete, bármennyi re igyekezett maga is 
a szerint el járni , az neki sem sikerült. Tud juk 
pl., hogy a csendlecke nem mondható éppen a 
szabadság elvéből következő pedagógiai gya-
korlatnak. A nevelésben még nála is, de min-
denüt t a múl tban is volt bizonyos fokú meg-
kötöttség. Ennek a helyes mértékétől f ü g g 
éppen a nevelés sikere is. 

A rövid kis értekezésben megpróbál tuk a 
testi nevelés két szemléletmódját egymás mellé 
áll í tani. Keressük végül a helyes u ta t . H a az 
ú j iskolák által, különösen pedig Montessori 
által képviselt i rányt az iskolaköteles kor t meg-
előző korra, az á tmenet i más ú j iskolai fel-
fogást, mely már mérsékeltebb ál lásfoglalás t 
ad, az iskolásgyermekkor első felére, a közös-
séglélektani fe l fogást pedig az iskolásgyermek-
kor második felére korlátozzuk elsősorban, 
akkor e felfogások ily egybevetéséből nevelési 
munkánk tökéletesebbé válhat . Hangsúlyozzuk 
azonban, hogy ez a szétválasztás nem jelent 
kizárólagosságot, csakis azt jelenti, hogy „első-
sorban". 

E Ö T V Ö S J T Ö Z S E F A A P L Ó J Í X i K 

V E M Z E T H E V E L Ö G O N D O L A T A I 

í r ta : Dr. KARDEVÁN KAROLY 

INDEN világnézeti és személyes 
kérdéseket érintő munkában, me-
lyet az író a nyilvánosság elé 
szán, aligha mondhat ja el mara-

dék nélkül gondolatait . Az ilyen kényes kérdé-
sek tárgyalásánál számolnia kell minden egyes 
szavának ha tásával s ki kell kerülnie a félre-
értéseket, amelyekbe beleeshetnek nemcsak a 
távol állók, akiket meg akar nyerni , hanem hí-
vei is, akiket meg akar tar tani . Épp azért foko-

zott érdeklődéssel olvassuk nagyja ink bizalmas 
megnyilvánulásait , leveleit, visszaemlékezéseit, 
naplóit* Ilyen munkával gazdagodott irodal-
munk Eötvösnek eddig kiadat lan feljegyzései-
vel, melyek nem voltak a nyilvánosságnak 
szánva.* 

* Báró Eötvös József: Naplójegyzetek — gondolatok. 
1864—1868. Közzéteszi, bevezetéssel és jegyzetekkel el-
látta Lukinich, Imre. Magyar Tudományos Akadémia, 1941. 
335 1. 
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Mint Lukinich a kiadvány Előszavában elő-
adja, Eötvösnek kora ifjúságától fogva szokása 
volt munka vagy séta közben támadt gondola-
tait kis zsebkönyvekbe írni, ezeket aztán mű-
veiben felhasználta. Naplót 1864-ben kezdett 
írni és az első feljegyzés után, mely keltezés 
nélkül való, az első keltezés 1864. augusztus 
1-ről szól, az utolsó pontos dátum: 1867. jú-
nius 7. Az utána következő részekről csak any-
nyit tudunk, hogy 1868-ban íródtak. A Napló-
ban Eötvös a kiegyezést megelőző vívódásait, 
majd vallás- és közoktatásügyi minisztersége 
alatt kialakult vezető gondolatait veti papírra-
A kellő történeti távlat megnyílása előtt Eöt-
vös családja nem akarta a Naplót nyilvános-
ságra hozni, főkép azon megjegyzések miatt, 
melyeket Eötvös kortársaira, a dinasztiára, 
Ferenc Józsefre és Deák Ferencre tett. Mi 
mindezeket nem ismertetjük, célunk rendbe 
állítani azokat a nemzetnevelő gondolatokat, 
amelyeket a Napló elszórtan foglal magában. 
Ezek közül néhányat megtalálunk Gondolatok 
című munkájában, mely 1864-ben jelent meg s 
később Eötvös kézirataiból bővült. 

Boldogságot keresnek az emberek? Nem az 
anyagi jólét az, ami az ember boldogságát meg-
szerzi, hanem az az érzés, hogy előbbre me-
gyünk. „Boldogságunk egyedüli forrása a hala-
dás." A kereszténység oly tökélyt tűz ki az 
ember elé, mely utópiának látszik, mégis azok 
a népek, amelyek ezernyolcszáz évig e tökély 
után törekedtek, a civilizációban minden más 
népet megelőztek. (28—29. 1.) A jóság eszmény-
képe nem maradt e népekre hatástalan. „Az 
Isten fogalma, mint véghetetlen jóságé, a ke-
Teszténység nagy vívmánya- Az óvilág istenei, 
Jehova, mint a többiek, csak az uralkodók esz-
ményképei, csakhogy még hatalmasabb s azért 
még kegyetlenebb, bosszúállóbb a többieknél'." 
(92. 1.) 

Mi a haladás kritériuma? A polgári társa-
dalom lehető legnagyobb anyagi és szellemi 
jóléte. (142. 1.) Az állam feladata, hogy elhárítsa 
mindazokat az akadályokat, melyek az egyes 
állampolgárok szellemi és anyagi gazdagodá-
sának útjában állanak, de nem kötelessége 
ezeknek megszerzése részükre. A nevelés terén 
az állam gondoskodik olyan intézetekről, ame-
lyek rendelkezésére állanak azoknak, akiknek 
ereje nem elégséges ahhoz, hogy gyermekeik-
nek jó nevelését biztosítsák. De: „Mint semmi 
másban, úgy a nevelésben az állam nem jiótol-
hatja az egyének tevékenységét." (147. 1.) 

Az oktatási és nevelési szabadság elve nem 
ad korlátlan szabadságot. „Az oktatási szabad-
ság a gazdagokra nézve létezik, az egyházfele-
kezeteknek s társulatoknak engedett kör azt 
kiterjeszti a szegényekre is." (290. 1.) Mint lát-
juk, Eötvös itt korának viszonyaiból indul ki, 
mikor a felsőbb társadalmi osztályok otthon 
taníttatták gyermekeiket. A felekezeti oktatás-
hoz meg kell jegyeznie, hogy „a katolikusok 
nevében a nevelésre való befolyást ne kizáró-
lag a klérus követelje magának, hanem e rész-

ben a katolikus népnek ugyanazon befolyást 
engedje meg, melyet más konfessziók ezen 
ügyre gyakorolnak." (148. 1.) 

A magyar nép szellemi haladása elsőrendű 
érdekünk, mert kultúrfölényünket az ország-
ban biztosítanunk kell. Eötvös meg van róla 
győződve, hogy Ausztria német része előbb-
utóbb Németországhoz fog csatlakozni s vi-
gyáznunk kell, „hogy a pillanat, mely bizonyo-
san bé fog következni, készen találjon. Azaz, 
hogy mikor Ausztria német része Németország 
által abszorbeáltatik s a Duna völgyének biro-
dalma alakulni fog, a magyar elem birtokban, 
míveltségben s erőben a többieket meghaladja. 
Nemzetünk jövője tisztán kultúra-kérdés." 
(Svábhegy, 1864. szept. 14-én, 50—51. 1.) És 
ugyanerről a kérdésről később is: „ • • • a magyar 
nemzet jövője kultúra kérdése s hogy azon 
állam, melyet geográfiai és etnográfiai helyze-
tünk következtében képezünk, magyar csak úgy 
fog megmaradni, ha a velünk lakó népeket kul-
túra tekintetében felülmúljuk, mire, ha képessé-
günk semmivel nem nagyobb is, mint ezen 
népeké, más oknál fogva nagy előnyökkel bí-
runk." (161. 1.) A magyarnak mívelődésében 
meg kell erősödnie, hogy kcpes legyen annak a 
nagy szerepnek betöltésére, melv rá a jövőben 
vár. (117. 1.) 

A Német Birodalom nem veszélyezteti a ma-
gyar nemzetet. „A német nemzet mindig érezé 
a béfolyást, melyet Magyarország helyzete sa-
ját biztosságára gyakorolt s Magyarország min-
dig elfogadá Németország szellemi hatását s 
bizonyosan ennek köszönhető, hogy egész tör-
ténetünk folyama alatt nem találunk egy nagy 
hábortit a magyar s német nemzet között. Min-
den nagy küzdelemnél, melyben Németország 
léte kérdésben forgott, Magyarország nem Né-
metország ellenei, hanem azok között állt, kik 
Németországot védelmezték. Hazánk ezen poli-
tikáját még a pápa. béfolyása sem változtat-
hatta meg." (95. 1.) 

Azt ne gondolja senki se, „hogy korunk 
nemzetiségi törekvései a míveltség emelkedésé-
vel szükségkép meg fognak szűnni." (34. 1.) Az 
nem utópia, hogy az emberek jogi és egyéb 
fogalmakra megegyeznek egymással, de a meg-
egyezés sohase fog kiterjedni érzéseikre s arra, 
mi ezekkel összefügg, a nemzetiségre. (32. 1.) 
Sőt mikép az egyes ember nemzeti önérzete nő 
a civilizációval, úgy nő az a népekben is. (33. 1.) 

Nagy nemzeti veszély az egyenlőtlenség, 
mely egyenjogú polgáraink vagyoni viszonyai 
között fennáll, de még nagyobb a veszély, me-
lyet a művelődési különbségek jelentenek. Ez 
utóbbi bajon azonban könnyebb segíteni, mint 
az előbbin. Kell is segíteni, mert az egyes tár-
sadalmi osztályok közötti ellenségeskedés fő-
oka nem szociális, nem is vagyonbeli ok, ha-
nem kulturális különbségben keresendő. (306.1.) 

Ez a gondolat látszólag ellentétben van a 
kultúrfölény követelményével, de az ellentét 
csak Játszólagos. Eötvös távol áll attól a törek-
véstől, hogy a nemzetiségeket a kultúra alacso-
nyabb fokán tartsa, ennek minden nyilatkozata, 
nemzetiségi politikája, nemzetiségi törvén yal-
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kotása ellentmond. De meg' van róla győződve, 
hogy a magyarságnak, mint államot alapító, 
állameszméjét ezer éven á t véres küzdelmek kö-
zött fejlesztő, á l lamfenntar tó nemzetnek vezető 
szerepét meg kell t a r tan ia a kul túra kérdésé-
ben is. Ez a kul túrfölény helyes értelmezése. 

A nép erkölcsi nevelése nagy nemzeti fel-
adat. „Az egyetlen mód, melyen a nép erkölcsi 
nevelésére ha tn i lehet, a nép oktatásában ke-
reshető." Isten is először a világosságot terem-
tet te s ki a népkaoszból nemzetet akar terem-
teni, adjon neki mindenekelőtt világosságot, a 
többi magától következik. (289. 1.) 

A népneveléshez természetszerűleg taní tókra 
van szükség- Érdemükkel ugyan más szokott di-
csekedni. Akik a haladásban fáradnak, úgy jár-
nak, mint a lovak. Ha j t j ák , ostorozzák őket, a 
gazdájuk büszkén mondja, hogy sebesen haladt . 
S van-e elég jó tanítónk? „Tagadhatalan, hogy 
bármit teszünk, nem ál l í that juk elé kellő szám-
ban az iskolamestereket s hogy azoknak, kik 
rendelkezésünkre állanak, nagyobb részük kellő-
leg művelve nincs." (288. 1.) 

Művelt taní tókra szükség van, de a nemzet 
nevelését nem a lángészre kell bízni. Ügy va-
gyunk ezzel a kérdéssel, mint a kocsizással. Szí-
vesebben ül az ember olyan kocsira, melynek 
lovait közönséges kocsis ha j t j a , aki nyomon 
marad, lovait mérsékelt ügetésben ta r t j a , mint-
sem magát úr i kocsisra bízza, aki bámulatos 
ügyességét akai'ja f i togtatni . ,,Egészen ez áll a 
kormányról is. Kevés kivétellel mondhat juk, 
hogy a tanulók s népek nem nyernek, ha a ta-
nár i széket és kormányt lángész foglal ja el. 
Arra , hogy közönséges viszonyok alat t haszon-
vehetők legyünk, semmi nem szükségesebb, 
mint egy bizonyos középszerűség." (42—43. 1. ) 
Innen van, hogy tapaszta la ta szerint i f j úkor i 
ismerősei közül sokan „akiket bornirozottak-
nak tar tot tunk", sokkal többre vitték, mint 
akiknek genialitását magasztal ták. A geniális 
embereket fan táz iá juk e l ragadja és túlságosan 
magas ra tűzik ki céljaikat, míg a korlátolt em-
berek korlátoltak vágyaikban is és elérhető cé-
lokat tűznek maguk elé. (230. 1.) 

Bűnül róják fel a nagyvilágnak, hogy a 
legkitűnőbb emberek gyakran alárendelt szere-
pet j á t szanak! Bizony, az emberek nagy része 
nem Plátó és Goethe műveiben gyönyörködik, 
hanem középszerű regényekben. A kiváló em-
berek gyakran nem talál ják fel magukat kö-
zépszerű emberek társaságában s olyan benyo-
mást keltenek, mint a t rag ikus színész kellene, 
ha vígjá tékban lépne fel. (242—43. 1.) A nagy 
időkben a szereplő személyek nagyobbaknak 
látszanak. „A nagy helyzet" olyan hatást gya-
korol, mint a mikroszkóp. „Teljesen meg va-
gyok győződve, hogy legnagyobb része azok-
nak. kiket a históriában bámulunk, ilyen közép-
szerű ember volt" (261. 1.). 

A kitűnő emberek ál ta lában boldogtalanok, 
mert nagyon sok emberre] kerülnek érintke-
zésbe és „az emberiség csakugyan nem tartozik 
azon tá rgyak közé, melyek jobban ismerve, 
nyernek." Túlságosan magasra tűzött céljuk is 
sok csalódással jár . (285- 1.) „Az emberek nagy 

részére éppen a középszerűség bír a legnagyobb 
vonzóerővel." (144. 1.) „Kitűnő emberek több-
nyi re rossz néven veszik, ha kevesen osztják 
nézeteiket s a többség mások után indul, pedig 
ha jól meggondolnák, be kellene látniok, hogy 
ha mindenki osztaná nézetöket s nem ál lanának 
máshol, mint az emberek többségi?, nem lenné-
nek ki tűnő emberek." (288. 1.) 

Ki tűnő emberekre azonban nagy szükség 
van. „Nagy nemzetek csak ott teremnek, ahol 
az istenség nagy férf iak vetését hintette el." 
(75. 1) Ezek a nagy férfiak eszméket adnak a 
nagy vi lágnak s el kell tűrniök, hogy „a da-
rabban, melyet ők gondoltak ki s melyben min-
den gondolat az övék, a főszerepet s a tapsokat, 
melyekkel az jár , másoknak engedjék át" s ma jd 
csak a jövő fog nekik igazságot szolgáltatni. 
(93. 1.) 

Eötvösnek ez a reflexiója f á jó tapasztalás-
ból, csalódásból, mondhatni, sértődöttségből 
szűrődött le. A kiegyezés hullámai között, 1867. 
február 10-én jegyzi le, hogy ő csak másod-
rendű szerepet játszik a nagy politikai átala-
kulásban. Akik az első szerepet játsszák, azok-
nak képességeihez kevés bizalma van. (224. 1) 
De már korábban, 1866. március 18-án is meg-
ál lapí tot ta : „. . • az úgynevezett nagy fé r f iak min-
den korban olyanokból váltak, kiknek felfogása 
a tömegnek felfogásától nem különbözött s kik 
mint általános tévedésnek vagy korlátol tságnak 
képviselői léptek fel." (155. 1.) Deákról külön-
féle hangula t hatása alat t ír, 1865. okt. 10-én 
megjegyzi: „Ugyan miér t ne já tszaná ő az első 
szerepet, lia a darab, melyet játszunk, mégis 
tőlem lesz." (146. 1.) 

Kétségtelen, hogy polit ikai és történelmi ta-
nulmányok mélységében Plötvös fölötte állott 
pol i t ikus kar tá rsa inak . Gyulai Pál mondotta 
Eötvösről szóló emlékbeszédében: „A tett em-
berei olykor mosolyogtak ra j t a . De észrevétlen 
is hatása alat t állottak". És ezzel vigasztalódik 
Eötvös is: „ . . . soha nem fogla l tam el az első 
helyet, de sok, amit először én mondot tam ki, 
létesít tetett s anny i ra közmeggyőződéssé vált 
hazánkban, hogy ha kimondásáér t nem üldöz-
tettem volna, ezen érdemre nem is hivatkoz-
hatnám". (216. 1.) 

A nép nevelésére nagyr befolyása van a saj-
tónak s h iva tása is, hogy poli t ikai s más kér-
déseket is tisztázzon. (212. 1.) De a hír lapiroda-
lomnak káros ha tása is van, ha szabadsága 
szabadossággá fa ju l . ..Mintha a papí rsárkány-
nak, mellyel gyermekek játszanak, zsinege 
megszakad, körülbelül ily ha tás t gyakorol a 
szabadság h í r lapi rodalmunk nagy részére. Mi-
hent a fék megszakadt, a magasból, hol őket 
láttuk, a sárba hullnak". (275. 1.) 

Minden oktatásnak, nevelésnek a fe ladata 
ismeretek szerzése és annak a képességnek ki-
fejlesztése, amely ismereteket szerez. A hang-
súly az észbeli tehetségek kifejlesztésére essék. 
Ami az egyes nevelésére áll, áll az egész nép-
oktatásra . „Nem a megtanul t anyag mennyi-
sége, hanem az észbeli tehetség kifej tésének 
fokozata az, mi szerént a közoktatás eredmé-
nyéről ítélhetünk." (293. 1.) „Amit az iskolában 
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tanul tunk, annak legnagyobb részét e l fe le j t jük, 
de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer 
szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad." 
(238. 1.) 

A mai iskola a gyermeket könnyebben jut-
ta t ja ismeretekhez, mint a régi és e törekvés 
ellen nem lehet felszólalni, „de azért nem ke-
vésbbé vagyok meggyőződve arról is. hogy pe-
dagógiánknak azon i ránya, mely mindig esak 
azon fárad, hogy a tanulást könnyebbé tegye, 
mégis tévedés". Ha a gyermek az iskolában 
csupa hibás ismeretet tanulna, de képességeit 
kifejlesztenék, többet nyerne, mint aki játszva 
tanul meg helytálló ismereteket. íme, mai pro-
blémánk Eötvös megvi lágí tásában! És ehhez 
kapcsol ja Eötvös a munkál ta tó oktatás gondo-
la tá t is. . .Oktatásunk egyik főhibája , hogy a 
tanító t an í tványa i tevékenységét nem t á r j a fel. 
Főkép egyetemeinken. A t aná r előadja tan tár -
gyá t s azt reményű, hogy hallgatói, kik a hall-
ga tás passzív szerepére kényszerít tetnek, azt 
teljesíteni fogják, holott éppen f ia ta l korunk-
ban a tevékenység valóságos szükség és a leg-
megfeszítet tebb munka kevésbbé fáraszt , mint 
a hallgató figyelem." (241. 1.) 

Ezzel összefügg az aka ra t nevelése. „Életünk 
legnagyobb hibáit nem tudatlanságból , de 
gyengeségünkből követ jük el." „Ezért nézetem 
szerint minden nevelésnek nem anny i ra az ész, 
mint az a k a r a t erősítésére kellene irányozva 
lennie s egész ú j abb pedagógiánk, mely éppen 
az ellenkező i rányt követi, hibás." (193. 1.) 

Evvel kapcsolatban dicséri Luther józansá-
gát, aki megköveteli, hogy a nép gyermeke jár -
jon naponként egy-két órát iskolába, a mellett 
otthon tanul jon valami mesterséget. „A sze-
gény ember nem nélkülözheti gyermekeinek 
m u n k á j á t s maga e munka, melyet szüleinek 
oldala mellett teljesít, a szegény nép gyermekei 
nevelésének egyik s ta lán legfontosabb részét 
képezi." (194. 1.) 

Dolgoznunk kell mindnyá junknak . „A vas 
maga sem ál lhat ellen az időnek s ilyen az 
ember. Ha munkára használják, elkopik, ha a 
földön hever, rozsda emészti meg. Miután m á r 
veszni kell. jobb százszor elkopni, m in t elrozs-
dásodni. Ez válaszom azoknak, kik munkássá-
gomat rosszalják." (229. 1.) 

Természetszerűleg az ismeretek szerzése is 
elsőrendű fontosságú cél. Sok a panasz, hogy 
az iskolában halmozzák az ismereteket és sok 
fölöslegeset tan í tanak . De azoknak sincs iga-
zuk, akik azt követelik, hogy az iskolában 
mindennek a kvintesszenciáját tanítsuk. Ez oly 
kívánság, mint az, hogy ne természetes eledel-
lel, hanem extraktumokkál táplálkozzunk. 
Ahogy ezek megrontanák a gyomrot , úgy azok 
elsorvasztanák a szellemet. (276. 1.) Több vonat-
kozásban ma is f igyelemreméltó gondolat! 

„Jó eszköze a nevelésnek a szigor, jó s hatal-
mas eszköz a szeretet is." (209. 1.) A szigornak 
azonban következetesnek kell lennie s ki erre 
képtelen, bízza gyermekének nevelését másra, 
vagy ha ezt nem teheti, kísérel je meg szeretet-
tel. „Nincs gyernjek, ki re ez nem h a t n a job-
ban, mint oly szigor, mely csak néha, csak 

egyes rohamokban s a ha rag szenvedély alak-
jában tűnik fel." (210. 1.) 

Eötvös megvizsgálja, igaz-e ez a tétel: „Min-
den okta tás csak úgy felel meg cél jának, ha az 
a gyermek egyéniségéhez alkalmaztat ik s ez 
éppen ellenkezője annak, mit iskoláinkban lá-
tunk, hol száz gyermek ugyanazon rendszer 
szerint egy taní tó ál tal egyszerre nyer i okta-
t á sá t " (305. I.) Íme az egyéni oktatás-nevelés 
követelménye az iskolában, melyet nagy fantá-
ziájú, de kevés gyakorlat i érzékkel bíró peda-
gógusok nagy létszámú osztályok tanítói és ta-
nai a i számára minden vonatkozásban előírnak! 
Eötvös ket tévágja a gordiusi csomót Ha az 
egyéniséghez alkalmazkodó nevelés volna a 
legjobb, az ar isz tokraták nevelése jobb ered-
ményt muta tna , min t más tá rsadalmi osztály-
belieké, mert otthon tan í t ta t ják gyermekeiket. 
Az eredmény azonban nem kedvező. í g y van, 
„mert minden az iskolában tanított gyermek 
azt vévén ki az oktatásból, mi egyéniségéhez 
illik, maga individual izál ja tanítását" , míg a 
nevelő r i tkán ítélvén helyesen a gyermek te-
hetségéről, a legjobb szándékkal többnyire el-
hibázza a helyes i rányt . (304—305. 1) 

Sokan ellene vannak, hogy a gyermek szín-
házat látogasson. Öt ötéves kora óta elvitték a 
budai színházba s ennek csak jó ha tásá t lá t ta 
f an táz iá já ra , akárcsak a gyermekmesékét. író-
kat nem é r t meg a gyermek abból, mitől félt ik 
a színházban, f igyelme közelebbi dolgokra, 
színhelyre, jelmezekre ter jed ki. (307. 1.) Eötvös 
korában persze a drámairodalom nem merész-
kedett olyan területre, min t mai napság. A 
színház nemzeti h iva tás t töltött be. 

A szülő és a gyermek viszonyának fejlődé-
sére igen szép hasonlatot jegyzett fel Eötvös 
egészen heterogén elmélkedések között: „A vi-
szony szülők s gyermekek között hasonló ahhoz, 
melyben a törzs ágaihoz áll. Bármennyi re 
függnek egymástól, mégis mihent az ág törzsé-
től elvált s külön i rányt követ, minden évvel 
távolabb állnak egymástól s a felnőtt ág talál-
kozik más, egészen idegen fák ágaival, de sa já t 
törzsével soha többé. S mégis ez hord ja ágai-
nak terhét s minden csapásnál, mely azokat 
éri, megrendül legmélyebb gyökeréig." (270. 1.) 

Ezt a reflexiót megtalá l juk a Gondolatok-
ban is, de a Napló még hozzáteszi: „S ez a leg-
nagyobb boldogság, melyet e földön találunk.'" 
A törzsek és ágak együttes sorsvállalása ad ja 
a boldcgságot. 

Naplójának végén Eötvös az egyes vár-
megyék elemi iskolai oktatásának képét ra j -
zolja meg néhány vonással. Sorra veszi Abaúj , 
Aiad, Árva, Bács, Baranya , Bars, Békés, Bereg 
vármegyéket, de a betűrendes sor itt meg-
y£akad s veié a Napló is. Í gy is bizonyítéka 

/annak, mily behatóan foglalkozott első nagy 
' közoktatásügyi miniszterünk a nemzetnevelés 

kérdéseivel. De hadd soroljuk fel mi is egy-két 
adatát. 

Arad vármegyében a tankötelesek egyhar-
mada jár iskolába, Árvában a fele, Bácsban a 
felénél a l ig több, Baranyában jobbak az álla-
potok: 44,127 iskolakötelesből 30.744, Barsban a 
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felénél több s egész Magyarországon első he-
lyen áll Békés, 19.060-ból 14.000. Itt fizetik leg-
jobban a tanítókat, ide igyekeznek a legjobb 
tanítók. 

Eötvös messze előrelátott, egy kérdésben 
mégis megkötötte látását H közelség. „Sokszor 

balljnk a panaszt írja —, hogy korunknak 
nincsenek nagy emberei- Ennek oka meggyőző-
désem szerint nem az egyénekben, hanem a kö-
zönségben fekszik." (311. 1.) Pedig nagy magyar 
emberek szőtték akkor a magyar sorsot s kö-
zöttük (gyík legnagyobb: báró Eötvös József. 

E M L É K E Z É S K A R A C S T E K É K R Ő L 

- HALÁLÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁRA. = 

í r ta : Dr. EVVA GABRIELLA 

ARACS TERÉZ a XIX- század 
egyik legkiválóbb nőalakja: kó-
lának elismert, sokoldalú, tehet-
séges írónője, a magyar nőneve-

lés úttörő munkása. Józan gondolkodása, az 
akkori viszonyokhoz képest egészen kivételes 
műveltsége, nemes jelleme, nevelői lelkülete és 
önzetlen áldozatkészsége egyaránt kiemelték az 
átlag-nők sorából. Hosszú, munkás élete csak-
nem egy évszázadot fog át és elválaszthatatla-
nul összeforr a magyar nőnevelés fejlődésével. 
Alig ismert és méltányolt írói és tanítói pá-
lyája — amellyel nemzeti művelődésünk elő-
mozdítója volt — egyaránt megérdemli, hogy 
halálának 50. évfordulója alkalmából róla meg-
emlékezzünk. 

Karacs Teréz a 100 év előtti nagy reform-
eszmék nyugtalan korszakának gyermeke. A 
század első évtizedében látta meg a napvilágot, 
1808. április 18-án és a század utolsó évtizedé-
ben húnyta le szemeit. 1892. október 9-én, 84 
éves korában. Amikor született és nevelkedett, 
a magyar nőnevelés is csecsemőkorát élte: nem 
voltak nyilvános leányiskoláink, s a nők mű-
velődési lehetőségei csak szűkkörű, elemi fokú 
ismeretekre korlátozódtak. 1822-ben még csak 
egyetlen két osztályból álló nyilvános népiskola 
van Budán, ahol a leányokat a fiúktól elkülö-
nítve tanítják, természetesen német nyelven. 
Ekkor még anyanyelvünket mellőzték s a leendő 
anyák nevelését elhanyagolták, vagy helytele-
nül, idegen szellemben irányították még a leg-
gondosabb, legműveltebb családokban is. Ka-
racs Teréz a Gondviselés akaratából nemcsak 
szemtanúja, de lelkes apostola is volt az el-
maradott magyar nőnevelés ügyének. Igen 
nagy része van abban, hogy a század utolsó év-
tizedében (1895-ben) a magyar nőmozgalom 
célja megvalósult és ezzel a legmagasabb fokú 
művelődési lehetőségek a nők előtt megnyíltak 
hazánkban. 

Karacs Teréz méltó kortársa a nemzeti 
ébredés szellemétől áthatott nagy férfiaknak 
Öt is ugyanaz az eszme hevíti, mint Széchenyit, 
Wesselényi és Eötvös bárókat: a nemzet egy-
ségének, haladásának, jobb jövőjének biztosí-
tása iránti vágy, amelynek bőséges táplálékot 
adott a fővárosban köztiszteletben álló „Karacs 
Tuskulánum" otthoni és baráti köre. Nagymű-
veltségű szüleinek és az őket jóformán minden-
nap látogató kiváló férfiaknak (Virág Bene-
dek, Fáy András. Kazinczy, Vitkovics, Garai, 

Vajda Péter, Vörösmarty, Kölcsey, stb.) az 
eszmevilága mély nyomot hagyott lelkületén. 
E nagy emberek vitái eszmecseréi, lelkesedése 
» magyar irodalom, művészet, politika és ne-
velésügy minden fejlődési mozzanata iránt 
igen korán ráeszméltették élete hivatására. Már 
17 éves korában tisztán áll előtte élete esz-
ménye: használni minden erejével az idegen-
szellemű, helytelen irányú, elmaradt nőnevelés 
ügyének. Ezen az úton látta nemzetünk fenn-
maradásának és jobb sorsának biztosítását 

Abban a korban, amikor a magyar nők szel-
lemi igényeit még alig részesítik figyelemben, 
nem jelentéktelen Karacs Teréz szórakoztató 
célzatú szárnypróbálgatása. Anyjától öröklött 
írói hajlamait Vajda Péter és Garai János ve-
szik észre és bíztatásukra a 30-as években iro-
gatni kezd. Eleinte leánytáreai mulattatására 
rejtvényeket készít, német dalokat és drámai 
műveket ültet át magyar nyelvre, majd eredeti 
alkotásokkal kísérletezik: nemzeti tárgyú szín-
darabjaival, romantikus, mély erkölcsi tanul-
ságokat tartalmazó elbeszéléseivel és komoly 
nevelésügyi értekezéseivel korának híres író-
nője lesz. 

Erkölcsi és anyagi sikerei fokozzák írói buz-
galmát. 1833-ban írt egyik színdarabját „I, Lajos 
szerelme" címen Miskolcon az 50-es években 
színrehozzák. Egy másik darabja, „Szerelem 
elvet győz" a Nemzeti Színháztól 40 frt. juta-
lomban részesül. Elbeszéléseit pedig így érté-
keli a ,.Magyarkák", Lipcse, 1845. évfolyama: 
„Velős, ízletes magyar eledellel szolgál, s hi-
tünk szerint az akadémiai széket sokkal méltá-
nyosabb joggal megérdemelné, mint többen, 
akik rajta ülnek. Beszélyei mindenütt tenden-
tiát árulnak el, ami nagy érdem nálunk, hol 
semmi tendentia nincs. Legalább Karacs Te-
réznek nem lehet bizonyos hölgyek hölgyetlen-
ségét szemére vetni. Csín, szerénység és illede-
lem kitüntetik munkáiban a szeplőtlennek lenni 
kellő női tollat, s ha összes beszélyei kiadására 
rászánná magát, vétkeznék azon hölgy, ki ira-
tait meg nem szerezné-" 

Ezeknek az elismerő szavaknak az értékét 
akkor tudjuk igazán felmérni, ha meggondol-
juk, hogy abban az időben az ország fővárosá-
ban jóformán csak német szót lehetett hallani 
és a fennálló előítéletek miatt a nők még nem 
mertek irodalmi téren működni hazánkban. A 
30-as években megindult szépirodalmi lapok 
hasábjain nem is találunk a Karacs Terézén 
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kívül más női nevet. Elbeszélései, a „Rajzola-
tok"'. „Regélő", „Életképek" és „Honderű" e-
folyóiratokban jelentek meg, majd 1853-ban 
mint „Karacs Teréz összes művei" két kötetben 
lát tak napvilágot Miskolcon. A bennök rejlő 
mély erkölcsi tanulságok, örök emberi küzdel-
mek, az élet nagy kérdéseinek feltárásával, az 
örök női sorssal való eszméitető kapcsolatuk-
ban ma is időszerűek; nagy nevelő értéküknél 
fogva megérdemelnék, hogy korunk leányifj í i-
ságának kötelező iskolai olvasmányai között 
foglal janak helyet. 

Karacs Teréz elbeszélésein meglátszik any-
jának, Takács Évának, a m a g y a r nőmozgalom 
megindítójának hatása. Első nevelésügyi és 
novellaírónőnknek ma már szintén feledésbe 
merült munkái, amelyek 1829-ben két kötetben 
láttak napvilágot Budán: „Gondolatok a> nap 
alatt" és „Eredeti elbeszélések" címen sok ha-
sonló gondolatot, női jellemet, lélekrajzot, élet-
bölcseséget tar ta lmaznak Karacs Teréz mű-
veivel. Az egyező vonások abból az ideális 
nézőpontból fakadnak, amelyet a leány az any-
jától örökölt és kisgyermekkora óta magába 
szívott; amellyel kora i f júságátó l kezdve késő 
öregségéig, még legnagyobb elhagyatottságá-
ban is szemlélte az életet, világot, a különböző 
emberi közösségeket s ezek létfeltételeit. 

Karacs Teréz a n y j a hatásá t mutató nevelői 
gondolkodása komoly nőnevelési értekezéseiben 
jut rendszeres alakban kifejezésre. I lyen i rányú 
munkáival csak a 40-es években mer a nyilvá-
nosság elé lépni. Addig visszatart ja nagy sze-
rénysége és az a tudat, hogy a nők neveléséről 
vallott elveit a magya r nők inkább szórakoz-
tató elbeszélésekbe szőve haj landók magukévá 
tenni. Nevelésügyi értekezései közül különö-
sen nagyjelentőségű a>z „Életképek" 1845. évfo-
lyamában közzétett m u n k á j a : „Néhány szó a 
nőnevelésről", amelyben jórészt még napja ink-
ban is meggondolásra és megvalósí tásra érde-
mes nőnevelési elveit fej t i ki részletesen. Ezzel 
a dolgozatával szolgált reá mindenekelőtt „a 
magya r nőnevelés apostola" elnevezésre, ahogy 
a békési temetőben található s í r fe l i ra t őrzi em-
lékét. 

Az értekezés bevezető részében a nőnevelés 
nagy jelentőségét vi lágí t ja meg. Ma ez a kér-
dés nem probléma, de a mult század közepén 
még az volt Európa többi országaiban is a 
közfelfogás, hogy a nő erkölcsösebb, ha tudat-
lan. Karacs Teréz ez ellen a közfelfogás ellen 
igen figyelemreméltó tárgyilagossággal szólal 
fel, hogy rámutasson a nők nevelésének egyéni, 
családi és nemzeti — sőt az egész emberi nem 
haladása szempontjából való — jelentőségére. 

„ . . . egy test és lélek a nő és fé r f i a termé-
szetben, a társasági életben sem lehet ezeket 
különválasztani — mondja —, ha az ál ladalom 
virágzását, életét óha j t j uk ; nem lehet ezen em-
berfélt parlagosulni hagyni, ha az emberiséget 
fönséges kifejelhetésében (kifejlődésében) gá-
tolni nem aka r juk . . . " A társadalomban levő 
rendnek, jólétnek a nők a fér f iakkal teljesen 
egyenlő tényezői- Rendeltetésük azonban külön-
böző. A nő h ivatása : „embert formálni", — a 

férf ié : a társadalom gépezetébe^ „jó szerré" 
alakulni. A nő fe ladata : a földön „üdvöt osz-
tani' ', a férf ié : kenyeret. A kettős életfeladat 
betöltése azonban egymást k i z á r j a „Amelyik 
aő gyermekeit nevelni, házát kormányozni érti 
és aka r j a , az éppen úgy nem ér reá polgári 
hivatalait vinni, mint a hivatal i kötelességeit 
hűn betöltő fé r f i gyermekei da jká ja , nevelője 
lenni." B á r a nők nevelését é le t fe ladatukra való 
tekintettel másképen kell rendezni, mint a fér-
fiakét, a nőt azért „egy hajszállal sem kell ke-
vésbbé emberré alakítani, mint a férf i t" , mert 
a nő a jövő nemzedék kifejlődési lehetőségét 
hord ja kezében, vagy semmisíti meg. Minde-
nekelőtt meg kell taní tani a nőt először élni 
önmagáért , azután családjáért , hogy hasznos 
tagja lehessen kenyérkereső fél nélkül is a tár-
sadalomnak. Ez a női eszmény: az „életember", 
Karacs Teréz szavaival ugyanaz a fogalom, 
mint a Széchenyi-féle „kiművelt emberfő". Az 
ész és szív harmonikus kiművelését foglal ja 
magában. Az „életemberré nevelés" Karacs Te-
réz szerint a nő lelkét „az előítéletek rabságá-
ból feloldja, agyá t józan ítéletre kifej t i s tet-
teit önálló jellemmel kormányozza". 

A korabeli leánynevelő intézetek erre a célra 
nem alkalmasak. Az idegen nyelvek, tánc és 
zene előtérbe helyezésével csak álműveltséget 
adnak, ahelyett, hogy a liaza leányait magyar 
nyelven történő tanításaikkal igyekeznének 
emberré alakítani, hogy így élőtökben, család-
jokban, hazájokban, a társadalomban reájok 
váró kötelességüknek eleget tudjanak tenni-
Ezeket az idegen nevelőnők vezetése alatt álló 
leánynevelő intézeteket át kell szervezni olyan-
formán, hogy anyanyelvű tanítással fi—8 évig 
tartson a> leányok iskolai nevelése, társadalmi 
különbség nélkül. A magyar nyelven kívül a 
taní tás a lap jának Karacs Teréz szerint a föld-
rajznak kellene lenni, ennek keretén belül ter-
mészetrajzi, történelmi, kereskedelmi, erkölcsi 
vonatkozásokra is fel kell a gyermek figyelmét 
hívni. í g y ju tha t könnyen sokoldalú ismeret-
hez. A hazai történelmet és földrajzot minél 
nagyobb terjedelemben kell tanítani, hogy a 
növendék ily i rányú ismeretei által a nemzet 
„érdekeit magáévá tenni" és elősegíteni töre-
kedjék, ahelyett, hogy annak hiányai miat t 
szégyenkeznék csupán- A r r a is itt nyíl ik alka-
lom, hogy a m a g y a r föld áldásaira, a nemzet 
értékeire reá i rányul jon a leánynövendékek 
figyelme és ezek ismeretének bir tokában ne le-
gyenek a külföldinek egyoldalú, elfogult bá-
mulói; tanul ják megbecsülni, ami a magyar 
hazában megbecsülésre méltó. 

Karacs Teréz a természettan, mér tan taní-
tását is fontosnak t a r t j a a leányok gondolko-
dásának fejlesztése szempontjából. Sőt báró 
Wesselényivel egyezően külön jelentőséget tu-
la jdoní t az alkotmánytan nevelő hatásának. 
Míg Wesselényi a műveletlen nép, addig Karacs 
Teréz a nők nevelése érdekében lá t ja meg az 
a lkotmánytani ismeretek értékét. Főként azok-
nak a hazai törvényeknek az ismeretét t a r t j a 
szükségesnek e tárgy- keretében, amelyek a 
leányokat a polgár társaik iránti kötelességekbe 
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ava t ják . I t t lenne lielye szerinte számos példa 
megvi lágí tásával a nyomor festésének, amelyet 
po lgár tá r sa inkka l szemben elkövetett h ibáink 
(alattvalókkal, cselédekkel való igazságtalan 
bánásmód, az ígéretek meg nem tar tása , a 
fényűzésnek kölcsönből való fedezése, stb.) 
idéznek elő. Fontos még a házirend, a házi 
teendőkl>en való gyakor lás és az észszerű kézi-
munkák végeztetése is. Mindezekkel az ismere-
tekkel nemzeti ön tuda t r a kell ébreszteni a fej-
lődő leányok lelkét, hogy m a j d a családban 
r eá juk háruló minden legkisebb fe ladato t is 
azzal a gondolat tal végezzenek, hogy m u n k á j u -
kon a nemzet sorsa fordul meg s ennek jó vagy 
rossz volta nem marad ha tás nélkül a családi 
körön kívül az egyes emberek életére. 

K a r a c s Teréz minden nemzeti problémát a 
nőnevelés kérdésével lát szoros kapcsolatban. A 
nemzeti egység gondolata őt is élénken foglal-
koztat ja . Számos igen komoly értekézésébeu 
j u t t a t j a kifejezésre azt a meggyőződését, hogy 
a hazai népének „igazi eggyé fo r r á sá t csak az 
anyanye lv á l ta lánosí tása eszközölheti, s erre a 
nő még erősebben hathat , mint a f é r f i . . • Míg 
a m a g y a r nyelv s vele a nemzet érdeke a nők. 
az anyák tu la jdonává nem tétetik: addig nem-
zeti létünkbe vágó igen sok erőlködés hiába 
vész el". Minél többen ismerik fel a nemzet 
szükségleteit józan nevelés ú t ján , minél többen 
osztoznak m a j d az ennek e lőmozdí tására i rá-
nyuló törekvésben, annál egységesebbé válik a 
nemzet. 

Ezeknek -a nevelésügyi értekezéseinek kö-
szönheti Ivaracs Teréz, hogy 1846-ban a mis-
kolci ref. egyház az akkor megnyíló — 62 év 
óta tervezett — „leánytanodának" a vezetésé-
vel bízza' meg. Et től kezdve keveset ír, mert 
minden törekvése odairányul , hogy a nemzeti 
szellemű, életre előkészítő, józan leánynevelés-
ről kialakul t elveit a gyakor la tban megvaló-
sí thassa. Nyi lvános taní tói működése 17 évig 
t a r to t t ; ebből Miskolcon 13, Kolozsváron 4 évig 
állott az akkor iban igen sok anyag i nehézség-
gel küzdő iskolai nevelés szolgálatában. 

Ivaracs Teréz s a j á t bevallása szerint soha-
sem készült a taní tó i pá lyára . A n y j á n a k gon-
dos, házias nevelése, pé ldá j a a r r a serkentette, 
hogy minél nagyobb műveltséggel igyekezzék 
leendő gyermekei nevelésére előkészülni. „Arra 
készültem — í r j a visszaemlékezéseiben —, hogy 
ha va lamikor fé r jhez megyek, úgy be t u d j a m 
kötelességeimet tölteni, mint jó anyám." Em-
lékira ta i szerint azonban m á r korán, egészen 
kis korában ébredezett benne a nevelői ha j -
lani. a taní tási készség- A családi körben, any-
já t helyettesítve, kisebb testvéreivel sokat fog-
lalkozott, t an í tga t t a őket.. Ap já tó l pedig — K a -
rács Ferenc első m a g y a r térképmetsző művész-
től, aki abban a> korban európa i h í rnévnek ör-
vendett — széleskörű fö ld ra jz i tájékozottságot 
szerzett s ezért elemi iskolai t an í tó ja a fö ldra jz 
tan í tásá t teljesen rábíz ta : „Csak ra j t a , kis Ka-
racs, te jobban érted a mappán való járást , 
hiszen atyád készítette és a jándékozta azokat 
az iskolának", mondotta, amikor ő szerényke-
d e t t ! :' 1 :l! 

Nevelői pá lyá j ának kezdetét annak a hatás-
nak az észrevételétől számí t ja , amelyet leány-
tá r sa i ra a német dalok lefordí tásával és föld-
ra jz i tan í tása iva l gyakorolt . Idők mul t án né-
me ta jkú barátnői nemcsak a lefordí to t t német 
szerzők költeményeiből, hanem eredeti m a g y a r 
költői műveket is énekeltek gi tárpengetés mel-
lett. Fö ldra jz i tudásának is n a g y ha tásá t ész-
lelte. Mindig örömmel hal lga t ták barátnői , ha 
a ná luk levő számos térképről nekik előadást 
tar tot t . Atyja igen gyakran vitte magával ki-
r ándu lása i r a ; így szerzett tapasztalatai t min-
dig hosszú levélben közölte velük a távolból. 
Ezek a körülmények szoktatták a r ra , hogy 
amit. megtanul t , azt másoknak is meg t u d j a 
tan í tan i s így jutot t a r r a a tapaszta la t ra , hogy 
még igen sok hiányzik leánytársa iná l a szüksé-
ges „neveltségből", viszont azok is meggyőződ-
hettek ar ró l — í r j a —, „hogy még tőlem sokat 
tanulha tnak , amit eddig nem szerezhettek meg 
— fá jda lommal va l l juk meg — a főváros leány-
iskoláinak igen kezdetleges ál lapota miatt". 
Így erősödött évről-évre nevelői öntudata . 

Az iskolai mozgalmakat mindig n a g y figye-
lemmel kísérte. 1840-ben hosszabb időt töl tött 
Máramaros,szigeten, ahol — mint akkor m á r 
ismert novellaírónőt — többen a lka lmasnak 
mondták a taní tói pá lyára , mivel nagy érdek-
lődéssel vett részt az ottani leánygyermekek 
évvégi vizsgálatain. Különösen P a p p János 
igazgató és neje biztatták rá. Mikor pedig a 
máramarofiszigeti l íceum egyik kiváló t anárá -
nak, Lugossy Józsefnek nagyha tású székfog-
laló beszédet hallotta, lelkében olthatatlan vágy 
ébredt ai taní tói pá lya iránt . Í g y ér thető meg 
az a nagy lelkesedés, amellyel 1846-ban a mis-
kolci leánynevelő intézetben taní tói működését 
megkezdte. Az egyház meghívásá t azonban nem 
fogadta el rögtön Időt kér t a gondolkodásra. 
Bí rá lga t ta magát , hogy meg tudná-e azokat az 
eszméket, elveket valósítani , amelyek lelkében 
m á r oly régóta éltek az egyház, a haza javára . 
Gondolkodott, de szorgalmasan készült, tanul t : 
, . . .Természetesen, hogy működő tan í tóvá le-
hettem, e r re alapos tudományossággal bíró 
a t y á m és anyám képezett, kik buzgalommal 
igyekeztek a lelkem által szomjazott ismere-
tekbe bevezetni", í r j a öregkorában hálás gyer-
meki szívvel. És négy elemi iskolai osztályú 
végzettséggel, de otthonából hozott nagy mű-
veltségével, nemes erkölcsével, mély nemzeti 
érzéssel és nevelői tudatosságával rövid idő 
a la t t nagy h í rnévre emelte a vezetése a la t t álló 
nőnevelő intézetet. Tanítói rátermettségét mi 
sem igazolja jobban, min t az, hogy a for ra-
dalmi napok idején — amikor a legvéresebb 
harcok éi>pen Miskolc közelében folytak — sem 
engedte az intézetet feloszlatni. A pénztelen és 
zavaros időkben bátor áldozatkészséggel igye-
kezett mindig helytállni. Ami öröksége volt, 
mind odaáldozta az intézet f enn t a r t á sá r a és 
azt olyan híressé tette lelkes munkájáva l , hogy 
a fo r rada lom u tán több városból jöt tek kül-
döttségek megtekinteni. 

Nemcsak az intézet vezetésében volt. kiváló, 
de külön méltatást k íván eszményi taní tói lelke 
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is. Mindenkor anyai gondoskodással igyekezett 
növendékeire liatni. Legfőbb törekvése arra 
irányult, hogy a tudásban, mint szellemi jóban 
kerestesse növendékeivel fáradságuk jutalmát: 
ne azért tanuljanak, hogy elsők legyenek, ha-
nem, hogy tudjanak és tudásuk által könnyeb-
ben és jobban végezhessék az életben reájuk 
váró kötelességeket. Mindenekelőtt a szorgal-
mat, lelkiismeretességet, felelősségérzést igye-
kezett a serdülő leányokban felébreszteni az is-
kolai feladatok végeztetése, az iskolai rend 
megtartása által s az összetartás és együttdol-
gozás képességének fejlesztésére igazságos bá-
násmódjával különös gondot fordított- Minden-
nél többre becsülte a kötelességteljesítést. Évek 
hosszú során szerziett tapasztalatai arról győz-
ték meg, hogy az elméleti tárgyakkal nehezen 
küszködő növendékeiből a legderekabb nők vál-
tak, viszont az úgynevezett „iskola csillagai-
ból'' olyanok, akik a női hivatásukkal járó kö-
telességeiket elhanyagolták az életben. Követ-
kezetesség, igazságosság, szelídség és szeretet 
jellemezte nevelői eljárásában mindenkor. Hi-
yatása teljesítésében pihenést, határt nem is-
mert. Szüntelenül dolgozott és azon fáradt, hogy 
minél alaposabban megismerje növendékeinek 
lelki hajlamait, képességeit. Sohasem kénysze-
rítette őket engedelmességre, hanem azon volt, 
hogy növendékei akaratát gondolkodásuk és 
érzésük vezesse a helyes irányba. Azt tartotta, 
hogy a hibázok lelki betegek, akik jó tanácsra, 
nem büntetésre szorulnak. Mindenkor azt a célt 
látta szem előtt, hogy a leányokat józan ítélő-
képességük kifejlesztése által valóban elő tudja 
készíteni a társadalmi életre, az élet viszontag-
ságainak vallásos elviselésére. De amikor mun-
kája sikerében bízva, arra törekedett, hogy 
növendékeit megtanítsa női kötelességüknek, 
családjuknak, hazájuknak élni, ugyanakkor azt 
is tudta józanul, hogy „istennőket" nincs hatal-
mában formálni. Nevelői idealizmusa sohasem 
hagyta elcsüggedni. Azt tartotta, hogy: „Az 
emberi élet minden vágyaival rövid, de ennek 
nem szabad bennünket a tevéstől visszariasz-
tani. Az egyén élete rövid, de évezredekre ter-
jedő az emberiségé; azért nem szabad hanyag-
nak. kicsiny hitünek lennünk". 

Ma, amikor annyiszor tapasztalható a kis-
hitűség leverő hatása, a nemes emberi törek-
vések legnagyobb ellensége, nagy erőforrás 
lehet számunkra Karacs Teréz gondolatvilága, 
munkássága, önzetlen használni akarása. Ettől 
még öreg korának pihenő napjai, elhagyatott-

sága, féloldali bénultsága sem tartották vissza-
Akkor is tudott emlékirataival. íróinkra vonat-
kozó becses adataival, sőt szerény anyagi ere-
jével is használni a magyar művelődés ügyé-
nek. Ezért még 79 éves korában is tud lelke-
sülni, amikor az Erdélyi Közművelődési Egye-
sület céljaira csekély filléreiből egyet minden-
nap felajánl. 

Karacs Teréz mint író és nevelő egyaránt 
kivette részét a korában reá háruló nemzet-
építő munkából. Habár emlékét nem hirdetik 
a magyar irodalomtörténet és neveléstörténet 
lapjai, nemes törekvései előtt kegyelettel kell 
meghajolnunk. Hogy nőnevelésünk mai fej-
lettségi színvonalára eljutott, azt neki is kö-
szönhetjük, aki a közfigyelmet a nők művelő-
désének hiányaira és azok orvoslásának mód-
jaira felhívta. És nem szabad elfelejtenünk, 
hogy az első magasabb szellemi műveltséget 
nyújtó leányiskola megalapítása Miskolcon 
szintén neki köszönhető, amelyhez saját vagyo-
nával is hozzájárult. Ez a leánynevelő intézet 
volt az egyetlen a vele egyidőben keletkezett 
leány intézetek közül, amely a forradalom viha-
rait túlélte alapítójának bölcs vezetése alatt és 
azóta az ország egyik legvirágzóbb nőnevelő-
intézetévé fejlődött. 

Karacs Teréz élete egyszerű, csendes, mun-
kás női élet volt, amely nem külső elismeré-
sért való törekvésben, hanem a magyar műve-
lődés eszményének önfeláldozó, lelkes szolgála-
tában égett el. Életéből, műveiből az örök 
magyar tanító lelke szól felénk. Válságos idők-
ben, a legnagyobb akadályok és megpróbálta-
tások közben sem csüggedt el, mert jól tudta, 
hogy szerénynek kell lennie annak, aki hazája 
sorsán javítani akar és munkája eredménye 
miatt aggódnia nem szabad. A gondolat, amely 
mindig erőt adott ahhoz, hogy eszményéhez 
ragaszkodni tudjon, a magyar népművelők 
számára ma különösen megszívlelendő tanul-
ság: 

„Egy nemzetélet magvát szóró ne vágyjék 
annak gyümölcsét is láthatni. Vas türelem 
kezdi meg a rögzuzást, s ha több siker nem is 
jut korunknak, mint verejtékes fáradalom s a 
tenyészet meleg rétegéig leszántani vetését: 
van, mit átadjon a halhatlan időnek."* 

* Irodalom: Evva Gabriella „A magyar nő-
nevelés két líttörője Karacs Ferencné és Ka-
racs Teréz nőnevelési nézetei", Szeged, 1933. 
66—70. o. 

A H A A G N Z E K E K U E W I Ó D Í T Á S A A M A G Y A R 

Z E I E S Z Á M Á B A 

írta: Dr. RÉVY KORNÉL 

„A magyarság visszakapta már-már elfelej-
tett zenei anyanyelvét. A nemzet maga-meg-
ismerésének hatalmas új forrása nyílt meg. Van 
mit megtanulni, továbbfejleszteni. Van biztos 
aiapja az eljövendő szerves, gyökeres zene-

kultúrának"— mondotta Kodály Zoltán. S való-
ban — bár három évszázaddal később — ze-
nénkben is már-már elfoglalja a magyar nyelv 
áz őt megillető helyet úgy, mint évszázadokkal 
ezelőtt az irodalomban. Egészen a XVI. száza-
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dig: Pázmány Péterig, Balassa Bálintig, Zrínyi 
Miklósig a jelentékeny írók, költők ós gondol-
kozók úgyszólván csak a nagytekintélyű és 
gazdag múltra visszatekintő latin nyelven szól-
tak és írtak. Nyelvünket egészen háttérbe szo-
rította a kifejezésre szinte tökéletesen kimű-
velt latin nyelv. A magyar nyelvet a nép őrizte 
szent hagyományként és élesztette lángját egé-
szen addig, amíg íróink észre nem vették, mi-
lyen hatalmas és különleges kifejezési lehető-
ségeket rejt magában. Ekkor nagy költőink és 
íróink hozzáfogtak nyelvünk kiműveléséhez és 
az ő három évszázados munkájuk eredménye 
mai nyelvünk, mely most már minden kifeje-
zésre, költészetre, tudományos irodalomra, szó-
noklatra, bölcseletre stb. nemcsak hogy alkal-
mas és hajlékony, hanem egészen új lehető-
ségeket zár magába a jövőre is. Zenénk nem 
volt ilyen szerencsés. Sajátos magyar gyökerű 
zenénket és dallamainkat — nyelvünkhöz ha-
sonlóan — ugyancsak a nép őrizte hűségesen. 
Zenészeink a nyugati zene nyelvén fejezték 
ki magukat. Bár Tinódi Lantos Sebestyén ide-
jében megvannak a nyomai, ugyanannak a 
törekvésnek, amely nemzeti zeneirodalmunk 
megalapítására irányult és az ő működésével 
megindult a magyar zene kialakítása, mégis 
ezek a csírák csak csírák maradtak és a később 
ránkzúduló nyugati zene a maga hatalmas esz-
közeivel és kifejezéskészségével egészen elborí-
totta és elfojtotta induló zenekultúránkat. 
A hatalmas felfedezés és fejlődés a XX. század 
gyümölcse és csak most rakja le két arra hiva-
tott tudós és költő: Bartók Béla és Kodály 
Zoltán azokat a széles alapokat, amelyekre egy 
a magyarsághoz méltó zenekultúra épülete biz-
tosan felépíthető. Most már közkinccsé vált 
zenészeink számára saját zenei anyanyelvünk 
és bátran mondhatjuk: az ő alkotásaikkal zenei 
nyelvünk kifejezőképessége eljutott odáig, hogy 
ki lehet fejezni rajta világunkat. 

Saját zenei anyanyelvünket természetesen 
közkinccsé is kell tennünk és rá kell nevelnünk 
egész társadalmunkat. Zenével foglalkozó tár-
sadalmunk ugyanis eddig csak a nyugati zene 
nyelvén tudott gondolkozni és beszélni, még 
akkor is a nyugati zene szerkezete és „nyelv-
tana" szerint beszélt és gondolkodott, mikor 
magyar motívumokat, magyar gondolatot akart 
kifejezni. 

Meg kell tehát hódítanunk a magyar zene, 
a magyar nyelv számára egész társadalmunkat. 

A meghódítás természetesen csak lépésről-
lépésre, rendszeres és tervszerű munkával tör-
ténhetik. Úrrá kell lennünk a zenei kifejezés 
valamennyi eszközén. Nem volt elég zenei 
anyanyelvünket felkutatni, rendszerezni és az 
öntudatosan megismert nyelven nagyobbsza-
bású zenei műveket alkotni, hanem meg kellett 
írni sorra, valamennyi kifejezési eszközön; 
hangszeren az ábécét és az elemi, majd közép-
fokú „olvasmányokat" is. Ezt a munkát is 
Bartók Béla és Kodály Zoltán indította el. 
Először a legáltalánosabb „hangszerre", az em-
beri hangra írtak fokozatos nehézségű műve-
ket. Ezen a téren a kánonok, kórusművek egész 

sora vezet el bennünket az éneklés és együtt-
éneklés legmagasabb fokáig. Ezt a célt szol-
gálja Bartók Béla „Kórusművei" (egynemű 
kórus) és Kodály Zoltán „Kórusok" című leg-
újabban megjelent műve (Magyar Kórus ki-
adása). Ezekben a művekben teljes tisztaságá-
ban áll előttünk magyar kórusművészetünk. 
Klasszikus világossággal és tökéletes bizton-
sággal vezetnek bennünket ezek a karművek 
saját zenei nyelvünk szárnyain az igazi ma-
gyar művészetbe. Akinek szívén fekszik az, 
hogy magyarul hódítsuk meg a hangok biro-
dalmát, az nem nélkülözheti ezeket a műveket. 
A zenei művelődés eszközei nélkül pedig kul-
túránknak csak egy töredéke van kezünkben 
nemzeti tökéletesedésünkért vívott küzdelmünk-
ben. 

Az emberi hangon kívül meg kellett hódí-
tani a zenei kifejezés többi eszközét: a hang-
szereket is. Az egyik legáltalánosabb kifejezési 
eszközt: a zongorát illetően az úttörést Bartók 
Béla végezte. Először a „Gyermekeknek" című 
sorozattal népdalok egyszerű feldolgozásának 
egész sorával ajándékozta meg az irodalmat és 
lehetővé tette, hogy már kezdőfokon magyar 
muzsikát kapjon a tanuló. A legújabban meg-
jelent „Mikrokozmos" hat füzetből álló soro-
zata pedig rendszeres zongoraiskola (Winthrop 
Bogers-kiadás), „Zongoramuzsika a kezdet leg-
kezdetétől", írja a mű címében a szerző. A mű 
azonban messze túlemelkedik a zongoraiskoláK 
jelentőségén. Az eleje valóságos nyelvtana az 
új zenének, — a nyelvtani elemekből azután az 
V. és a VI. füzet végére a legmagasabb szel-
lemi és technikai felkészültséget igénylő mű-
vek emelkednek. Az elemek megtanításánál 
— a technikai készség rendszeres és fokozatos 
képzése mellett — bevezet bennünket vala-
mennyi hangsor (tehát nemcsak a dur ós a 
moll, hanem az ötfokú és a régi egyházi hang-
sorok) világába. Minden egyes darabka egy-
egy remekbe készült egész, egy frappáns mű-
vészi, klasszikus egyszerűségű kifejezése, pél-
dája annak, amit az iskola meg akar ismer-
tetni velünk és ami nélkül zenei tájékozottság 
el sem képzelhető. A hangsorokon kívül egy-
egy kifejező darabbal a mű a legkülönbözőbb 
stílusok változatos világába is bevezet ben-
nünket. Megismerkedünk a klasszikus Bach, a 
romantikus Schumann stílusával. A homofon, 
a polifon szerkesztési módok minden változa-
tával, a modern zene impresszionista, neoklasz-
szikus, abszolút és programmzene stb. kifeje-
zési módjaival-

A ritmusérzéket is a legváltozatosabb dara-
bokkal fejleszti ki a mű a tanulóban, úgyhogy 
szinte észre sem veszi és a legnehezebb bolgár 
ritmus is a vérébe megy-

Minden egyes füzet végén függelékként gya-
korlatok sorakoznak. Más iskolákban ezek a 
gyakorlatok szokták a legtöbb kedvet leher-
vasztani a zene világába induló kezdőben. Ezek 
a gyakorlatok azonban zeneileg annyira vál-
tozatosak és érdekesek, hogy a technikai kész-
ség fejlesztésének a tervszerű és céltudatos 
szolgálata mellett, önmagukban is a legnagyobb 
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mértékben figyelemreméltóak és kedvre ser-
kentők. 

Az iskola nemcsak a tanulókat és mestereket 
érdekelheti, mert — amint már említettem — 
minden egyes darabja befejezett egész, világcs, 
klasszikus zenei kifejezése címének és így tel-
jes mértékben alkalmas arra, hogy akár zár-
tabb körben, akár a nagy nyilvánosság előtt, 
akár kezdő, akár haladó, akár a művészi fokot 
elért zongorista tökéletes élvezetet nyújtó 
darabokkal terjessze a magyar zenekultúrát és 
hirdesse a magyar alkotó szellem erejét ki-
csinyben és nagjban egyaránt. Maga a szerző 
is többször játszotta a sorozat több könnyebb-
nehezebb darabját a hangversenyek nagy kö-
zönsége előtt. 

Ami a nyugati klasszikus zenének Bach 
„Wohltemperiertes Klavier"-ja, az a magyar 
földből elindult új zenének Bartók Mikro-
kosmosa. 

Bartók Béla klasszikus értékű úttörő műve 
nyomán megindult a többi hangszer meghódí-
tása is a magyar zene számára. 

Most jelent meg az első ilyen szellemű 
hegedűiskola első füzete (Gábriel—Vásárhelyi: 
Hegedűiskola, Magyar Kórus kiadása). Az is-
kola többi füzetének a megjelenését is rövidesen 
ígéri a kiadó. A hegedűiskola szintén egészen 
új utakon oldja meg a hegedűtanítás kezdeti 
nehézségeit. E mellett a zenei anyag magyar-
ságát és művészi értékét is biztosítja oly fo-
kon, mint az a technikai adottságuk között 
lehetséges. Egy egészen új népi zenén kiala-
kuló világ nyílik meg a hegedűtanuló előtt, 
amit az eddigi idegenszellemű iskolák távol-
tartottak a magyar ifjúságtól. 

A hegedűiskola „a korrekt hegedűjáték meg-
hódítására széles fronton, az összes szükséges 
pályákon egyszerre indul meg. Ezért külön-
böző, technikai és zenei célt szolgáló példák 
váltakozva jelennek meg" — írják a szerzők az 
előszóban. Hármas alapcélt tűznek ki maguk 
elé: 1- Intonálcís (fogásbiztonság, hallásképzés, 
balkéz-technika). 2. Vonóbeosztás (vonókezelés, 
ritmus-technika). 3. Zenei nevelés (hangképzés, 
összjáték, stílusérzék fejlesztése, szórakoztató 
játék anyag). A zenei nevelés célját és eszközeit 
a következőkben jelölik meg a szerzők: 1. „A 
dal amos gyakorlatok" dallambeli szépségre, 
ritmikus változatosságra törekednek. Mint ilye-
nek, élvezetes játékanyagot Uránnak nyuj'.ani. 
Gyakorlati céljuk: régebbi vonásnem és rit-
musképletek emlékezetbe idézése. 2. A „Klasz-
szikus c'aUamok" XV—XVI. századbeli nagy-
mesterek vokális-instrunentális műveiből van-
nak idézve. Melodikus őserejüknél fogva alkal-
masak a hangképzés elemeinek elsajátítására. 
Stílusfejlesztő hatásuk a preklasszikus zene 
előkészítését szolgálja. 3- A „Népzene" pedagó-
giai értéke felbecsülhetetlen: a) lakonikus stí-
lusánál, puritán egyszerűségénél, kristályos 
befejezettségénél fogva könnyen érzékelhető, 
üdülést, szórakozást árasztó. Közben: b) gyait-
ran ismétlődő motívumai, azonos melodikus 
fordulatai következtében kiválóan alkaln as 
technikai problémák (fogás, vonásnem, ritmus 

stb.) begyakorlására; c) végsőkig letisztult for-
mája, tökéletes dallamvonala folytán közeli 
rokona a klasszikus zenének és így ennek elő-
készítésére alkalmas. 

Különös jelentőségűek a szöveggel ellátott 
dallamok. Ezeket jóelőre precízen meg kell ta-
nulni énekelni, hogy amikor lejátszásukra ke-
rül a sor, a „ráismerés ötömé" frissítse fel a 
munkát. Ilyenkor lép igazán kapcsolatba a 
növendék saját játékával, ilyenkor szánítha-
tunk az önkritika feleszmélésére, sőt ez az al-
kalmas pillanat a memorizálás első kísérle-
tére is." 

Szöveggel elsősorban gyermekjáték-dalokat 
közöl az iskola, mert „ezek nőrek össze a leg-
szervesebben a gyermeklélekkel". 

Bartók is közöl Mikrokosmosában négy da-
rabot énekszöveggel. „Minden hangpzertanítás-
nak tulajdonképen a tanulók énekeltetésébőJ 
kellene kiindulnia" — írja a mű előszavában, 
Ezzel a zenetanítás világába egészen új esz-
mét vezet be. Össze akarja szervesen kapcsolni 
az emberi hangot, a dalt a hangszerekkel. 
S valóban míndezideig a hangszeres zene tanu-
lója teljesen elszakadt a zene legáltalánosabb 
kifejezésétől és mintegy alapjától, az énektől. 
A kettő között nem volt semmi szerves kap-
csolat. A zongoristának és a hegedűsnek később 
kellett ismét „felfedeznie" az éneket, a dalt. 
Pedig életünk első zenei élményei az énekhez, 
dalhoz (gyermekjátékhoz) fűződnek. Ezek azok 
az alapok, amelyhez minden további zenetanu-
lást hozzá kell kapcsolni, — hiszen a pedagó-
giának régi alapelve az, hogy az ismertről kell 
az ismeretlenre menni. Eddig pedig a hang-
szertanításnál szinte teljesen elhanyagolták az 
első zenei ismeret, az ének, a dal alapjait, pedig 
ebbel fejleszthetők a legsikeresebben a további 
ismeretek. Ha azonban minden hangszer taní-
tása az énekben, dalban gyökerező első zenei 
élményekre épül fel, akkor várható lesz, hogy 
ifjúságunk a hangsze'ekhez is sokkal közelebb 
jut lélekben, mint eddig és várhatjuk tőle, 
hegy a hangszeres zene sokkal jobban általá-
nossá válik, elterjed. 

Ha ilyen alapon fel tudunk nevelni egy 
zenészgárdát, reménykedhetünk abban, hegy a 
házi zenélés is sokkal általánosabbá válik. 
S valóban a zene nem egyéni ügy csupán. 
A legnagyebb nevelő erő rejlik abban, hogy 
azonos művészi gondolat jegyében többen össze-
fognak és együtt dolgoznak a lel ető legnagyobb 
fegyelemben és pontosságban. Ez fejleszti az 
egyedül egészséges közösségi érzést: egy, a 
személyeken felül álló gondolatban való egye-
sülés és együttdolgozás felemelő érzését- Nincs 
a pedagógiának egyetlen ehhez fogható eszköze 
sem a közösségi gondolat gyakorlati nevelé-
sére. Nem fáradtság, rem kényszer, hanem 
egy, mindenkit gyönyörködtető és felemelő 
gondolat művészi élménye egyesíti a lelkeket, 
kényszerít fegyelemre és munkára. 

A házi zene, sajnos, legtöbb családnál eddig 
csak annyit jelentett, hogy bekapcsolták a rá-
diót és nagyon sok rossz és igen ritkán, igen 
kevés jó zenét eresztett el a „zenekedvelő" 
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ha l lga tó a f ü l e mellet t . A cselekvő zenélés örö-
meiből i l y e n f o r m á n egyre t ő i b e n rekesz te t ték 
ki m a g u k a t és dobták oda érze lmi és lelki v i lá-
g u k a t a szenvedő cselekvésképtelenségnek, ami-
vel a r ád ió azt tesz, a m i t a k a r . A házi zenélés 
k i fe j lődése esetén ezektől a veszélyektől t á r sa -
d a l m u n k megszabadu l és ö n t u d a t o s a n fej leszt-
heti k i zenei v i l ágá t . 

Mind B a r t ó k Mikrokosmosa , mind Gábriel— 
V á s á r h e l y i H e g e d ű i s k o l á j a k i fe jezet ten nevel 
is az összjátékra-

B a r t ó k Mikrokosmosában több d a r a b o t í r t 
két zongorára , a Hegedű i sko la szerzői ped ig 
„ K a m a r a z e n e - t a n u l m á n y " c ímen olyan két-
szólan ú d a r a b o k a t á l l í to t tak össze, melyek 
ny i lvánosan is e lőadhatók. A k a m a r a z e n e - d a r a -
bok legnagyobbrész t népdal fe ldolgozások és 
„egyesí t ik m a g u k b a n a népda l j á t ék és az össz-
já ték örömét". A szerzők egyenesen a házi mu-
zsika megkedve l te tésé re szánták ezeket a da ra -
bokat . 

Remél jük , hogy a ké t ú j iskola fegyverze-
tével e l i n d r l a m a g y a r neve lőgárda a h a n g -
szerek m e g h ó d í t á s á r a a m a g y a r zene számára-
Az a lapok m á r m e g v a n n a k , csak következetes 
és komoly n u n k a kell hozzá azoka t a le lkekbe 
is beleépíteni . E né lkü l az a lapve tő e l te r jesz tő 
m u n k a nélkül m a g y a r művelődés el sem kép-
zelhető. Nem elégséges egyes k ivá ló alkotók és 
pedagógusok n a g y ú t tö rő m u n k á j a , hanem 
szükséges, hogy ezek az ér tékek közkinccsé vál-
j a n a k és az egész nemzet é le tadó levegőjé t ad-
ják . Kezünkben v a n n a k az e l ter jesz tés eszközei 
a legalsó foktól a l egmagasabb ig , mind a ma-
gán- és karéneklés , mind a zongora , mind a 
hegedű szá rnya in . A neveléssel f rg la lkozó 
g á r d a számára a l egnagyobb nehézségek m á r 
e l tűntek , r a j t u k áll most már , m i t t u d n a k a 
kezükbe adot t lehetőségekkel a lkotn i . 

A vezetők részéről sincs még befe jezve az 
a lapozás m u n k á j a . Azt hiszem, á l ta lános k íván-
ságnak adok hango t , mikor a r r a kérem az a r r a 
h iva to t t aka t , hogy t e remtsenek fokozatos ne-
hézségű m a g y a r k a m a r a m u z s i k á t . . . B a r t ó k 
Béla és K o d á l y Zol tán kamarazené j ének zöme 
az indulók szán á r a t echn ika i lag még megköze-
l í the te t len m a g a s sz ínvonalon áll. B á r tör tén-
tek kísér le tek a könnyebb t e c h n i k á j ú m a g y a r 

k a m a r a z e n e mega lapozásá ra , de ezek még csak 
h a l v á n y nyomok és nem tek in the tők a f en t 
i smer t e t e t t a lapok rendszeres f o l y t a t á s á n a k . 
E t ek in te tben B a r t ó k hegedűduó i szolgálhat -
nak a lapu l és ú t m u t a t á s u l . A szorosan ve t t 
k a m a r a z e n é n fe lül azonban égetően szükség 
volna a kis zenekarok s z á m á r a í r t m a g y a r 
szellemű i roda lom k i fe j lesz tésére is. H á n y egé-
szen jól össze tanul t és lelkes iskolai z eneka r 
ke res -ku ta t h iába , t echn ika i fe lkészül tségének 
megfe le lő n a g y a r k i szenekar i i roda lom u t á n . 
N é h á n y szórványos mű tő l e l tekintve, úgyszól-
ván csak a preklassz ikus i roda lomban t a l á lha t -
nak megfele lő da raboka t . Ebben az i roda lom-
ban bár igen szép és nevelési szempontból jól 
haszná lha tó m ű v e k ta lá lha tók , mégis n a g y h iá -
n y á t érzi mindenk i a megfe le lő nehézségi f o k ú 
nagyobb m a g y a r i roda lomnak . 

Sa jnos , mos tohán kezelt t e rü le te zenei éle-
tünknek a fúvószene. N a g y o n sok he lyen v a n 
ú j a b b és régebbi időkből származó f ú v ó s h a n g -
szer és zenekar . I r o d a l m a : s i r a lmas . Nem álla-
p í tha tó meg, melyek rosszabbak, az idegen ere-
de tű és szellemű sekélyes indulók, vagy a m a -
g y a r v a g y á l m a g y a r m o t í v u m o k a t tönkre tevő 
s i l ány és szellemtelen művek . Nevelési szem-
pontból mindenese t re m i n d k e t t ő e g y f o r m á n 
rombol és nagyon sürgősen kel lene gondos-
kodni megfele lő pót lásról . Ne fe le j t sük el, h o g y 
nemcsak honvédségünk, h a n e m leven té ink és 
sok iskola i f j ú s á g a m e n n y i r e ki v a n téve ezek-
nek a zeneileg romboló ha t á soknak . H á n y ki-
vonuláson , fe lvonuláson, ünnepé lyen egye t len 
zene a fúvószene! H a a komoly m a g y a r zene 
ezen a t e rü le ten nem lesz ú r r á , u g y a n ú g y , m i n t 
lassan- lassan most m á r a karéneklésen, a zon-
g o r á n és a hegedűn, — a t á r s ada lom meghódí -
tásához szükséges egyik l egfon tosabb s t r a t é g i a i 
ku lcsponto t h a g y j a h á t a mögöt t , mely az első 
a lka lommal t e l j es e i e j éve l fo rdu l a győze lemre 
induló komoly magyTar zene ellen. 

Bízva azonban n e v e l ő t á r s a d a l m u n k és a ve-
zetésre h i v a t o t t a lkotók törhe te t len a k a r a t á -
ban — hisszük, hogy a m a g y a r zenei nye lv 
honfog la l á sá t minden t e rü le t en éppoly tökéle-
tesen elvégzik, m i n t a m á r meghódí to t t t e rü -
le teken és a minden tek in te tben önálló és a 
s a j á t lábán j á ró m a g y a r zene t á r s a d a l m u n k 
egészének tökéletes í tésére vá lha t ik . 

E G Y Ü Z E R Ű K Ö L T S É G V E T É S É S K Ö N Y V E L É S 

írta : K A R Á C S O N Y IMRE 

V A G Y O N S Z E R Z É S első fel té te le 
az ö n m a g u n k vagyon i helyzeté-
nek ismerete . A d d i g nyúj tózz , 
a m e d d i g a t aka ród é r ; — m o n d j a 

a közmondás, v a g y i s ne köl ts többet, m i n t 
amenny id van, ne a k a r j több lenni, m i n t ak i 
vagy. Pénzügy i t é r r e téve a közmondást , hozzá 
kell t e m ünk, hogy ak i add ig nyú j t óz ik amed-
dig a t a k a r ó j a ér megfáz ik , mer t a t a k a r ó a l á 
be jön a hideg. Ak i a n n y i t költ, a m e n n y i a jöve-

delme, soha n e m lesz v a g y o n o s ember. H a keve-
set t eszünk is egyszer re fé l re és gyümölcsöz-
t e t j ü k azt, akko r is szerezhetünk vagyont- ö n -
m a g u n k el lenőrzése nélkül ez azonban lehetet-
len. E r r e az el lenőrzésre a k a r ráneveln i az ú j 
T a n t e r v és U t a s í t á s akkor , a m i k o r e lő í r j a az 
egyszerű köl tségvetés és könyvvi te l t a n í t á s á t és 
ebben is az élet i sko l á j ává a k a r j a tenni a nép-
iskolát . 
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A kalkuláció az ipari készítmények, a kész 
áruk, termeivények, termelési, önköltségi és 
eladási á rának kiszámítása. 

Az ipari készítmények és a mezőgazdasági 
termények, ha végigkísér jük termelési ú t jukat , 
megta lá l juk mindazokat a tényezőket, melyek 
hozzájárultak az áru, ületve a termények árá-
nak kialakításához. Minden termelésnél ugyan-
azon tényezők működnek közre. Az ipar nyers-
anyag, a mezőgazdaság mag nélkül nem tud 
termelni. A termeléshez okvetlen szükség van 
a munkáskézre. De nem lehet termelni helyi-
ség, föld, szerszám, világító- és fű tőanyag stb. 
nélkül sem. Ezek ad ják együttvéve a te:melési, 
vagy üzemi költségeket. Nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy a többtermelést elő kell segí-
teni, több befektetésre van szükség, ez csak úgy 
lehetséges, ha a vállalkozói d í ja t is felszámít-
juk- Az egyszerű költségszámításnál tehát szá-
molni kell 1. anyagárra l , 2. termelési árral , 3. 
önköltségi árral , 4. eladási árral . (Anyagár + 
munkabér = termelési ár, termelési ár + üzem-
költségek = önköltségi ár, önköltségi á r + vál-
lalkozói d í j = eladási ár.) 

Az anyag á rá t mindig az akkori tényleges ár-
nak megfelelően kell felszámolni. Pl- egy öltöny 
férf i ruhához kell 3 m szövet á 27 P 50 f, össze-
sen 82 P 50 f, vagy 1 kat. hold földbe elvetett 
mag: 120 kg búza á 30 P, összesen: 36 P . Eze-
ken kívül felszámoljuk az anyagárba a kellé-
keket, segédanyagokat, fé lgyár tmányokat , t rá-
gyát , mű t rágyá t stb. 

Munkadí j , munkabér címén mindig az az 
összeg veendő fel, amely annak az árunak, ter-
ménynek a?, előállításában résztvett szen élyek 
béreként iá valóságban kifizettetett . Ha az ipa-
ros, Vágy a földmíves maga is dolgozik mű-
helyében, földjén, akkor a ténylegesen végzett 
síUnka u tán neki is felszámolható és meg já r 
& munkadí j , mert ha akkor máshol dolgozik, 
megkapja a munká jáé r t járó tényleges munka-
díját . Ha azonban az iparos, földmíves maga 
nem vesz részt közvetlenül a termelésben, ha-
nem csak i r ány í t j a azt, akkor az ő részesedése 
az üzemi költségeknél számolandó el. Pl. az a 
kisiparos kisgazda, aki maga is varr , gyalul, 
szánt, vet, munkabér t számolhat, de vezeti is 
üzemét, gazdaságát i rányí t ja , ezen a címen 
végzett n unká já t az üzemköltségeknél számol-
h a t j a el, mint az az iparos, középbirtokos, aki 
maga közvetlenül nem vesz íészt a termelés-
ben, hanem csak i r ány í t j a azt. 

Míg az anyagszámítást , munkabérek számí-
tását már az I. osztálytól végzi a gyermek, te-
hát ezek szán í tásának taní tása nem ütközik 
semmi nehézségbe, mert hiszen az elsőt egy-
szerű lemérés, a másodikat a ténylegesen el-
végzett munka adja , addig az üzemköltségek 
kiszán í tása körülményesebb. Általában a kö-
vetkezők után szán í lható fel üzemköltség cí-
mén bizonyos összeg: a műhely költségei, gaz-
dasági épületek, földbér (sajátnál a béregyen-
érték veendő fel), berendezés költségei, azok-
nak az üzemi alkalmazottaknak a díja, akik 
közvetlenül nem termelnek, a gépeknél hasz-

nál t üzemanyag, fuvarköltségek, fűtés, világí-
tás, adó, OTI, biztosítás, javí tások stb. 

Legcélszerűbb az üzemköltségeket a munka-
bérekkel kapcsolatba hozni és ezek után is szá-
mítani. Pl . : Egy üzem hárem munkással dol-
gozik, napi nyolcórai munkaidőt véve alapul, 
évi 300 n.unkanapos át lag u tán 7200 munkaóra 
számolható el. Ha mcst a vállalkozás egészévi 
üzemköltsége 1400 P, akkor 1400 : 72C0 = 0'2 P. 
Tehát minden munkaórá ra az üzemköltség 
0 2 P lesz. 

Segédek, tanoncok, gazdasági cselédek já-
randósága, ha az természetben adatik ki (lakás, 
koszt, konvenció, fajárandóság), ezek egyenér-
téke is a munkadí jaknál veendő föl. 

Minden vállalkozás kockázattal já r . Bizo-
nyos időközökben nem megy jól az ipar, az idő-
j á rá s nem kedvezett a termelésnek, mégis fenn 
kell t a r t an i a termelést. A gazdaságot, üzletet 
fejleszteni is kell a korszerű követelményeknek 
megfelelően, az ehhez szükséges tőkét pedig a 
gazdaságnak, üzletnek kell n agából kitermelni. 
Ezért jogos a vállalkozói dí j felszámolása. De 
még jogossá teszi az is, hogyha azt a tőkét, 
amit a gazdaságba, iparba fektet, máshol gyü-
mölcsözteti, akkor bizonyos kamatokat kap 
érte. A vállalkozói d í ja t mindig az önköltségi 
ár után számoljuk százalékban. A vállalkozói 
d í j nagyságát a rendes verseny esetén a keres-
let és a kínálat szabja meg. Át lag 10—30% kö-
zött mozog-

Költségvetés kidolgozására példák. 
a) Iparosok részére (városi tagozat). 

1 darab iskolai íróasztal költségvetése. 

Anyag: 
4 drb láb 6X6 cm széles, 80 cm magas 

á 120 P 4-80 P 
2 drb kávaoldal 60 cm hosszú á 115 P 2*30 P 
2 drb kávahát 80 cm hosszú á 160 P 320 P 
Fiókalkatrészek 4 20 P 
Összekötőlécek T30 P 
1 drb asztallap 6.28 P 
1 drb zár az asztalfiókra 150 P 
Szeg, enyv, csiszolópapír, festék 3 40 P 

Az összes anyagá r : 26'98 P 

Munkabérek: 
A mester munkadí ja 2 óra u tán 

á 120 P 2 40 P 
I. segéd munkad í j a 3 óra után 

á 110 P 3 30 P 
H. segéd munkad í j a 2 óra u t án 

á — 80 P 1-60 P 
E g y tanonc munkad í j a 2 óra u tán 

á — 30 P —-60 P 
Az összes munkabérek: 790 P 

Anyagár 26 98 P 
Munkabérek 790 P 

Termelési ár: 34 88 P 
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Üzemköltségek: 
(9 munkaó la u tán á 0 20 P) 180 P 

Termelési ár . . . . 34 88 P 
Üzemköltségek . . 180 P 

Önköltségi ár: 36 68 P 

Vállalkozói d í j : 
(a termelési á r 15%-a) 5 22 P 

Önköltségi ár . . . . 36 68 P 
Vállalkozói dí j . . 5 22 P 

Eladási ár: 41 90 P 

Költségvetés kidolgozása-
fej Földmívesek részére (falusi tagozat). 

1 q burgonya eladási á rának kiszámítása. 
(1 kat. holdon termet t 93 5 q.) 

Anyag: 
25 q vetőmag á 23— P 57"5 P 
10 kocsi t: ágya á 10— P (fuvarral) 100 — P 

2 q m ű t r á g y a á 32 50 P 65"— P 
Az összes anyagár : 2225 P 

Munkabérek: 
80 — P 

6 napszám a kapálásra á 6'— P . . . . 36 — P 
3 napszám a szedéshez á 6'— P . . . . 18-— P 
A hazafuvarozás dí ja 30 — P 
1 napszám a válogatásra . . 6 — P 

Munkadí jak : 170'— P 

Anyagár 2225 P 
Munkadí jak . . . . 170 — P 

Termelési á r : 392 5 P 

Üzemköltségek: 
Munkaóránként 010 P 9'60 P 
Földbérlet 90 00 P 

Az összes üzemköltségek: 99'60 P 

Vállalkozói dí j : 
(a termelési á r 15%-a) 5887 P 

Termelési ár 392 5 P 
Üzemköltségek 99 60 P 
Vállalkozói d í j 58 87 P 
93 50 q burgonya eladási á ra : 550 97 P 

1 q burgonya eladási á ra tehát 550 97 : 93 50 = 
5 8 P felkerekítve. 

Az egyszerű könyvelés taní tása sem okoz 
nehézséget, mert hiszen a leltár- és a pénztár-
könyv vezetése fontos a vagyoni szempontunk-
ból. A többi könyv vezetését a Tante rv és Uta-
sítás sem í : j a elő, hanem csak azok megismer-
tetését szorgalmazza. 

A leltár taní tásánál a következő szempontok 
vezessenek bennünket: 

1. Mindig állapít tassuk meg először a cse-
lekvő vagyont, mégpedig olyan sorrendben, 
amilyenben a leggyorsabban rendelkezhetünk 
vele. Pl. pénz, részvény, készáru, termény, 
nyersanyag, szerszámok, gépek, ingatlan, adó-
sok stb. 

2. Vezessük rá a tanulókat , hogy a cselekvő 
vagyon mellett még egy dologgal kell számol-
nunk, a szenvedő vagyonnal, vagy adóssággal. 
Pl. Nagy Béla kereskedőnek tartozunk egy 
vetőgép árával, hitelbe kaptunk 15 m szövetet, 
adóhátralékunk van, nem fizettük ki egészen 
a házunk, földünk árá t stb. 

3. Értessük meg velük, hogy a cselekvő és 
a szenvedő vagyon különbsége a d j a a tiszta 
vagyont. 

4. Hason' í tsuk össze az év elején és az év 
végén készített leltárt, hogy megállapíthassuk, 
h<gy nyereséggel, vagy veszteséggel zártuk-e 
az évet (gyarapodott, avagy fogyott-e a vagyo-
nunk). 

A pénztárkönyv az összes bevételeink és az 
összes kiadásaink feljegyzésére szolgál. A pénz-
tái könyv vezetésének megtaní tása a feladatunk, 
mert hiszen a gyermek a bevétel és a kiadás 
fogalmát már az I. osztálytól kezdve meg-
tanul ta . A pénztárkönyvet egy rovatolt füzet-
lapra készíttessük a következő módon. 

A folyószám rovatba sorszámát í r j uk be az 
elkönyvelendő tételeknek. 

A kelet rovat az üzletesemény megtörténté-
nek az időpontját rögzíti. 

A tétel megnevezése című rovat kitöltésénél 
a következő szempontokra kell vigyáznunk. 
Meg kell ál lapí tanunk, hogy kaptunk-e vagy 
adtunk- Kitől kaptuk, vagy kinek f izet jük a 
pénzt, hol lakik, akitől kaptuk, vagy akinek 
fizettünk, miért fizettünk, vagy kaptunk (pl. 
Nagy Páltól, Bazsi, 1 pár cipőért, vagy Hor-
váth Péternek, helyben, 2 q burgonyáért) . 

A bevétel- és a kiadásrovat megértetésére 
nem is kell időt pazarolnunk, mei t a gyermek 
már tudja , ha kap, az bevétel, ha ad, az kiadás. 
Igen fontos annak a megértetése, hogy a p é n z r 
tárkönyvbe csak a készpénztételeket szabad fel-
jegyezni. 

Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter 
az erdélyi tanítók között. 

Szinyei Merse Jenő dr. titkos tanácsos, 
kultuszminiszter Lőrinczy Szabolcs dr. mi-
niszteri osztálytanácsos és Csernyus Béla 
dr. miniszteri titkár kíséretében október hó 
11-én Kolozsvárra utazott, hogy megnyissa 

a kolozsvári egyetem ú j tanévét, s részt-
vegyen az erdélyi tanítók értekezletén. 

Bánffyhunyadon Kalotaszeg népe, az is-
kolásgyermekekkel együtt, nagy lelkesedés-
sel és szeretettel fogadta, a vármegye és 
város vezetői pedig ünnepélyesen köszön-
tötték. Kultuszminiszterünk megtekintette 
az egyházak templomait, az iskolákat s a 
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tiszteletére rendezett néprajzi kiállítást, 
majd gépkocsin tovább folytatta út ját , mi-
közben Kőtösfőn is kiszállt, ahol díszes 
népviseletben ünnepélyesen fogadta őt a 
falu népe. 

Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter késő 
este érkezett Kolozsvárra, ahol az egyházak 
vezetőit fogadta s velük megbeszélést foly-
tatott. 

Hétfőn, október hő 12-én reggel a kolozs-
vári piarista gimnázium dísztermében az 
Erdélyi Tanítószövetség tartott értekezle-
tet, melyen mintegy 600 tanító vett részt. 
Az értekezleten megjelent Szinyei Merse 
Jenő kultuszminiszter, akit Inczédi Joks-
mann ödön dr. főispán meleg szavakkal üd-
vözölt. Utána az erdélyi tanítók megbízott-
jai adták elő panaszaikat, kívánságaikat, 
kérelmeiket, amit a miniszter nagy figye-
lemmel hallgatott végig s megígérte, hogy 
az erdélyi tanítók jcgos kívánságait tőle 
telhető mértékben teljesíteni fogja. 

Ezután Szinyei Merse Jenő intézett nagy 
beszédet a tanítósághoz, melyet lapunk ve-
zető helyén teljes terjedelmében közlünk. 

Miniszterünk beszédét többször szakította 
meg a kitörő tapsvihar, mert az erdélyi ta-
nítók megérezték, hogy miniszterünk nem-
csak tisztán látja, hanem felelőssége tuda-
tában, a magyar államférfiú bölcseségével 

és előrelátásával szándékozik megoldani 
mindazokat a kérdéseket, amelyek a vissza-
csatolt területek tanítóságának s ezzel a 
népoktatásnak ügyét előbbre viszi. 

Az erdélyi tanítók megérezték s jóleső 
érzéssel fogadták, hogy Szinyei Merse Jenő 
megértő szeretettel kíván a visszacsatolt te-
rületek tanítóinak s népiskoláinak ügyével 
foglalkozni, de minden egyes tanítótól a 
leghatározottabban megköveteli, hogy a 
gondolkozást és érzést összeforrasztó nem-
zetnevelő munkát minden tanító őszinte 
szívvel és teljes erővel szolgálja. 

A kultuszminiszter beszéde mély hatással 
volt az egybegyűlt tanítókra. Sokáig ünne-
pelték s kifejezést is adtak annak, hogy 
lélekben mélyen összeforrtak vele. 

A tanítói értekezleten Drozdy Gyula kor-
mánytanácsos, lapunk főszerkesztője „Az 
élmény szerepe a nevelőtanításban" címen 
tartott egyórás előadást, amit a tanítóság 
nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallga-
tott. 

Az erdélyi tanítók értekezletéről Szinyei 
Merse Jenő kultuszminiszter a Ferenc Jó-
zsef egyetem központi épületébe ment s ott 
megbeszélést folytatott az egyetem rekto-
raival, majd a megnyitáson nagyszabású 
beszédet mondott. A jelenlevők lelkesen és 
szeretettel ünnepelték kultuszminiszterün-
ket. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Költeménytárgyalás. 
írta : GERGELY ILONA 

Petőfi: István öcsémhez. 
A tanítás célja: tiszteld és segítsd szüléidét. 
Szemléltetés: Petőfi arcképe, tábla, elképzel-

te tés. 

L Hangulatkeltés. 
Majdnem száz esztendővel ezelőtt Pestről 

versbe szedett levél érkezett egy kicsi faluba. 
Ez a költőnk írta (képszemléltetés). (Petőfi, is-
merik fel a gyermekek. Ö írta az Anyám tyúk-
ját és a Fekete kenyér című veiset.) Azt is 
tudjátok n ár, hogy milyen sok szeretet volt 
Petőfi szívében! (Gy.: Nagyon szerette a ha-
záját, édesanyját.) A levelét, amiről az előbb 
beszéltem, az öccséhez írta. Címe: István öcsém-
hez. 

Jtliajló gondolat: Vájjon mit írhatott abban 
a levélben? (A gyermekek találgatásai.) 

Célkitűzés: Hallgassátok meg, elmondom a 
verset. 

II. Tárgyalás. 
a) A költemény bemutatása. (Hozzászólások.) 
b) Tárgyalás öt részben. 
1. Az első gondolategységre való utalás: is-

merkedjünk meg Petőfi családjával! 
(Olvasás: . . .most mit csinál1?...") 
Megbeszélések: Szinte látom magam előtt a 

kis családot! (—) Ott ül a fehérhajú apa. Lá-
tom az édesanyát is. Könnybelábad a szeme, 
valahányszor egy üres helyre néz . . . (Gy.: Ott 
szokott ülni Sándor fia.) Ott van István is. 
A lámpa szelíden világít rájuk. Dehát miből 
gondolom, hogy akkor égett a lámpájuk? (Est 
óráinál, estebéd.) Látjátok, falun „estebéd" is 
van. (Gy.: Nálunk is, a vacsora.) De szép ma-
gyar szó! S milyen szép szokás, hogy vacsora 
után nem szalad szét a család. (Gy.: Nálunk 
sem. — Mi is úgy szoktuk.) Bizony, a mostani 
zaklatott világban kell is egy kis nyugodt idő, 
amikor a család elbeszélget. De Petőfiék szépen 
beszélgettek! (Gy-: Itt az van: „beszélgetésiek 
meghitt és vidám".) Ha akartok, ti is tudtok 
meghitten beszélgetni. (Gy.: Amikor kedvesen 
beszélgetünk.) 
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Igen, így társalgott a kis család is. Mo3t 
már megismertétek őket. Lássam, hogyan? 

(Az első gondolategység tartalmának rövid 
számonkérése.) 

A második gondolategységre való utalás: 
Vígan beszélgettek, pedig de nehezen éltek! 

Olvastatás (-..most más emészti meg. . . ) . 
Megbeszélések: De sok mindent megtudtunk 

a Petőfi apjáról! (—) Valamikor jómódú volt. 
Meg is érdemelte! Melyik sor mutatja ezt? 
(Gy-: Szorgalmas élte verejtékének.) Igen. 
Mennyi mindent mond ez a sor: „Szorgalmas 
élte verejtékének gyümölcsei..." Ki tudná más 
szavakkal mondani? (Gy.: Szorgalmasan dolgo-
zott, még verejtékezett is, ós volt gyün ölese.) 
De a költő nem igazi gyümölcsre gondolt! (Gy-: 
Amit az apja szerzett.) Azonban hiába szerezte! 
Hiszen azt is í:ja Petőfi, hogy „a munkája 
gyümölcseit más emészti meg!" Mi történhe-
tett? (Gy.: Elvették tőle a házát, földjét.) Va-
lami furcsa dolgot tettek vele az emberek. (Gy.: 
„jégre vittek".) Petőfi édesapját nem azért 
Becsapták.) Most megismertünk egy szép, ma-
gyaros kifejezést. Magatokra is alkalmazhatjá-
tok. (Gy.: Ha becsapnak, azt fogjuk mondani 
„jégre vittek".) Petőfi édesapját nem azért 
csapták be, mert gyámoltalan volt. (Gy.: Bízott 
az emberekben.) Igen, gyermekek. Mindenki 
olyannak látja az embertársait, mint amilyen 
ő maga. (A gyermekekre való vonatkoztatás.) 
Vajjen Petőfi édesapja miért gondolta, hogy 
minden ember becsületes? (Gy.: Mert ő is be-
csületes volt. — Azt írja a költő: „Mert o be-
csületeslelkű. igaz, azt gondolá, hogy minden 
ember az.") De kárára volt, hogy ezt gondclta! 
(Gy.: Igen, mert becsapták.) Petőfi másképen 
írta. (Gy.: „E hitének áldozata lett.") í gy nem 
mindenki érti meg. Szeretném más szavakkal 
hallani! (Gy.: Kár volt azt hinnie, hogy min-
denki becsületes, mert becsapták és mindent 
elvesztett. 

Igazán sajnálni való Petőfi édesapja. Meg-
értettétek, hegy miért? 

(A második gondolategység tartalmának rö-
vid öszefoglalása.) 

A harmadik gondolategységre való utalás: 
Hogy fájt mindez a költőnek! (Olvasás: . . . e z 
keseríti meg. . •") 

Megbeszélés: Milyen keserű hangon beszél a 
költő! Miért nem segít? (Gy.: Nem tud. — ö is 
szegény.) Vájjon hogyan segített volna? (—) 

Dehát a költő csak beszélt a fájdalmáról. 
Nézzük, mit? 

(A harmadik gondolategység tartalmáról 
való beszámolás.) 

A negyedik gondolategységre utalás: Ha 
pénzzel nem is segíthetett, legalább figyelmez-
tetést küld az öccsének. (Olvasás: . . . h a elszólí-
taná tőlünk őt az ég.. .") 

Megbeszélés: Csak úgy sugárzik ezekből a 
sorokból a szeretet! (—) De nem kíván túlsókat 
Istvántól? (Gy.: Nem, mert István még fiatal, 
jobban bírja a munkát, mint az édesapja.) 
Jutalomról is beszél! Ilyen jutalmat nen csak 
István kaphat. (Gy.: Minden gyermek, aki sze-
reti a szüleit és segít nekik.) Most egy paran-

csolat jut az eszembe! (Gy.: Tiszteld atyádat 
és anyádat, hogy hosszú ideig élj e földön.) 
Talán éppen erre a parancsolatra gondolt a 
költő is, írás közben. Ügy elképzelem, amint a 
levél fölé hajlik. Az arca mosolyogni kezd.. . 
az édesanyjáról ír Petőf i . . . Milyen szépen, 
milyen igazakat! (—) És mégis, az elvesztéséről 
is beszél. (Gy-: Mert akkor lehet 1 egjobban 
megérezni, hogy milyen jó volt az édesanya, 
amikor már nem él.) Hány emler mondja: Csak 
még egyszer lehetne mellettem! Megmutatnám 
neki, hogy szeretem! De akkor már késő. (Gy.: 
Amíg él, addig kell szeretni.) De nem úgy ám 
gyermekek, hogy mindig mondogatjuk: jaj, de 
szeretlek, édesanyám!... (Gy.: Ez hízelgés 
lenne. — Legyünk jók. — Engedelmeskedjünk. 
— Vigyünk jó értesítőt haza.) Igen, gyerme-
kek- Petőfi meg is mondja öccsének, hogy 
hogyan viselkedjék anyjával szemben. Ki ta-
lálja meg ezeket a sorokat? (Gy.: „Anyánkat, 
ezt az édes jó anyát, óh Pistikém, szeresd, tisz-
teld, imádd!) Mintha nemcsak Istvánnak szólna 
ez az intés! (—) 

És István biztosan megértette a bátyja 
figyelmeztetéseit. S ti? 

(A negyedik gondolategység tartalma-) 
Az ötödik gondolategységre való utalás: De 

téijünk vissza a levélhez, mert már búcsúzik 
a költő. 

(Olvasás végig.) 
Megbeszélés: Milyen szépen köszön el az 

öccsétől! (Gy.: Isten megáldjon.) Nem ismerek 
ezeknél szebb búcsúszavakat. Használjátok 
ezentúl ti is! De milyen hirtelen fejezte be a 
levelét! (Gy-: Nem ilyen levelet akart írni, 
vidámabbat.) De talán nem is levelet írt! Hi-
szen itt az van: „Gondolataimnak menete." 
(Gy-: Igen, mert először elgondolta, hogy mit 
fog írni.) Most kívánok valamit, s a fogal-
mazáséra jut eszembe. (Gy.: Mi is mindig előbb 
gondoljuk el, amit le akarunk írni.) Nézzétek 
csak, a költő írása „feketéie" sikerült. (Gy.: 
Szomorú lett a levél) Nem is fonja tovább a 
fonalat. Furcsa! Hát nem levelet írt?! (Gy.: 
Arra írja a költő, hogy már befejezi a levelét. 
Ha még tovább írna, akkor tovább fonná a 
fonalat.) De nemcsak búcsúzik a költő, hanem 
ígér is. (—) 

Nézzük, hogyan végzi be a levelét? 
(Az ötödik gondolategység tartalmának szár 

mon kérése.) 
Ügy képzelem el, hogy ez a szépséges vers 

egy gyöngysorhoz hasonlít. Most külön-külön 
nézegettük a gyöngyszemeket rajta, külön-
külön gyönyörködtünk bennük. Fűzzük a sze-
meket ismét egybe! Olvassuk el újra a verset, 
elejétől végig. 
III. (A vers újból való elolvastatása.) 

Vázlatkészítés: Szeretném, ha a saját szavai-
tokkal is el tudnátok mondani mindazt, amit 
Petőfi írt! De ehhez előbb meg kell állapíta-
nunk valamit. (Gy: A vázlatot.) Míghallga-
tom a gyermekek ajánlatait. Ha nehezen megy, 
így irányítom őket: Megismertünk egy kedves 
kis társaságot. (Táblára: Petőfi családja.) 
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Láttuk, liogy bizony nem volt könnyű az 
életük. Szeretnék erről egy felkiáltást hallani. 
(Táblára: De nehezen tudtak élni!) Aztán már 
néni a családjáról, hanem magáról beszél a 
költő, s mi megismertük a szívét. Felkiáltó 
mondatban szeretném ezt is felírni. (Táblái a : 
Milyen jószívű volt a költő!) Majd mintha 
figyelmeztető kézzel intene az öccsének. (A táb-
l á ra : Figyelmeztetései.) S a levele végén nem-
csak búcsú következik. (A táb lá ra : Búcsú és 
ígéret.) 

Olvassuk el a fel ír t vázlatot. (—) Miért van 
r á szükségünk? (Gy.: Így könnyebben el tud-
j u k mondani, hogy mit olvastunk.) P róbá l j ak 
meg! 

A tar ta lom elmondatása. 
Szép kifejezések kerestetése: Jól elmondtá-

tok, gyermekek. De mennyivel szebb, ahogyan 
a költő leír ta! Keressünk szép kifejezéseket és 
magyaros mondásokat a versben! (—) Miért 
kerestetem ezeket a kifejezéseket? (Gy.: Mert 
szépek. — Fel is tud juk majd használni őket 
a fogalmazásainkban) Lássuk, ki melyik ki-
fejezést használná fel? Hogyan? 

Most pedig próbáljátok azt képzelni, hogy ti 
í r j á tok Petőf i helyett ezt a levelet. Mondjátok 
el az egészet megszólítással, keltezéssel, de nem 
versben. 

Csendesfoglalkozás: a prózába te t t levél le-
Íratása-

H A Z A I É S 
K Ü L F Ö L D I T A N Ü G Y I L A P O K B Ó L 

Hazai tanügyi lapokból. 

A Családi Körnek, Petlkó-Szandtner Aladár 
folyóiratának legújabb számába dr. Ágoston 
J u l i á n í r t rendkívül időszerű vezércikket 
„A második arcvonal" címmel. Különös figyel-
met érdemelnek még: Sz. Weress Jo lánnak 
mindnyá junka t érdeklő í rása az országos el-
sötétítéssel kapcsolatban arról, hogy az idén 
télre ú j életformát kell tanulnunk, elsősorban 
azoktól az északi népektől, akiknél kétszer-
annyi ideig t a r t a tél, min t nálunk, továbbá 
Hajós Elemérnek igen hasznos mondanivalói a 
beszédhibák megelőzéséről, valamint Földvár'j 
Valériának pompás gyakorla t i közleménye „Jó 
kályha, jó fűtés, jó levegő" címmel, végűi 
Kissné Tóth Lenkének „Kis ködmön a Volga 
mentén" cím alat t í r t bájos, kedves tá rcá ja . 
A ta r ta lmas füzetet ezúttal is bőséges Egész-
ségápolás, Otthcnunk, Udvar és kert rovatok, 
va lamin t gazdag Gyermekbokréta-mesegyüjte-
mény melléklete B. Czeke Vilma szerkesztésé-
ben és vitéz Lévay Gáborné művészi ra jza ival 
ékesítve egészítik ki és teszik teljessé. A Csa-
ládi Kör egészévi előfizetési d í ja 4 P. Megren-
delhető a kiadóhivatalnál: Budapest, XI . ker., 
Horthy Miklós-út 16. Egyes számok az IBUSZ 
pavil lonokban is kaphatók. 

Tanítók Lapja. Az Országos Református Ta-
nító Egyesület hivatalos közlönye. Felelős szer-
kesztő: Ormós Lajos. Legutolsó számában „Egy-
séges tanítói tábor" cin en szól hozzá a tanítói 
csúcsszervezet megvalósításának kérdéséhez. 
Erdei La jos „A re formátus népiskola n cgújho-
clása felé" című gondolatokban gazdag cikké-
ben a r e f c imá tus népiskola hivatásáról í rva 
azt kívánja, hegy a ref. népiskolának életmeg-
nyilvánulásaiban bizonyságot kell tennie Krisz-
tusról. Fényes Ká lmán „Az ú j mezőgazdasági 
közigazgatás és a tanító" cím alat t sürgeti a 
község taní tójának képviselőtestületi tagságát. 
Szabó Kálmán a közelmúltban megjelent „Re-
formátus Taní tásterv és Űtmutatás"-t méltatja-

Veszprémi Népoktatás. A Veszprém vár me-
gyei királyi tanfelügyelői hivatal és a Vár-
megyei Általános Tanítóegyesület hivatalos 
közlönye. Szerkeszti: dr. Békefy József Októ-
beri számában Dc.lányi í r beszámolót Dunán-
túl hat törvényhatóságának népművelő vezetői 
és munkásai részére rendezett egyhetes tan-
folyamról „A sopreni népművelési tanfolyam" 
címmel. A folyóirat még a tervszerű iskolán-
kívüli népművelési tevékenység megindítására 
felhívást, végül hivatalos rendeleteket ós híre-
ket is hoz. 

Nógrádi Kultúra. Felelős szerkesztő Kör-
nyei József, Zagyvaróna. Október hó folyamán 
megjelent 10. számában dr. Niederma. n Imre 
érdekes adatokat közöl „Felsőnógi ádi iskolák 
és iskolamesterek 1770 körül" címen az akkori 
idők népiskoláiról, tanítóiról s a megye XVTTI. 
századvégi nemzetiségi és vallási viszonyairól. 
Környei József „Mit tud nyú j t an i az elemi is-
kola a középiskolába lépő tanulónak?" címen 
fo ly ta t ja tanulmányát . Gyakorlat i tapasztalatai 
a lapján ál lapí t ja meg/ hogy a népiskola alsó 
tagozata annyi ismeretet, tudást és készséget 
nyúj t , melyre a középiskola építeni tud. Straub 
Alajos „Egy helyesírási vezérfonalról" ír igen 
ta r ta lmas bírálatot. Zemplényi I m r e „Cserké-
szet és leventeség" című cikkében a cserkész-
képzést a leventereveléssel á l l í t ja párhuzamba 
s örömmel ál lapí t ja meg, hogy illetékesek a 
cserkészet további fennta r tásá t szükségesnek 
t a r t j ák . 

Magyar Népiskola. Az Állami Tanítók és 
Óvónők Országos Egyesületének hivatalos 
lapja. Felelős szerkesztő: Kerék Péter . Októ-
ber havi számában vezető helyen hálás kegye-
lettel emlékezik meg gróf Klebelsberg Kunó-
ról, a ha lhata t lan emlékű ku l tuszmin isz tc rő l 
halálának 10. évfordulója alkalmából. Kerék 
Péter „Űj magyar forradalom" cin en gondola-
tokban gazdag cikket í r az ú j magyar életben, 
megfelelőbb társadalmi berendezkedésben méltó 
helyét elfoglaló, mindig a magyar jövőé ' t dol-
gozó nemzetnevelő munkájáról- Szabó Sándor 
Lajos „Akik nem kaptak tanyai pótlékot" című 
cikkében a tanyai pótlék kiosztása nyomán fel-
merült panaszokról í rva egyenlő elbánást kí-
ván. Ky—K. „Senki szigetén" cím alat t nemzeti 
szempontból is a tanítói életpálya megfelelőbb 
értékelését sürgeti . Foglalkozik még a lap az 
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1940. évi XX. t.-c. Népiskolai Utasításba fog-
lalt végrehajtási rendelkezésével kapcsolatban 
megszerkesztett nyomtatványok hiányaival, hi-
báival. 

Szilágyvármegyei Tanügy. A vármegyei Ál-
talános Tanítóegyesület és a Szilógyváimegyei 
Tanfelügyelőség hivatalos lapja. Főszerkesztő: 
Fügedi Péter. Október havi számában közli 
dr. Gazda Endre vármegyei alispánnak elis-
merő, köszönő sorait a 180 tagból álló tai.ítói 
énekkarnak báró Wesselényi szobrának új le-
leplezése ünnepélyén való kiválóan szép és em-
lékezetes szereplésééit. Részletesen hozza a 
sí.oborleleplezési ünnepség lefolyását. Az ünne-
pélyen dr. Szinyei Merse Jenő vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter is megjelent és beszédet 
is mondott. „Üzenet" cím alatt a szilágysági 
kis falvak tanítóihoz intéz lelkes szavakat. 
„A gyermeknevelés kérdései" címen szülőéi te-
kezlethez felhasználható értékes adatokat kö-
zöl. A mai számmal 45 éves múltra vissza-
tekintő folyóirat még tanítási vázlatokat, egye-
sületi híreket is hoz. 

Narodna Skola. A kárpátaljai tanítók és ne-
velők lapja. Megjelenik magyar és ruszin nyel-
ven. Felelős szerkesztő Kutlán András, Ung-
váf. Október havi számában L. A. az 1848/49. 
évi szabadsághaicunk dicső hőseiről emlékezik 
meg kegyelettel „Vértanúk Napja" címen. 
Krajnik János „Egytől ötig" cin ű cikkében 
ruszin nyelven gyakorlati tanácsokat ad a szá-
molás-mérés tanítása köréből. Zsulivov J. 
„Némajátékok az iskolában" címen szintén ru-
szin nyelven értekezik. Dr. Szabadfi Endre „Az 
állami népiskolai gondnokság szerepe a mai 
népiskolában" cím alatt az 1940. évi XX. t.-c. 
végrehajtása tárgyában a 26.000—1941., 26.200— 
1941. és 31.000—1942. V. K. M. szán ú rendeletek-
kel kiadott Utasítások alapján foglalkozik az 
állami népiskolai gondnokság szervezetével, az 
iskola anyagi ügyeinek és az iskola nem peda-
gógiai vonatkozású ügyeinek elintézése körüli 
teendőivel. Earsányi Péter „Hogyan tanítsuk a 
magyar történelmet?", Turjanszki „Az ideges 
tanító" ruszinnyelvű és Suara Róbert „Az ifjú-
ság légoltalmi nevelése" című magyarnyelvű 
cikkében sok hasznos tanácsot adnak a gyakor-
lati nevelőnek. Beszámolók a megtartott taní-
tói gyűlésekről, hírek magyar és ruszin nyel-
ven, lendeletek, közlemények és végül lap-
szemle teszik változatossá a jól szerkesztett 
kétnyelvű folyóiratot. 

Magyar Tanító. A Pestvármegyei Általános 
Tanítóegyesület hivatalos közlönye. Szerkeszti: 
Gyulai István. A negyedévenként megjelenő 
lap legutóbbi számában özv. Rákos Istvánné 
„Öszi kikelet"' címen a mai küzdelmes időkben 
a magyar tanítóra váró szent kötelességről ír. 
A n.unkát nemzetünk jövőjéért, a türelemmel 
kivárt győzelem érdekében héroszi nagyvonalú-
sággal kell végeznünk. Zsáry Dániel „Van-e 
szükség a népiskolában tankönyvre f" című cik-

kében lélektani alapon vizsgálódva sorolja fel 
az érveket és ellenérveket a népiskolai tanköny-
vek szerepéről. Végeredményben azt kívánja, 
hogy a tanítóság a tankönyveket helyezze 
vissza a megérdemelt régi trónusára, elsősor-
ban a tanulnivágyó gyermeksereg érdekében. 
Tartalmas főtitkári jelentést és egyesületi hí-
reket is hoz a lap-

A „KárpátTedence" most megjelent októberi 
száma a szövetkezeti kérdést tárgyalja. Cikk-
írói: Ihrig Károly: A szövetkezetek az irányí-
tott gazdálkodásban, Wünscher Fiigyes: Fo-
gyasztási, termelő és értékesítő szövetkezetek, 
Nagy Ferenc: Az eszmei szövetkezeti élet felé, 
Szilágyi László: Időszerű hitelszövetkezeti kér-
dések, v. Gábriel Jenő: A Hangya szövetkeze-
tek intézményei, Tahy István: Az ipari szövet-
kezeti mozgalmunk kérdései, Hajdú László: Az 
iskolaszövetkezetek, Oberding József György: 
A szövetkezetek és a magánkereskedelem Er-
délyben, Szentiványi Dezső: A szövetkezeti 
mozgalom a Délvidéken, Sz^bó Miklós: A szö-
vetkezetek bírálata és a kívánalmak, Csery 
Clauser Mihály: Gróf Károlyi Sándor. E na-
gyobb tanulmányok mellett számos rövidebb 
cikket olvashatunk még a hazai és külföldi 
szövetkezetek működéséről. Ezen cikkek bizo-
nyára hozzá fognak járulni ahlioz, hogy meg-
ismerjük a szövetkezetek működését, időszerű 
kérdéseit és hogy tisztázást nyerjenek a táma-
dási felületek, amelyeknek kivizsgálása a szö-
vetkezetek jövőbeni erőteljes működése szem-
pontjából igen fontos. E különszámot dr. Szabó 
Miklós állította össze, s annak megjelentetésé-
vel ismét fontos feladatot teljesített a „Kárpát-
medence". 

A lap szerkesztősége és kiadóhivatala Buda-
pest, Gr. Károlyi-u. 22. sz., II. e., telefon 383-157. 

Magyar Tanító. A volt „Felvidéki Országos 
Általános Tanító Egyesület" hivatalos lapja. 
Szerkeszti Boros Béla. Október havi számában 
hozza az elnökségnek dr. Szinyei Merse Jenő 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
intézett és folyó évi szeptember hó 4-én kül-
döttsége útján átadott emlékiratát az országos 
tanítói egység kiépítése érdekében. Szkedányi 
Károly „A rádió bekapcsolása a nevelésbe" cí-
men a szóles és megbízható alapokon kiépí-
tendő iskolai rádió megszervezésének lehetősé-
geiről értekezik. Molnár Ferenc „Egy akol le-
gyen és egy pásztor!" című cikkében igen 
figyelemieméltóan ír mindenjellegű tanítósá-
gunk szervezetének megalkotásáról. Lelkes sza-
vakkal bátorít, buzdít a teljes egység elérése 
iránti kitartó és önzetlen munkára. Csaplár 
István a sok tanítói állás árván-maradásának 
okait fejtegeti „A tanítói pálya elnéptelene-
dése" című cikkében. Hasonló tárgyú Varga 
László „Harmincötéves" című cikke. Egyesületi 
élet, Közérdekű tudnivalók, Tanácsadó, Könyv-
es lapszemle s lúrek egészítik ki a tartaimas 
lapot. Kcttamellékletében 15 két- és három-
szólamú magyar dalt is hoz. 
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Német tanügyi lapokból. 

Egy ideális tanító emlékezete. 
Ezzel a címmel közöl rendkívül kedves és 

megkapó cikket a Der Deutsche Erzieher ha-
sábjain Will Vesper. egy jeles német költő és 
író. Emlékezése bevezetőjéül megállapí t ja , hogy 
sok különleges és nehéz dolog van a tanítók 
sorsában, azokéban, akik valódi h ivatot tsággal 
s szent komolysággal az i f júság nevelői es aKik 
egy egész életen át azon fáradoznak, hogy ide-
gen gyermekeket vezessenek a tudón.ány ú t j á n 
és még inkább az életbe vivő úton. A nép gyer-
mekei évtizedről évtizedre mennek el n ellet-
tük, viharosan rohamozó csapat, melynek min-
den egyes t ag ja különbözik a másiktól, köztük 
tehetségesek és tehetségtelenek, restek és szor-
galmasok, vihaiosak és csendesek, lelkesek és 
mélák, ezerféle változata a temperamentumok-
nak. És valamennyinek ő a hivatott vezetője, 
nemcsak megszentelt fe ladatánál fogva, h a m m 
egy tisztább, nemesebb emberi valóság szelle-
mében. Mint an.az evangéliumi magvető elveti 
a magvakat , egyrésze az ú t szélére esik, más 
része sziklás t a la j ra , ismét másik része tüskék 
közé, de bizonyos része mégis jó termőföldbe 
s ez aztán százszoros tern ést hoz. De — s ebben 
rejlik feladatának t rag ikuma — a magvető 
nem egyúttal a ra tó is. Önzetlenül vet s nem 
is tudja , mi kél ki belőle, sem azt, hogy minő 
termőföld lakozik egyes taní tványaiban. Sőt 
nagyon könnyen megtörténik és emberi dolog, 
hogy csalódik és, ami esetleg buján kicsírázik 
szeme eíőtt, nem az, ami később valóban gyü-
mölcsöt terem. Csak r i tkán lesz megállapí tható 
és r i tkán tud ja meg, hogy mi kelt ki az ő veté-
séből és mi érlelődött meg valóban terméssé. 

Az i f j ú ság ostroma szakadatlan elviharzik 
mellette, előietörve kifelé az életbe, sokszor 
türelmetlenül várva, hogy a tya i tanácsadójá-
tól és nevelőjétől szabaduljon, hogy maga ér-
vényesüljön a küzdelemben s azután az élet 
harcában már nem gondol arra , aki, mikor úgy-
szólván elsietett mellette, kezébe adta neki a 
fegyvereket. Hálát lan az i f j ú ság természeténél 
fogva s talán annak is kell lennie. Szeme előre 
néz, nem a múltba, a jelenbe is alig, csak egye-
dül a jövő felé fordulva! A tanító ellenben 
marad. Ü j i f j ú nemzedéket bíznak reá. Az, 
amely tovább sietett, aligha lá t ja viszont, pedig 
mindenikkel, aki eltávozott, egy-egy darab sza-
kad ki a szívéből. 

Ha az ember idősebb lesz, mint én, akkor 
föl-fölpillant napi küzdelmei és munkái között 
és visszanéz egy percre s azokra gondol, kik 
valamikor élete ú t j ába kerültek, akik foglal-
koztak velünk s akiknek talán többet köszön-
hetünk, mint amennyit valóban meg tudunk 
hálálni valaha. És hogyan is tudnók meg-
köszönni? „Íme az életem" — mondhatnók — 
„munkám és eredményeim. Tudom jól, hogy 
akik valamikor a jó magot elültettétek éle-
tembe, részesek vagytok benne. Legyen az a 
köszönetünk, ha lát játok, hogyha nem is tietek 

a termés, de mégsem esett minden mag kőszik-
lái a." 

Sajnos, az, akire most egész bensőséggel 
gondolok, már nincs az élők között- És keserű 
bánat vegyül a rágondolás örömébe. De szeret-
nék tanúságot tenni mellette, most, annyi idő 
múlva, és elmondani, hogy jól tudom, mit és 
mennyit köszönhetek neki. A mi csendes meg-
emlekezésünk legyen az a babérág, meiyet sír-
j a r a teszünk. 

Nem í'ogcm megnevezni őt. Hadd áll jon előt-
tünk egesz szeilemisegeben, név nélkül, meg-
tisztulva az esetiegesseg eniberí saiakjutól, de 
mint derült, viuaiu peiuája azoknak az igazi 
s valóban Istentói főiként nevelőknek, akiket 
életükben tán sohsem ismernek el ilyeneknek, 
kik taian maguk sem t a i t j a k ilyeneknek ma-
gukat s akik szinte eszievétlenül csendes magot 
mag után vetnek el az ü j ú szívekben. 

Groteszk s kissé mintegy megmosolyogni 
való volt az a lakja . Ez nem is kerülte el az 
i f júság figyelmét, melynek oly sok érzéke van 
a komikus iránt . Mikor ott ült az első padok 
előtt a ka tedrá ján az osztály felé fordulva, 
ra jongva s follengzően, maga is áttüzesedve 
s meghatva attól, amit t an í tan ia kellett, meg-
rendülve egy versnek szépségétől, megiemegve 
egy történet t ragikumától , melyet mindig ú j r a 
átélni látszott, s azután a térdére csapott és 
uélua a meghatottságtól könnyezve zokogta: 
„Gyerekek, milyen szép ez!" — akkor mi mind-
nyá jan inkább a vidám elemet lá t tuk meg eb-
ben a jelenségben és ebben a pil lanatban, mint-
sem lelkének áttüzesedését vagy élő szemléle-
tének frisseségét és ellágyulását ennek a fér-
f iúnak, aki megindul tan úgy élt h ivatásában 
es tudományában, hegy ez sohasem volt neki 
puszta megszokás vagy kénytelen-kelletlen tel-
jesített kötelesség, hanem mindig ú j föllendü-
lés és valódi élmény. E l r agad t a tva benső lel-
kesedéstől sohasem ragaszkodott ahhoz, amit a 
tanítási óra, a penzum éppen kiszabott, hanem 
minden i rányban belemarkolva átfogó nagy 
tudásának teljébe, magával ragadott bennünket 
is, talán nem is gondolva arra , vá j jon az iskolai 
év végére elvégeztünk-e mindent, ami elő volt 
írva, nem mindig figyelve ar ra , vá j jon mind-
nyá jan követtük-e gondolatmenetét és elég 
gyakran keserűen csalódva, ha végül néhány 
hívével vagy akár minden kíséret nélkül egye-
dül marad t gondolatainak világában. 

Ebben volt neki, mint taní tónak gyöngéje, 
mondták elöljárói, hogy a korlátoltabbakat, a 
makacsokat és lus tákat magukra hagyta és 
nem sokra becsülte, hogy követik-e őt. De ebben 
úgy cselekedett, mint elődei — régi fríz vérből 
származott —, akik kalandos vikingú- ja ikra 
bizonyára csak a kiválókat vitték magukkal és 
a fá rad taka t és bátor ta lanokat otthon hagyták. 

Így hát nem volt talán mindig pedagógiai-
lag helyes, lényének azonban teljesen meg-
felelő, hogy válogatott a taní tványai között és 
egy-egy kisebb csapatot vasárnaponként meg-
hívott agglegényi szállására és ott még bensőb-
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ben és még közelebbről részesítette őket tudá-
sából és élettapasztalataiból. 

Nemsokára az iskolából való eltávozásom 
után nagyon is korán meghalt. Rövid idővel 
elhunyta előtt még meglátogattam őt beteg-
ágyánál. Habár tisztában volt vele, hogy a ha-
lál már kiszemelte őt magának, vidám, derűs 
és beszédes volt. Elővette a takarója alól Hera-
kleitos, a göiög bölcs élő n ondásainak egy 
ódon kiadását s elkezdett velem fordítani né-
hány részletet, n.elyet megjelölt magának. Jó 
darabig találgattuk homályos célzásait, mind-
ketten örülve együtt, ha sikerült világos ma-
gyarázatra jutni. 

„Nem szabad túlságosan világosnak lenni 
— mondotta — ezek a csillagok a sötétben vilá-
gítanak." És mikor ezt a mondást szépen le-
fordítottuk: „Egy és ugyanaz nekünk az, ami 
él és ami holt, ami növekszik és ami szunnyad, 
ami fiatal és ami öreg: mert egyik a másikba 
megy át s a másik az egyikbe vissza" — akkor 
csendesen visszafeküdt párnájára és mosoly-
gott magában, mint egy szép, nagy titok felett-

Der Deutsche Erzieher, 
1941:12. szám. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Kerényi József: Iskola és embergazdálkodás. 
(A Magyar Királyi Gyermeklélektani Intézet 
Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó közle-
ménye- Különlenyomat a „Gyermek és az Ifjú-
ság" 1S42. évi XXXIV. évf. 1. számából.) 

A mai forrongó idő harcainak elcsendese-
dése után kialakuló új világban csak a kiváló 
emberanyaggal rendelkező nemzetek fognak 
tudni független, önálló állami életet élni. Ennek 
az emberanyagnak a lelki egészségügye Ke-
rényi József gyógypedagógiai tanár, a M. Kir. 
Gyermeklélektani Intézet asszisztense tanulmá-
nyának tárgya. 

Az emberek boldogulásának előfeltétele ma 
legalább a négy középiskola elvégzése. Viszont 
éppen ennél a 10—15 éves korban levő gyer-
meknél lépnek fel leggyakrabban az olyan 
lelki zavarok, amelyek a gyermek iskolai visel-
kedésére és előmenetelére zavaró hatással van-
nak. A súlyosabb esetekben az iskolából tör-
ténő kizárás a megoldás, amelynek következ-
ménye leggyakrabban a gyermek elzüllése. 

Amint a társadalomnak kötelessége, hogy a 
testi betegeket ne rekessze ki magából, ugyan-
úgy nem szabad kizárni az ilyen lelki leteg-
ségben. szenvedő gyermeket a kultúra áldásai-
ból. Minden pedagógusnak ügyelni kell arra, 
hogy csak a helyrehozhatatlanul értéktelen 
vagy valóban veszélyes elemek n aradjanak ki 
a közösségből. „Az iskola feladata a tünetek-
nek még a kezdeti s'ádiunban való meglátása, 
helyes érzékkel való megítélése, az élőid ző 
okok helyes felismerése s az ezen ckok kiküszö-
bölésére való türelmes törekvés." 

Mégis a helyes embergazdálkodás gondolata 
nem zárja ki azt, hogy szellemi pályára csak 
a valóban arra valók bocsáttassanak. A szer-
zőtől távol áll annak gondolata, hogy követ-
kezményeiben kárcs koncessziók tételével az 
iskola értékét és nívóját lesüllyedni engedjük, 
de mindenkor, minden erőnkkel igyekezzünk 
menteni a menthetőt. Ma, an ikor az anyaggal 
való gazdálkodás jelszóvá vált, a minden holt 
anyagnál értékesebb emberanyag mindenné] 
fontosaLb. 

A pedagógusok nagyrésze ma már felismerte 
ennek jelentőségét és problémagyern ekeket a 
Gyermeklélektani Intézet ambulanciájára irá-
nyítják kivizsgálásra és kezelésre. Időszerű 
lenne egy „Nevelési Tanács" megszervezése, 
amelynek keretei a fenti intézet létesítésével 
máris adva vannak. 

Nemzetünk örökkévalóságát csak úgy bizto-
síthatjuk, ha minden magyar lelket megőrzünk 
az életnek; ez ma minden pedagógus nemzeti 
kötelessége! 

Pázmány Péter válogatott munkái. Összeállí-
totta dr. Baboss Ernő, Magyar Népművelők 
kiadása, Budapest. 

Szükségesnek tartjuk, hogy a Magyar Nép-
művelők Társasága olcsó kiadványsorozatának 
ezen kötetéről külön megemlékezzünk. A Tár-
saság ezen olcsó, filléres kiadványokkal a for-
galomból kivont, értéktelen, utcairodalmat kí-
vánta részben pótolni a magyar írók legkivá-
lóbbjai népszerűsítésével és műveiknek filléres 
áron közkinccsé tételével. Ez a kötet (100 olda-
lon) a nagy katolikus egyházi író és szónok 
irásai legjavából közöl részeket, így a Kempis-
frrdításából, imádságos könyvéből, a Kalauzból 
ét; Prédikációiból. Megtaláljuk a hí: es Miatyánk-
parafrázist is, a prédikációk között pedig a 
hozzánk, nevelőkhöz különösen közelálló szent-
beszédeket. Bár n inéi többen forgatnák ezt a 
gyűjteményt, amely az összeválogatás szeren-
csés volta folytán hűen tükrözi a nagy egyház-
fejedelem írói és emberi kiválóságait. 

Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci• (Két 
kötet-) 

Különös, eredeti ember Kakuk Marci, csa-
vargó és életművész egy személyben. Gyermek-
korában még a polgári társadalom tagja volt, 
de szülei halálával megszűnik az lenni. Ez a 
gyermekkor sem volt éppen gondtalan; meg-
döbbentő példája annak, hogy az alkohol ho-
gyan tesz tönkre egy egész családot, szülőket 
és gyermekeket. Ezután még szomorúbb idők 
következnek: inaskodással kezdi új életét, majd 
alkalmi munkákból tengődik. 

„Ám Kakuk Marci, ha csavargó is, nem any-
nyira züllött, alja egyén. Sem nem tolvaj, még 
csak nem is iszákos túlságosan, sőt még azt 
sem lehet ráfogni, hogy dologkerülő. Szíve pe-
dig"? Sohsem romlottabb Kakuk Marci szíve a 
másokénál! Csak valahogy mintha eleve csa-
vargónak lett volna rendelve a Magasságoktól." 

Bolyongása közben sokfelé elvetődik; min-
denütt megszeretik szorgalma, jóakarata, jó-
kedélye miatt- Időnként már-már úgy látszik, 
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hogy sikerül horgonyt vetnie és otthont alapí-
tani, amely után állandó vágyódás él szívének 
egy rejtett zugában. Az országutak végtelen-
jén azonban melléje szegődött egy társ, aki 
valósággal rossz szelleme lesz és egyben teljes 
ellentéte Marcinak. Ahányszor Marci a jóra 
hajlik és már-már sikerül kievickélnie a nyo-
morúságból, megjelenik ez a Soma és újra meg 
újra magával rántja. Végül is mint kortesek 
sok izgalmas kalandot élnek át, amíg Somát, 
akinek már sok van a rovásán két és félévi 
börtönre ítélik. 

Marci ezután otthont talál és ezzel lezárul 
Kakuk Marcinak, a csavargónak élete. 

Az eredeti nyelvezetű, újszerű regény a Ma-
gyar Élet kiadásában jelent meg. (Budapest, 
1942.) 

P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Pcrecsenyben. \ perecsenyi 
járás tanítósága folyó hó 20 án Perecsenyben tartotta 
idei pedagógiai szemináriumát. Vitéz Derencsényi Miklós 
kir. tanpelügyelőn kívül je'en volt a járás közkedvelt fő-
szo'igiabírája, dr. Margittai Endre, aki az iskolák és taní-
tóság ügyei iránt mindig atyai módon érdeklődik, dr. 
Sztuienyi Sándor, a járás tisztiorvosa, dr. Darraa Jenőné 
szoc. előadó. Csorba Béla hadnagy, a jár. leventeparancs-
nokság kiküldötte, Nátolya Dezső g. kat. és Pribus György 
róm. kat. lelkészek, Petenykó Gyula polg. isk. igazgató 
a tanári karával és más érdeklődő vendégen kívül a járás 
mintegy 80 tanítója, valamint Pataky Lajos, a kirendelt-
ség ált. tanítóegyesületének elnöke is. 

Vitéz Derencsényi Miklós kir. tanfelügyelő megnyitó-
jában megem'ékezett a fronton küzdő hős honvédeinkről, 
kik a szebb, boldogabb jövőért harcolnak, örömmel álla-
pította meg, hogy a magyar nyelv tanítása eredményesen 
ha'ad s a ruszin gyermek fogékonvsága a magyar nyelv 
iránt kiváló; könnyen emlézi, kiejtése ki'ogástalan, ki-
fejező készsége e'sőrendü. A ruszinok szívesen teszik sa-
játjukká a szentistváni gondolatot, érdemesek voltak a 
múltban a „Gens Fidelissima" elnevezésre s érdemesek 
akarnaJc lenni most is. Ezzel szemben tapasztalja, hogy 
nincs még elég kiforrott módszer a ruszin iskolákban a 
magyar nyelv tanításához s ezért a munka nem egységes, 
aminek kiküszöbö'ését a mai pedagógiai szeminárium is 
hivatott alátámasztani, miért is felkéri a jelenlevő tanító-
ságot, hogy figyelmesen hallgassa meg az előadásokat, 
hozzászólásaival gazdagítsa azokat, igyekezzék azok ta-
nulságait otthon hasznosítani Üdvözö te a fent felsorolt 
vendégeket, kérve, hogy a jövőben is támogassák s segít-
sék érdeklődésükkel a tanítóságot munkájában s a mai 
szemináriumra Isten gazdag áldását kéri 

Ezután Paulisinec Miklós körzeti iskolafelügyelő tar-
tott igen tartalmas előadást a magyar nyelv tanításáról 
a nem magyar tannyelvű népiskolában, kiemelve a „direkt" 
módszer előnyeit, majd Prokop István állami tanító tar-
tott bemutató tanítást a ruszin II. osztályban magyar 
nyelvből: ,.É'et az iskolában" címmel, kapcsolatban az 
elf'bb említett előadással. A második előadást Márlon 
Albina tanítónő olvasta fel: „Fogalmazás tanítása a nép-
ÍEko'ában" címen, majd Balassa Lenke állami tanítónő az 
előadásban vázolt elveket igen szépen előkészített gya-
korlati tanításban mutatja be a magyarnyelvű népiskola 
IV. osztályában. 

Ügy az előadások, mint a bemutatott mintatanítások 
gyakorlatiassága példás volt. A sok tetszésnyilvánítást, 

tárgyilagosan elismerő elbírálást és a kiváltott lelkesítő 
érdeklődést teljesen kiérdemelték. 

Az előadások közti szünetben dr. Danas Jenőné szoc. 
előadó ismertette a nép- és családvédelmi munkát Hazánk-
ban az 1940 : XXIII. t. c. alapján, köszönettel nyugtázva 
a tanítóság eddigi önzetlen közreműködését a helyi szer-
vezetekben s kérve anr.ak le'kes támogatását továbbra is, 
hoigy mindenki megelégedett s boldog lehessen s érezhess3. 
hogy Hazája — mint igazi óiesanvja — gondját viseli. 

Majd Csorba Béla m. kir. hadnagy, leventeparancsnok 
tolmácsolta a hadtest s a járási leventeparancsnokság 
üdvözletét s vázolta a tanítóság eddigi érdemeit a levente-
képzés felelősségteljes munkájában, kérve a további lelkes 
munkát. 

Vitéz Derencsényi Miklós kir. tanfel'ügvelő a tanítóság 
nevéb?n megköszönte a buzdító s lelkesítő beszédeket, 
megemlítve, hagy a tanítóság — mint népnevelő — köte-
lezően kapcsolódik be mindkét szervezet munkájába, kí-
vánxa, hogy kéz a kézben jó megértésben támogatva egy-
mást haladhassunk előre. 

A pedagógiai szeminárium hivatalos részének befeje-
zése után a járás tanítósága mega'akította egyesületi 
járásköri szervezetét, melynek elnökéül Paulisinec Miklós 
körzeti iskolafelügyelőt, alelnökéül Bányai Kornél igaz-
gató-tanítót, pénztárosául Dobej Athanász állami tanítót 
s jegyzőjéül Mattyasorszky László ós Kovács Dezső igaz-
gató-tanítókat vá'asztotta meg. 

A járás tanítósága ez ünnepi alkalom hatása a'att 
lélekben megerősödve tért haza azon szent meggyőződés-
sel, hogyha kell, kettőzött munkát is teljesít s minden 
igyekezetét édes Hazánk jobb boldogulása érdekének szol-
gálatába állítja. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagogiai Társaság. A Magyar Paedagogiai 
Társaság dr. Prohászka Ferenc egyetemi tanárnak, a Tár-
saság elnökének vezetésével október hó 17-ikén tartotta 
évadnyitó felolvasó ülését, melyen a magyar pedagógiai 
világ érdeklődésének jeléül szép számú közönség ielent meg. 

Az ü'és tárgysorozatának első pontja dr. Cser János 
tanítóképzőintézeti tanár. orsz. szoc'ális felügyelőnek, a 
Társaság jegyzőjének Felső oktatásunk és a szociális 
irávyú szakképzés c. rendkívül érdekes, aktuális előadása 
volt. Bevezetésül az egyetemi szociá'is tanfolyamok szer-
vezetének, tanulmányi és vizsgarendjének szabályozása tár-
gyában mégjelent 800/1942. B. M. számú rendelet létrejöt-
tének előzményeit, történetét ismortette az előadó. Öröm-
mel állapította meg, hogy az egyetemek legnagyobb része 
készségesen válla'kozott. a kor szelleméből fakadó szo-
ciális irányú szakoktatás szükségletének kielégítésére. 
Majd ismertette a tanfolyamok szervezetét, amelyek a M-
Kir. Tisza István Tudományegyetem és a M Kir. Erzsébet 
Tudományegyetem jog- és államtudományi, valamint a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és 
a Ferenc József Tudományegyetem közgazdaságtudományi 
karán már ebben a tanévben megindulnak. A tanfolyamot 
a karok tanárai közül a karok által kijelölt és a belügy-
miniszter által jóváhagyott igazgató vezeti, előadóit pedig 
az egyetemek és tanárai és más szakértők közül bízza rtieg 
az illetékes kar. A tanfo'yam elméleti része három fé'évig 
tart, ahol előadásra kerülnek: ember-, nép- ós társadalom-
ismereti, társada'ompolitikai, valamint gyakorlati jellegű 
tárgyak. A tan'olyamot elsősorban az egyetemek és főis-
kolák rendes hallgatói látogathatják, de mások számára is 
megnyílik oly módon, hogy rendkívüli hallgatóként felve-
szik az egyetemre. Kifejtette az előadó azután, hogy az 
intézkedés voltaképen csak szükségmegoldás, amely azon-
ban beleesik az egyetemek vajúdó megújulása kérdésének 
vonalába. Egyelőre még kétséges, hogy a tanfolyamokon 
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6iker1il-e azt a hivatástudatot biztosítani, amely a szo-
ciális munkának né'külözhetetlen telté'ele. A szervezet ru-
galmassága azonban erre is lehetőséget biztosít. Egyúttal 
mód nyí ik arra is, hogy az egyes egyetemek vonzásterü-
letük társadalompolitikai helyzetét felderítsék és a tudo-
mány módszereinek alkalmazásával meg.elelő útmutatással 
szolgáljanak. 

A felolvasó ülés második tárgya dr. Jankovits Miklós 
pedagógiai szemináriumi előadó tanárnak, a székesfővárosi 
neve.éslélektani intézet vezetőjének, a Társaság rendes tag-
jának felolvasása volt Iskolai nevelésügyi állapotrajzok 
jelentősége a fővárosban címmel. A fe.olvasó iejtegetései 
abból indultak ki, hogy nevelésügyi állapotrajznak nevez-
zük mindazoknak a körülményeknek összeségét, amelyek 
között a nevelés végb?megv. E sok tényező közül leglé-
nyegesebbek a növendék életkörülményei, vagyis azok a 
viszonyok, amelyek között a gyermek él. A ne .élés sikere 
és a gyermek megismerése szempontjából nagyjelentőségű, 
hogy az iskola tisztán lássa ezeket az é.etkörülményeket. 
A növendík lelki alkata is legtöbbször következménye és 
függvénye azoknak az életkörülményeknek, amelyek kör-
nyezetét alkotják. A nevelés helyhez és i tőhöz kötött fel-
adatait csak az a nevelő tudja megoldani, aki állandóan 
kutatja ezeket a viszonyokat. Mivel a mai kor egyik ve-
zető elve a szociá is gondolat, a nev elés korszerűsége szin-
tén azt kí.ánja, hogy az iskola tájékozott legyen növen-
dékei szociális viszonyai felől. A Fővárosi Pedagógiai Sze-
minárium Neveléslélektani Intézete e meggondolások alap-
ján vette tervbe, hogy az összes fővárosi népisko ák neve-
lésügyi á'lapotrajzát elkészíti. E nagyszabású adatgyűjtő 
és feldo'gozó munkálat megindítása előtt próbaképen el-
készítette a VIII., Mária Terézia téri községi gyakorló 
népiskola á.lapotrajzát. Ebből közölt részleteket a felol-
vasó s az iskola növendékei alvásviszonyainak, lakásuk 
tisztálkodási lehetőségének és a szülők iskolai végzettségé-
nek grafikusan is ábrázolható adatain mutatta be az 
egyes osztályok, az alsó- és felsőtagozat, a fiúk és leányok 
életkörülményeinek különbségét. Előadása belejező részé-
ben utalt arra, hogy a nevelésügyi ál.apotrajz elkészítése 
milée közvetlen hasznot jelent a tanítónak, az iskolaláto-
gatónak és iskolafenntartó hatóságnak. 

Az előadások elhangzása után az elnök köszönetet 
mondott az előadóknak valóban időszerű s egyben tudo-
mányos értékű fejtegetéseikért, majd megköszönvén a meg-
jelent szépszámú közönség figyelmét és érdeklődését, az 
ülést berekesztette. 

— — ^ — ^ — — — 1 

H Í R E K 

Pro patria. Szilágyi Tamás tartalékos had-
nagy, áltami tanító 30 éves korában, a Don mel-
letti harcoki:an, augusztus havában hősi halált 
halt. Lelkiüdvéért az engesztelő szentmise-áldo-
zatot október 13-án reggel 9 órakor mutatták 
be a Bakáts-téri plébániatemplomban. — Perjá-
mosi Béla somodori állami népiskolai igazgató-
tanító. tart. hadnagy, századparancsnok, aki az 
elSő világháborúban is részt vett, f. év augusz-
tus hó 7-én a Don mellett vívott vitézi harc 
közben, életének 43. évében hősi halált halt. Baj-
társai egy elcsendesült eidő szélén temették el, 
ahol megrendülve álltak az utolsó tisztelgésen. 
Itthon, mint leventefőoktató nemcsak bátor-
ságra, áldozatkészségre, önfeláldozásra nevelte 
leventéit, a sok díjjal, emléktárggyal nemcsak 
emelte leventecsapatának hírnevét, hanem ha-
lálával példát adott az önfeláldozásra! A sír-

hant hirdeti, hogy magyar katona, magyar ta-
nító volt. Nyugodjék békével! Emlékét kegye-
lettel őrizzük! 

Sarusy Sándor csantavéri állami tanító, tart 
hadnagy 32 éves korában a keleti harctéren 1942. 
szeptember hó 9-éi. hősi halált halt A megboldo-
gult mintaképe volt a kötelességteljesítő tiszt-
viselőnek, aki végtelen szerénységével és ked-
vességével mindenki szeretetét és megbecsülé-
sét kiérdemelte. 

Pályadíjat nyert tanító. Máthé Mihály ref. 
tanító „Múzsa" által rendezett nótapályázaton 
„Ablakokban kinyílott c. nótájával II. a. díjat 
nyert. 

Hazafias példaadás. A mosoni Dunaág egyik 
kanyarodójának ki- és bejáratánál fekszik 
Magyarkimle, régebben „Kunkimle" község. 
Az egykor eredeti magyar községet a XIII. 
században kunok lakták, majd Mária Terézia 
idejében bajor telepesek, ma pedig fele rész-
ben magyar és német anyanyelvűek lakják. 
A község tanítónője — Tátray Pálné — a falu-
ból hadbavonult hős honvédek k részére az is-
kolánkívüli népmüvelés keretében a nyárutói 
napokban 300 P értékű gyapjú fonálból a ser-
dülő leányokkal téli meleg ruhát köttetett, ame-
lyet a messze keleten vallásunkért, hazárkért, 
értünk harcoló katonáinknak már ki is küldtek. 
A meleg ruhák anyagának árát a vasárnap nagy 
sikerrel előadott műkedvelői előadás tiszta jö-
vedelméből fedezik. 

Az esztergomi érseki tanítóképző-intézet 
százéves jubileuma. Az esztergomi érseki tat.ító-
képző-intézet folyó évi november hó 5-én fenn-
állásának százéves évfordulóját ünnepli, melyre 
az intézet volt tanítványait szeretettel meg-
hívja az igazgatóság. Az ünrepély műsora a 
következő: 

I. 9 órakor hálaadó szentmisét és Te Deumot 
mond a vízivárosi plébánia-templomban dr. 
Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, érsek, 
az intézet fenntartója. Énekrend: Halmos L.: 
Ecce Sacerdos. SzeLtmise alatt: Kyrie, Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei• Geyer Béla intézeti ze-
netanár miséjéből. Háromszólamú férfikar. 
Glória, Gephardi: Dicsérjétek Öt Kétszólamú 
kar. Credo. P- Martini: Jesu rex admiralibilis. 
Háromszólamú férfikar. Offertorium. Szent 
Imre herceg. Népének. Szentáldozás alatt. Liszt: 
O salutaris hostia. Négyszólamú kar. Kon-
gresszusi himnusz. Pápai himnusz. Te Deum-
Gregorián korális. 

II. 11 órakor ünnepély az intézet dísztermé-
ben. 1. Himnusz. 2. A megnyitó beszédet mondja 
Baital Alajos, az intézet igazgatója. 3. Megem-
lékezések és üdvözlések: A gyakorlóiskolások 
nevében: Csornai László IV. oszt. tanuló. A nö-
vendékek részéről: Völgyesi Pál V. éves tanuló. 
A „Bajtársi Szövetség" üdvözletét tolmácsolja: 
Drozdy Gyula kormánytanácsos, a Szövetség 
elnöke. Az 50 éve végzett tanítók nevében be-
szél: Drégely Dezső ry. polg. isk. igazgató. 
A TITOE nevében: Mesterliázy Jenő áll. tanító-
képző-intézeti igazgató, a TITOE főtitkára. 
A KTF nevében dr. Kürti Menyhért elnök-
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főigazgató. A tanker. kir. főigazgatóság részéről 
Csaplovics József tanker. kir. főigazgató. 4. Bach 
S. J-: D-moll toccata és fuga. OrgOLán előadja: 
Pécsi Sebestyén orgonaművész, az intézet volt 
növendéke. 5. Ünnepi beszédet mond: dr. Mada-
rász István kassai megyéspüspök, az intézet 
volt tanára. 6. Cl. Mor teverdi: Jertek egybe, 
jertek. Háromszólamú férfikar. 7. Dr. Kenessy 
Béla „Százéves az Alma Mater" c. versét sza-
valja: Merényi László V. é. n. 8. Kárpáti Aurél 
író, szerkesztő, intézetünk volt növendékének 
novellája: „A szívesség". 9. Beethoven G-dur 
románc. Hegedűn előadja: Pusztai Árpád, or-
gonán kíséri: Pallos Béla főisk. hallgatók, inté-
zetünk volt növendékei. 10. Dr. Beresztóczy 
Miklós min. tanácsos, a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium képviselőjének beszéde. 
11. Záróbeszédet mond: dr. Serédi JusztiLián 
bíboros hercegprímás, érsek. 12. Szózat. Az ün-
nepély után a kiállítás megnyitása. 

III. 13 órakar ebéd a „Magyar Király" szálló 
éttermében. 15 órakor a kiállítás folytatólagos 
megtekintése. A volt tanárok és növendékek 
sírjainak megkoszorúzása. 

Gyermekiéisktani tanfolyam. A kisgyermek 
lelki fejlődése és lelki gondozása címen dr. 
Schnell János, a M. Kir. Gyermeklélektani In-
tézet igazgató-főorvosának vezetésével tan-
folyam indul szülők és nevelők részére a Ma-
gyar Királyi Gyermeklélektani Intézet helyi-
ségében (Bulyovszky-utca 26. szám). 

A tanfolyam tartama 10 előadás, idő min-
denkor hétfő délután 5—6 óra. (Folyó évi no-
vember 9., 16., 23., 30., dccen.ber 7., 14 és január 
4., 11., 18., 25-én.) Részvételi díj 30 pengő (előre 
fizetendő). 

A tanfolyam elsősorban a kisgyermek neve-
lőinek és gondozóinak szól. A higiénikus, mo-
dern testi gondozás elve és gyakorlata széles 
körben ismeretes, annak célszerű és áldásos 
voltáról ma már nencsak a gyermekorvosok, 
de a szülők és gyermekgondozók is meggyőződ-
tek. A kisgyermek lelki fejlődése, lelki szük-
ségletei, igényei, teherbírása stb. azonban álta-
lában igen kevéssé ismeretesek. 

Már pedig az egészséges fejlődés, az össz-
egyéniség harmonikus kialakulása, életrevaló-
sága éppen olyan mértékben függ a helyes lelki 
vezetéstől, mint a testi ápolástól. A gyermekre 
vonatkozó ilyen természetű ismereteket akarja 
a tanfolyam pótolni. 

Tárgya tehát a gyermek lelki fejlődésének 
részletes menete az újszülött kortól kezdve. Mi 
az, amit a különböző hetekben és hónapokban 
a gyermeknek a fejlődés átlaga szerint tudnia 
kell, tehát a szemlélet, a megértés, mozgás, be-
széd fejlődése stb. Hogyan szabad és hogyan 
nem szabad foglalkozni a kisgyermekkel; mire 
tanítható, milyen játék és foglalkozás felel meg 
neki, milyen nevelési módszert alkalmazzunk? 
Melyek a leggyakrabban előforduló fejlődési 
zavarok és nevelési hibák? 

A nagy érdeklődéssel várt tanfolyam elő-
adói dr. Schnell János igazgató-főorvos és dr. 
Gleiman Anna, a M. Kir. Gyermeklélektani In-
tézet asszisztense lesznek. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Tanítók családi pótléka. 
III. 

A családi pótlékok jelenlegi szociális rend-
szerének kiépítésében legjelentősebb jogszabály 
a 8 500/1941. M. E. számú rendelet. Ez a törvény-
erejű rendelet a családi pótlékok összegét a 
gyermekek számához kötve állapítja meg- Még-
pedig a tanító 

a) első két gyermeke után egyenként, havi 
40 P, 

b) harmadik gyermeke után havi 50 P, 
c) negyedik gyermeke után havi 60 P, 
d) az ötödik és az ötön felüli gyermeke(i) 

után egyenkint havi 70 P a családi pótlék ösz-
szege. (8-500/1941. M. E. sz. rendelet II. fel. 6. §.) 

Ha a tanító gyermekei számában — akik 
után családi pótlékot kap — időközben változás 
áll be, a családi pótlék összegét a családi pót-
lékban továbbra is részesülő gyermekek szá-
mának megfelelően újból megállapítják. (8 500/ 
1941. M. E. sz. rendelet II. fej. 6. §-ának (2) be-
kezdése.) Ha tehát pl. a tanító négy gyermeke 
közül az első gyermeke ellátottá válik, vagy 
pl 24. életévét betölti, az ellátctt, vagy 24. élet-
évét betöltött gyern eke után elveszti a családi 
pótlékra való igényjogosultságát. A családi 
pótlékra igényjogosító három gyermeke után a 
családi pótlékot nem az első gyermeke családi 
pótlékra való ipényjogosultságál ól folyó ösz-
szegben (40 + 50 + 60 P), hanem havi 40 + 40 + 
50 P összegben kapja. 

A tanítónak újszülött gyermeke után az első 
hónapban egyébként őt megillető családi pót-
léknak ötszörösére van igénye (a harmadik 
gyermeke után tehát az első hónapban összeg-
szerűen: 250 P-re). Az ötszörösösszegű családi 
pótlékot azonban a tanító részére csak abban 
az esetben lehet kifizetni, ha a tanító a családi 
pótlék folyósítása iránt a szabályszerű bejelen-
tést a gyermeke születésétől számított 30 napon 
belül n'egtette. Késedelmes bejelentés esetén a 
családi pótléknak csak egyszeres összege jár, a 
bejelentést követő hónap első napjától kezdő-
dően (8 500/1941. M. E. sz. rendelet II. fej. 7. 
§-ának (1) és (2) bekezdése). Ez a rendelkezés 
összhangban van a 7.000/1925. M. E. számú ren-
delet 72. pontjának (1) bekezdésében foglalt 
régebbi rendelkezéssel: „Az újszülött gyermek 
után a családi pótlék annak a hónapnak az első 
napjától kezdve jár, amelyben a gyermek szü-
letett: késedelmes bejelentés esetén azonban a 
családi pótlék csak a bejelentés napját követő 
hó elsejétől kezdve jár; a bejelentés nem tekint-
hető késedelmesnek, ha az a gyérmek születé-
sétől számított harminc napon belül történik." 

A tanítónak a gyermeke után járó családi 
pótlékra igényét az erre a cclra rendszeresített 
levelezőlapon kell bejelentenie. A bejelentési ek 
„szabályszerűdnek kell lennie, azaz a levelező-
lapon feltüntetett adatokat pontrsan ki kell 
tölteni. Az igénybejelentés a hivatali főnök 
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(gondnokság, iskolaszék elnöke stb.) a láírása 
nélkül nem szabályszerű. Az igénybejelentő lap 
a m. kir. központi i l letményhivatal t címzett-
ként feltünteti . 

A taní tónak a gyermeke u tán járó családi 
pótlékát annak a hónapnak a végével szüntetik 
be, amely hónapban a családi pótlékra a jog-
cím megszűnt (7.000/1925. M. E. sz. rendelet 73. 
pontja) . A családi pótlékra vonatkozó jogcím 
n egszűntét (pl. a gyermek ellátottá válását, 
vagy 24. életévének betöltését stb.) a m. kir. 
központi i l letményhivatalnak be kell jelenteni. 
(Folytatjuk.) Dr. Horváth Zoltán. 

Tájékoztató 
a Székesfővárosi Pályaválasztási 
Tanácsadó és Képességvizsgáló 

Intézetről. 
Az 1911-ben létesített Székesfővárosi Pedagó-

giai Szeminár iummal kapcsolatosan egy lélek-
t a t i és pedagógiai laboratór iumot is szervez-
tek azzal a célkitűzéssel, hogy ott a székesfővá-
rosi tanítók és tanárok lélektani és pedagógiai 
vizsgálatokkal, kísérletekkel, gyakor la tokkal 
szakszerű vezetés mellett, tudományos alapon 
foglalkozzanak. 

Ebből a Lélektani Laboratór iumból fej lődött 
ki a mai Székesfővárosi Pályaválasz tás i Ta-
nácsadó és Képességvizsgáló Intézet. Az utóbbi 
időben egyre jobban érezhetővé vál t a mill iós 
lélekszámot jóval meghaladó székesfővárosban 
egy önálló pályaválasztási t a t ácsadó és képes-
ségvizsgáló intézet hiánya. Olyan intézeté, 
amely h iva tva van a pályaválasztás előtt álló 
százezernyi fővárosi i f j ú s á g és a szülők iskola-
választási, illetve pályaválasztás i gond j a i t 
megkönnyí te t i . 

A régi Lélektani Labora tór ium is foglalko-
zott ugyan az i f j ú s á g pályaválasztási i rányí tá -
sával és az ehhez szükséges előzetes képesség-
vizsgálatokkal, de tevékenységének sú lypon t j a 
mégsem ezen a feladatkörön, hanem —< tevé -
nek megfelelően — inkább a tudományos célú 
lélektani vizsgálatokon nyugodott . 

Ezzel szemben a Sze tdy Káro ly polgármes-
ter úr 1941. évi szeptember hó 29-én kelt 
96130/1942. — VII . ü. o. számú Hatá roza táva l 
életrehívott és átszervezett ú j intézet tevékeny-
ségének központi tengelye a mai idők szükség-
letének megfelelően az i f j ú s á g egész tömegére 
kiterjedő iskolaválasztási és pályaválasztás i 
tanácsadás, tá jékozta tás és i rányí tás , amelyet 
vagy előzetes képességvizsgálathoz kötve, vagy 
a L é i k ü l — csupán a külső körülmények isme-
rete a l ap ján — lát el az i f j ú ság körében. 

Az Intézet, ideiglenes szervezete szerint, há-
rom szakosztályban működik: 

1. a pályaválasztás i tanácsadó, tá jékoztató 
és propagandaosztály, amely az iskolaválasz-
tási tanácsadást is végzi, 

2. a képességvizsgáló-osztály és lélektani la-
boratórium, 

3. a tudományos és stat iszt ikai osztály. 

1. Az Intézet pályaválasztás i tanácsadó, tá-
jékoztató és propagandaosztá lya ú tmu ta t á s t és 
gyakor la t i tanácsokat ad a pályaválasztás (is-
kolaválasztás) előtt álló fővárosi i f júság , illetve 
a szülők számára. A szakosztály az elhelyezke-
dési lehetőségek ismerete, az adott és a várha tó 
munkapiaci viszonyok ál landó figyelemmel-
kísérése a lap ján a r r a törekszik, hogy az iskolá-
kon keresztül tömegszerűen i rányí t sa a fővá-
rosi i f júságo t pályaválasztási vagy iskolavá-
lasztási elhatározásaiban. A tömegszerű i rányí-
tás azt je le t t i , hogy az Intézet nemcsak a 
hozzáfordulóknak ad tanácso t hanem tájékoz-
ta tásával felkeresi az iskolákba já ró egész 
i f júságot , tehát ebből a központi i rányí tásból 
senki nem marad ki. A pályaválasztási vagy 
iskolaválasztási i rányí tás során az Intézet ki-
adványaiva l is t á jékoz ta t ja a szülőket és az 
i f júságo t az egyes életpályák felkészültségbeli 
követelmétyei , az elhelyezkedés lehetőségei és 
előfeltételei, va lamin t szociális viszonyai és 
gazdasági helyzete tekintetében. 

Megfelelő p ropagandá t fe j t ki a szakosztály 
a gazdasági, tá rsadalmi vagy nemzeti, i lletve 
fővárosi szempontból kívánatos pá lyaválasz tás 
érdekében. Megismertetni és megkedveltetLi tö-
rekszik az i f j ú ságga l a kevésbbé felkarol t élet-
hivatásokat és munkaköröket . A régi közismert 
pályák mellett ú j életcélokat, kedvező elhelyez-
kedési és megélhetési lehetőségeket jelöl meg 
a pályaválasztás előtt álló i f j ú s á g számára. 
Tárgyi lagos szempontok és hiteles adatok alap-
ján fe lh ív ja az i f j ú s á g f igyelmét az egyéni és 
közösségi érdekekből nem kívánatos pá lyavá-
lasztás esetleg káros szociális következményeire, 
testi vagy lelki veszélyeire. Különös g o t d d a l 
k íván ja az Intézet kidolgozni az iskolaválasz-
tási tanácsadás tudományos alapjait. 

2. Az Intézet képességvizsgáló osztálya és 
pszichotechnikai (lélektani) labora tór iuma első-
sorban azok tak a testi és lelki tu la jdonságok-
nak, képességeknek és jelenségeknek ku ta tásá -
val, mérlegelésével foglalkozik, amelyek az 
egyes é le tpályákra s a magasabbfokú (közép-
fokú) iskolákra való alkalmasságot vagy alkal-
mat lanságot már a 10—11 éves gyermeknél is 
meghatározzák, illetőleg, amelyek a lap ján a 
14—15 éves korban csaknem teljes biztoLsággal 
eldönthető, hogy a gyermek milyen iskolákba 
és később milyen élethivatásokra való. Ezt az 
utóbbi megál lapí tás t a 10—11 éves korban még 
nem egészen konkrét értelemben kell vern i , 
mert i t t még nem azt ku ta t juk , hogy valaki jó 
ötvös lesz-e vagy jó tisztviselő, hanem csak azt, 
hogy a gyermek magasabb előképzettséget 
igénylő szellemi pá lyákra való-e inkább, vagy -
középfokú előképzettséggel is elvégezhető gya-
korlati élethivatásokra- Az Intézet tehát csak 
fővonalakban i ráLyí t ja az i f j ú s á g pályaválasz-
tási (iskolaválasztási) elhatározásait . 

A szakosztály keretében önálló orvosi alosz-
tály is működik, amely az egyes élethivatások 
és munkakörök testi igényeinek, esetleges testi 
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ár ta lmainak vizsgálatával s rendszerezésével 
foglalkozik. Ezeket a követelményeket és ve-
szélyeket a pályaválasztás előtt álló i f j ú ság 
adott testi a lkatával (kondíciójával), és a lelki 
vizsgálatok eredméi yeivel egybevetve a pálya-
választási tanácsadó-szakosztály szolgál fel-
világosítással az egyénnek a választott pá lyá ra 
való a lkalmassága tekintetében. 

Különleges nemzeti fe ladata a képességvizs-
gáló szakosztálynak a magyarság lelki alkatá-
nak sa já tos jel lemvonásait felderí teni s ezeket 
a jellegzetes lelkületi megLyilvánulásokat az 
egyes élethivatások és gazdasági munkakörök 
követelményeivel összevetve, a fa j tabe l i ma-
gyarság gyermekei t megfelelő pá lya i rányí tás -
ban részesíteni. 

3. A tudományos és stat isztikai osztály első-
sorban a szellemi és fizikai (gazdasági, ipari , 
kereskedelmi) munkapiacra , s az elhelyezkedési 
lehetőségekre vonatkozó tájékozódással és adat-
gyűj téssel foglalkozik. Ezenkívül pályaismer-
tetőfüzetek, pályatükrök, tá jékoztató nyomtat-
ványok (röplapok), i f j ú ság i pályaválasztás i 
folyóirat szerkesztésével és kiadásával , propa-
gai dakiadványok (plakátok stb ) terjesztésével, 
a pályaválasztás i és képességvizsgálati szak-
irodalom művelésével, a s tat iszt ikai adatok tu-
dományos feldolgozásával és k iadásával foglal-
kozik. 

Az Intézet m u n k á j á t az egyes fővárosi tan-
intézetekben (nevelők tézetekben) tiszteletbeli 
munkakörre l megbízott külső iskolai pálya-
választási tanácsadók is t ámogat ják , hogy az 
Intézet működése minél szorosabb kapcsolatban 
legyen az iskolázó i f jú ságga l és ezek szülőivel. 

Az Intézet az iskolai szünidőktől függetle-
nül egész éven á t folyamatosai, működik és ren-
delkezésére áll a tanácsai t vagy vizsgálatai t 
kérő hatóságoknak, intézményeknek, szülőknek 
és az i f júságnak . Terület i hatásköre á l ta lában 
csak a fővárosban iskolázó i f jú ság ra , illetve az 
itt élő szülők pályaválasztás i t á jékozta tására 
ter jed ki, de szükség esetén r e m zárkózik el a 
főváros környékének és a vidéki i f j ú s á g tá jé-
koztatásától sem. A pályaválasztási tanács-
adás á l ta lában ingyenes, míg a képességvizsgá-
latokért a polgármester ú r által megállapí tot t 
térítési összegeket szedi az Intézet. Ezek a d í jak 
4—12 pengő között vál takoznak a vizsgálatok 
természete szerint. 

Közalkalmazottak, hadirokkantak, hadigon-
dozottak, vitézek gyermekeinek vizsgálatáér t a 
megállapí tot t d í jak felét kell fizetni. 

A Székesfővárosi Pályaválasz tás i Tanácsadó 
és Képességvizsgáló Intézet ezidőszerint a VIII . , 
Mária Terézia-téri iskola — a Pedagógia i Sze-
minár ium — épületében, az I. emeleten van el-
helyezve. (Bejárat a VIII., Baross-u. 71. sz. ka-
pun.) Az Intézet igazgatója dr. Ájra J á L O S . 

Az Intézet hivatalos órái : naponta d. e. V29— 
'/22-ig, d. u. Vsö—V28-ig, szombaton d. e. — 
Vil-ig. Te lefonja : 144-767. 

Pá lyáza t i hirdetés. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja 

Pusztai Károly ny. székesfővárosi népiskolai 
igazgató által adományozott öt, egyenkint 200 
pengős tanu lmányi ösztöndíjra pályázatothi i det. 

Pá lyázhatnak Magyarország területén mű-
ködő, többgyermekes tanítóknak bárn ely tanító-
képzőben tanuló, szorgalnas , mindkét nembeli 
gyermekei, valláskülönbség nélkül. Egyenlő 
körülmények között, az adományozó óhajá ia , a 
győri róm. kat. tanítóképző egy növendéke 
előnyben részesül. 

A kérvényeket az Eötvös-alap elnökségéhez 
címzetten (Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 
47.) folyó évi december hó 10-ig kell benyúj tani . 

A pályázó bélyegmentes kérvényében í r j a lo 
családjának életköiülményeit . A pályázatban 
foglalt adatokat és a pályázó érdemességét az 
illetékes tanítóképző-intézet igazgatójának a 
kérvényre vezetett nyilatkozatával kell igazolni. 

Pályázat i hirdetés. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja a 

„Barabás Sándor és neje Szent-lványi Blanka 
családi a lap í tványa" 337 P 40 f-nyí esedékes 
kamatára pályázatot hirdet. 

Az a lapí tvány kamatainak teljes összegére 
a családból szárn azó és vérbelileg legközelebb 
álló olyan i f jú , illetőleg leány folyamodhatik, 
aki közép- vagy főiskolán, avagy ezeknek meg-
felelő szakiskolán tanul, jó erkölcsi magavise-
letet és kellő szorgalmat muta t fel. 

Ha a családból pályázó nem jelentkezik, a 
kamatokat három részre osztjuk. 

Az a lapí tvány 112—112—112 pengőre megosz-
tott kamataié-1 f r lyamodhat ik bármely m a g y a r 
főiskolát, egyetemet vagy szakiskolát látogató, 
n a g y a r , jó magaviseletű, szorgalmas és leg-
legalább jó eredménnyel tanuló i f j ú vagy 
leány, kinek szülei re formátus vallású, vagyon-
talan tanítók, s az Eötvös-alapnak legalább 10 
éve tagjai . Erdélyből származók előnyben ré-
szesülnek. 

A pályázat ha tá r ide je folyó évi november 
30. Az Eötvös-alap elnökségéhez (Budapest, 
VITI., Szentkirályi-utca 47.) benyúj tot t kérvé-
nyek bélyegmentesek. A folyamodványhoz csa-
tolandó: 1. A származást igazoló okr> ány. 
2. A tanulmányt igazoló okmány. 3. A tanár i 
kar ajánlólevele. 4. A szülők vagyonta lanságát 
igazoló hatósági bizonyítvány. 

N f VATA L O S R É S Z 

Pályázat i hirdetmény. 
A ceglédi állami Kossuth-gimnáziumnál, be-

töltésre kerülő egy kisegítő szolgai alkalma-
zásra pályázatot hirdetek. 

Az állás az 1941. évi 8.5C0. M. E. sz. rendelet-
hez csatolt 19- számú kimutatásban megállapí-
tott havibérrel és szabályszerű lakáspénzzel van 
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egybekötve. A kinevezés az 1927. évi 3.000. M. E. 
számú rendelet 14. pont ja a lapján egyelőre 
ideiglenes minőségben történik és ötévi kifo-
gásta lan szolgálat után válik véglegessé. Az ál-
lás betöltésénél igazolványos altisztek, vitézek, 
tűzharcosok, hadirokkantak elsőbbségi igénnyel 
bírnak-

A pályázati kérvényhez eredeti, vagy hiteles 
másolatban a következő okmányok csatolandók: 

1- A pályázó születési anyakönyvi kivonata, 
va lamint szüleinek és nagyszüleinek születési 
és házassági anyakönyvi kivonatai, illetőleg ke-
resztlevelei és esketési bizonyítványai. 

2. Nős pályázóknál a házassági anyakönyvi 
kivonat, a feleség születési anyakönyvi kivo-
nata, valamint szüleinek, nagyszüleinek szüle-
tési és házassági anyakönyvi kivonatai, illető-
leg keresztlevelei és esketési bizonyítványai. 

3. £0 napnál nem régibb keletű hatósági er-
kölcsi bizonyítvány, mely a családi állapotot 
igazolja. 

4. A magyar honosságot igazoló okmány. 
5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

va lamint a tanul t mesterséget és egyéb képe-
sítést igazoló okm.ány. 

6. Egészségi állapotot igazoló, újkeletű ható-
sági orvcsi bizonyítvány. 

7. Az eddigi foglalkozást igazoló működési 
bizonyítványok. 

8. Katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 
9. Katonai igazolványosoknál a ni. kir. hon-

védelmi miniszteri, belügyminiszteri 1931. évi 
11.720/17. sz- rendelet szerint kiállí tott igazolvány. 

10 A Vitézi Rend tagjainál a Rend Főszék-
ta r tó ja által kiáll í tott igazolvány, vagy annak 
hiteles másolata. 

11. Az 1914—18. évi v i lágháborúban arcvo-
nalszolgálatot teljesített pályázóknál a Károly-
csapatkereszt viselésére jogosító igazolvány. 

12. A hadirokkant tá vált nem hivatásos ka-
tonai személyeknél a hadi rokkant já radék élve-
zetét, illetőleg az ellátásra való igény nélkül 
hadi rokkant tá történt nyilvánítást tanúsító lap 
másolata. 

13. A hivatásos állományból származó hadi-
rokkantakná l igazolvár y arról, hogy a vi lághá-
borúban szerzett sérüléseikből kifolyólag vál tak 
had i rokkant táés sérülési pctdí j élvezetében állnak. 

14. A folyamadóknak írásban, két tanú alá-
írásával félív rapíron, sajátkezűleg í rva a kö-
vetkező kijelentést kell tenniök. 

„Nyilatkozat. Büntetőjegi felelősségem tuda-
tában kijelentem, hogy az 19.39 : IV. t.-c. 1. §-a 
éltelmében zsidónak nem tekinthető személy 
vagyok és nem tartozom az 1939 : IV. t.-c. 1. 
$-ának 6. bekezdésében meghatározott korláto-
zások alá eső személyek közé sem." 

15. Az olyan pályázót, aki a volt csehszlovák 
ál lam területén közszolgálatban állott, az ide-
gen uralom ala t t csak akkor lehet alkalmazni, 
ha a 23.0C0/1939. M. E., illetőleg a 7.800/1939. M. 
E. (Budapesti Közlöny 1939. évi 47. és 188. sz.) 
rendeletekben előírt igazolást is ben u ta t ja . A 
visszacsatolt keleti és erdélyi területi pályázók 
alkalmazására nézve a 900/1941. M. E. szán ú 
rendelet 5. t -ában (Budapesti Közlöny 1941. évi 
31. sz.), a délvidéki te iület i pályázókra nézve a 

7.510/1941. M. E. számú rendelet 5. §-ában (Buda-
pesti Közlöny 1941. évi 243. sz.) foglal t rendel-
kezések irányadók. 

Az igazolványosoknak pályázati kérvényük-
höz — ha tényleges szolgálatban ál lanak — a 
3. a la t t i erkölcsi bizonyítványt, a 4. a la t t i ho-
nosságot igazoló bizonyítványt és a 6. alatti 
orvosi bizonyítványt nem kell csatolniok. 

A pályázóknak sajátkezűleg írt — az alábbi 
kivétellel — két (2) pengő ér tékű okmánybé-
lyeggel ellátott és a budapestvidéki tankerület i 
kir. főigazgatóhoz címzett folyamodványukat 
jelen pályázati hirdetmény megjelenésétől szá-
mított 15 napon belül a budapestvidéki tanl e-
rületi kir. főigazgatói hivatalhoz. Budapest, VI., 
Munkácsy Mihály-utca 26., kell benyujtaniok. 

Az igazolványos altisztek, hadirokkantak, vi-
tézek, tűzharcosok, valamint a vallás- és közok-
ta tásügyi tárca tényleges szolgálatában állók 
folyamodványai és azok mellékletei illetékmen-
tesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló iga-
zolványosok szolgálati úton, a közszolgála'ban 
álló pályázók felettes hatóságuk ú t j á n tartoz-
nak kérvényüket benyúj tani . 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő 
hiányosan felszerelt vagy elkésve benyúj to t t 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1942. évi október hó 15. 
A tanker. kir. főigazgató hivatalból távol 
dr. Keleíi Gyula s. k. tanügyi főtanácsos. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter beszéde a 
kolozsvári tanítógyűlésen. — Kornis Gyula em-
lékbeszéde gróf Klebelsberg Kunóról. — Dr. 
Garai József: A testnevelés és az ú jabb neve-
lésügyi mozgalmak. — Dr. Kardeván Károly: 
Eötvös József naplójának nemzetnevelő gondo-
latai. — Dr. Evva Gábriel a: Emlékezés Karacs 
Terézről. — Dr. Révy Kornél: A hangszerek 
meghódítása a magyar zene számára- — Kará-
csony Imre: Egyszerű költségvetés és könyve-
lés. — Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter az 
erdélyi tanítók között. — Gyakorlati pedag-'gin: 
Gergely Ilcna: Költeménytárgyalás. — Hazai 
és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iro-
dalom, művészet.— Pedagógiai szeminárium. — 
Egyesületi élet. — Hírek. — Tanítók tanácsadója 
— Hivatalos rész. •— Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

VÁRADI MIKLÓS 
o m o n a e p t ó R á k o s p a l o t a 
Damjanich*n. 14. (Saját ház. 

Telefonhívó: 29-44-61. 
Készítek nemeshangú orgonákat, 
a legújabb rendszer szerint 
Átalakításokat, bővítéseket 
hangolásokat, homlokzatsípo 
kat a Iegmérsékeltebb áron 

Árajánlat díjtalan 
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P Á L Y Á Z A T O K 
HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 

A V. K. M- 105.429/1942. V. 1. számú enge-
délye alapján lapunk hirdetési díjtételeit folyó 
evi augusztus hó 1-től 25%-ka] felemeltük. 
A hirdetési díjak átutalásakor szíveskedjenek 
tehát az áremelést figyelembe venni. 
A PÁLYÁZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök urakat, s 
mindazokat, akik u Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni. legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én. 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
het j iik 

A pályázati hirdetéseket ne a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 

SAJÁT ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK IGEN TISZTELT 
ELŐFIZETŐINKET ÉS HIRDETŐINKET, HOGY AZ 
ÁTUTALÁSNÁL MINDEN ESETBEN SZÍVESKED-
JENEK A CSEKKSZELVÉNYEN JELEZNI AZ ŐSZ-
SZEG RENDELTETÉSÉT. MERT EZZEL IGEN SOK 
TÉVEDÉSNEK VEHETJÜK ELEJÉT. EGYÜTTAL 
KÉRJÜK. HOGY A CSEKKEN MINDENKOR AZ A 
FELADÓNÉV SZEREPELJEN, AMELYEN AZ ELŐ-
FIZETÉS. VAGY A HIRDETÉS FELADÁSA TÖR 
TÉNT. (AZ ISKOLA. PONTOS HELY, UTOLSÓ 
POSTA. HIRDETÉSNÉL A BIZONYÍTVÁNYMÁSOD-

LAT TULAJDONOSÁNAK NEVE.) 

BÁTORKESZI róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett V. számú tanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalmazás: helyi 
171'42 pengő és lakbér, többi államisegély. Válaszbélyeg-
gel felszerelt okmányok: Róm. kat. Plébánia, Bátorkeszi 
(Esztergom megye) címre küldendők. (2878.) 

BÁCSBORSÓD róm. kat. iskolaszéke mult év novem-
ber 15-én a cérnaháti tanítói állásra hirdetett pályázatot 
újabb három héttel meghosszabbítja. (2871.) 

BESENYŐTELEK r. k. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett VIII. tanítónői állásra pályázatot 
hirdet 21 napi határidővel. Helyi javadalom 20% és 
lakás. Kötelessége díjlevél 6zerimt. Válaszbélyeges kér-
vények Plébánia, Besenyőtelek (Heves vm.) (2872.) 

BÁTAAPÁTI evang. egyházközsége pályázatot hirdet 
a megüresedett kántortanítói állásra. Javadalom: 2 szo-
bából, 2 konyhából s mellékhelyiségből álló lakás, 108 
pengő készpénz, 960 kg búza, 1320 kg rozs, 7 hektoliter 
bor, 20 Yi köbméter hasábfa, 6 kat. hold föld, 1 kocsi 
széna, 1 kocsi sarjú, 1 kocsi szalma és 4 nnalomiuvar. 
Értékegység: 48. Kötelesség hivány szerint. Tanítás 
nyelve német. Kérvények e lap megjelenésétől 21 nap 
alatt evang. lelkészi hivatalhoz; küldendők. (2873.) 

HÍRNEVES ZONGORATERME 
r BUDAPEST, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 68 
Ua&káÁó jóo/taáem&fA&l 

BERZÉTEKÖRÖS ref. iskolaszéke pályázatot hirdet 
üresen levő második tanítói állására. Javadalom az egy-
háztól évi 174-42 P, lakbér 48'— P s törvényes állam-
segély. Nők is pályázhatnak. Szabályszerűen felszerelt 
kérvények november 15-ig válaszbélyeggel ellátva Ref. 
lelkészi hivatal, Berzéte (Gömör vm.) címre küldendők. 
Az állás azonnal elfoglalandó. (2874.) 

A Néptanítók Lapja 1942. 18. szám 925. oldal meg-
jelent BEDEGKÉRI pálvázat egy hóra meghosszabbí-
tást nyert. (2875.) 

BAKTALORÁNTHÁZA görög katolikus egyházköz-
sége a lemondás folytán megüresedett második számú 
tanítói állásra törvényes határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalmazás: Természetbeni új lakás, 10% helyi java-
dalom és államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. (2876.) 

BOLDVA r. k. egyházközsége le-raondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra huszonegynapi határidő-
vel pályázatot hirdet. Lakás természetben, helyi javada-
lom 9 értékegység, a többi államsegély. Kötelesség díj-
levél szerint. Korteskedés kizárási olr̂  A kérvények vá-
laszbélveges borítékkal „R. k. plébánia, Sajóvámos kül-
dendők. (2877.) 

ARKA róm. kat. leányegyházközsége egytanerős isko-
lájánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra 
pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Javadalom: Ter-
mészetbeni lakás, kettő szoba, konyha, mellékhelyiségek. 
10% helyi hozzájárulás, többi államsegély. Pályázhatnak 
férfiak, nők. Pályázók felszerelt kérvényeiket Plébánia-
hivatalhoz küldjék, Bodrogkőváralja, Abaúj vm. (2870.) 

CSÖMÖDÉR (Zala megye) község községi iskolaszéke 
a nyugdíjazás folytán megüresedett II. sz. tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak r. k. vallású tanítónők. 
Határidő 21 nap. Vasút, posta helvben. Az iskolaszék. 
(2879.) 

CSÉKÜT (Veszprém m.) államsegélyes osztatlan 
evang. elemi iskolája rendes tanítójának tényleges kato-
nai szolgálata idejére helyettesítéssel ideiglenesen meg-
bízott kántortanítót vagy kántortanítónőt keres. Felsze-
relt kérvények 21 napon belül ajkai evang. Lelkészi hiva-
talba küldendők. (2880.) ' 
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CSALLÓKÖZ TÁRNOK róm. kat. iskolaszéke pályá-
zatot hirdet az eltávozás folytán megüresedett II. számú 
tanítói állásra. Pályázati határidő 21 nap. Pályázatok a 
R. kat. Plébániahivatal, Szentantalkolostor, u. p. Bacsfa, 
Komárom vm. küldendők. (2881.) 

CSÉP A községi iskolaszéke a nyugdíjazás folytán 
megüresedett- VII. sorszámú férfi-tanítói áll'ásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. 20% 
helyi javadalom és lakbér. Külön kötelességei: róm. kat, 
kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni, a tűzoltó-
kat, leventéket, oktatni és vezetni, irodai munkákban 
segédkezni. Állás azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeggei 
felszerelt kérvények (irányadó: 69.870/1933. sz. rende-
let) Iskolaszék, Csépa címre küldendők. (2882.) 

CSICSÓ (Komárom vm) református egyháza 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet tényleges katonai szolgá-
latra bevonult kántortanítójának helyettesítésére. Fizetés 
és kötelesség díjlevél szerint. Pályázhatnak nők is. Kér-
vénvek Ref. lelkészi hivatalhoz, Csiesóra küldendők. 
(2883.) 

CSIKCSATÓSZEG róm. kat. egyházközség iskola-
széke 'egytanerős iskolájához áthelyezés folytán megüre-
sedett kántortanítói állásra 10 napos határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalom: évi 140 P helyi javadalom, 
megfelelően kiegészített államsegély, természetbeni lakás, 
illetve lakbér. Kérvénvek Plébániahivatal, Csatószeg, 
Csík vm. küldendők. (2884.) 

DÁVOD (Bács m.) r. k. egyházközsége a beltéren 
szervezés alatt lévő 8-ik tanítói állásra pályázatot hir-
det 13 napi határidővel, de azonnal elfoglalható. Egye-
lőre mint kisegítő működnék. Fizetése okt. 15-től ápr. 
15-ig törvény -zerint. Tanítónők vagy nyugdíjasok is 
jelentkezhetnek. Vasútállomás helvben. R. k. Iskolaszék. 
(2885.) 

DITRÓ egyházközsége a tizenegyedik és tizenkettedik 
tanítói vagy tanítónői állására pályázatot hirdet. Java-
dalom 90% államsegély, 10% helyi járandóság. Laká> 
vagv lakbér. Ditrónak 9000 lelke, vasútja, polgárija van. 
Autóbuszjáratok. Mellékjövedelemre lehetőségek. Cím: 
Bőm. kat. Plébánia, Ditró (Csík vm.). (2886.) 

DOROG róm. kat, egyházközsége az újonnan szerve-
zett VI. sz. nőtanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Teendő a tanításon felül a katolikus akció 
munkájában való segítés a leánykör vezetése. Róm. kat. 
Plébánia, Dorog, Esztergom m., Templom-tér 7. sz. 
(2887.) 

DEREKEGYHÁZ uradalma pályázatot hirdet a 
Derekegyház—Ördöngös majori uradalmi róm. kat. nép-
iskolájához egy férfitanítói állásra. Amennyiben ezen 
iskolához helyben működő tanerő választatnék át, úgy 
a Derekegyház—Tompahát majori uradalmi róm. kat, 
népiskolához hirdetünk pályázatot. Az iskola I—VIII. 
osztályos, osztatlan. Fizetés a mindenkori állami tanítói 
fizetésnek megfelelő fizetési fokozat. Természetbeni lakás: 
mely áll 2 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, kamra 
ós megfelelő mellékhelyiségekből. Azonkívül szabad 
fűtés, világítás, 1 kat. hold szántóföld, 300 négyszögöl 
vetemény!öld. Ismétlőiskolások oktatásáért havi 6'80 P 
és napi 2 liter tej. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől számított 3 hét. Pályá-
zatok Uradalmi Jószágigazgatóság címére, Derekegyház, 
u. p. Szentes küldendők. (2888.) 

EGYHÁZASDENGELEG evangélikus egyházközsége 
az újonnan szervezett II. tanítói állásra, melynek állam-
segélye 1944. év végéig rendeztetett, pályázatot hirdet. 
Fizetés a kezdöfizetés tíz százaléka, lakás és államsegély. 
A zeneértők előnyben, nők is pályázhatnak. Az állás 
azonnal elfoglalható. Pályázati határidő 1942. nov. 20. 
Kvangelikus Lelkészi Hivatal, Egvházasdengeleg, u. p. 
Szirák. (2892.) 

DOBÓCZA r. k. egyházközsége kéttanerős iskolájá-
hoz a íl. újonnan szervezett állásra a V. K. M. 81.555/ 
1937. sz. rendeletének figyelembevételével pályázatot 
hirdet. Javadalma helyi 10% és a kérelmezés alatt lévő 
államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Nők is pályáz-
hatnak. (2*90.) 

GÁNT r. k. iskolaszéke a lemondás folytán megüre-
sedett III. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Törvényes fizetés és lakbér. Németül tudók 
előnyben. Nők is pályázhatnak. Pályázatok Plébánia-
hivatal, Gánt, Fejér m. küldendők. (2897.) 

MARCZELL 
ENDRE 

o r g o n a é p í t ő mester , 

K é s z í t ú j o r g o n á k a t . 
Átépítést, villany fúvó b e* 
r e n d e z é s t , 'karbantartást 
egjutányosabb áron vállal. 

ÜZEME: 
12/a. 

L A K Á S : 
IX., Bakátscutca. 5. sz. 

R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaráló, darál : 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét és m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P 87.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
B u d a p e s t , VI., F e l s ő e r d ő a o r 8. 

Különféle darálók kaphatók. Árjegyzék ingyen. 

NINCS FÉNYES KIRAKAT 

ITTOLCSÓÉSJög U T O R TVÁ$ÁR 
OLHAT 

BÚTORÜZLET AZj UDVARBAN 
BUDAPEST,. KÁROLY-KÖRÚT 10 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Rikóczi.út ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Rákóczi-út ötven. Zongoraterem, Erzsébet-krt sarok. 

A tanítóság régi, kedvelt L U K Á C S 
bevásárlóhelye 
S z o l i d árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII. Dohány.u. 30. 

BÚTOR 
lapi 

Telefon: 223.261. ÜZLETE 
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ERDŐBÉNYE ref. egyház presbitériuma a megjele-
néstől számított 21 napos határidővel pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett 2-ik tanítói állásra. 
Mindkét nembeli tanerők pályázhatnak. Fizetés törvé-
nyes. Kötelesség díjlevél szerint. Állás a választás után 
azonnal elfoglalandó. Kérvénvek ref. lelkészi hivatal, 
Erdőbénye küldendők. (2891.)' 

DRAVACSEPELY ref, egyházközsége pályázatot 
hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: lakás, kert, 
12 hold föld, tiizifa összesen 23 értékegységben, kezdő-
fizetés 30%-a, államsegély. Kötelesség: tanítói és kán-
tori teendők végzése, lelkész szükségszerinti helyettesí-
tése, missziói munkákban segédkezés. Pályázati határidő 
21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Kellően felszerelt 
kérvények Re!. Lelkészi Hivatal, Drávacsepely (Baranya 
megye) küldendők. (2889.) 

EBERGŐC róm. kat. iskolaszéke —-. az előd meg-
választásának jóváhagyásától függően — pályázatot hir-
det kántortanítói állásra. Javadalom: természetbeni 
lakás kerttel, 17 értékegységet kitevő természetbeni 
járandóság, a politikai községtől 318-21 P és államsegély. 
Kötelességei Rendszabályok és Díjlevél szerint. Határ-
idő 21 nap. Férfipályázók hiányában kántorizálni tudó 
nők is alkalmaztatnak ideiglenes minőségben. Kérvények 
Róm, kat. Plébánia. Nagvlózs (Sopron m.) küldendők. 
(2893.) 

FEHÉRGYARMAT izr. iskolaszéke ideiglenes helyet-
test. keres katonai szolgálatot teljesítő tanítója helyet-
tesítésére. (2894.) 

FELSŐKELEC'SÉNY ref. egyházközsége kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Java-
dalom törvényes. Kötelesség díjlevél szerint. Lelkészi 
Hivatal. Felsőketecsény (Borsod ni.). (2895.) 

, GARAMSZENTGYÖRGY róm. kat. egyházközsége 
december végéig katonai szolgálatot teljesítő kántortanító 
ideiglenes helyettesítésére 15 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Nők is pályázhatnak. Plébánia, Zsenüér. (2896.) 

GYUGY (Somogy megye) róm. kat. egyházközsége 
nyugdíjazással megüresedett tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Csak tanítónők pályázhatnak november huszon-
egyig. Törvényes fizetés, kétszobás lakás, mellékhelyisé-
gek, kert. Az állás azonnal elfoglalandó, iskolai évben 
el nem hagvható. Kérvénvek Plébánia. Lengyeltóti kül-
dendők. (2898.) 

GYOMA községi iskolaszéke pályázatot hirdet egy 
községi ideiglenes helyettes tanítói állásra a katonai 
szolgálatra bevonult tanító helyettesítésére annak kato-
nai szolgálata idejére. Az iskola tanyai, műút mellett, 
a községtől öt kilométerre. Helyettesi díj a törvényes, 
pályázati határidő a megjelenéstől számított kettő hét. 
Kérvénvek Gyökössy Dániel iskolaszéki elnök. Gvotma 
küldendők. (2899.) . ' 

INOTA (Gömör) ref. iskolaszéke tanítót vagy tanító-
nőt keres katonai szolgálat végéig tartó helyettesítésre. 
Fizetése törvényszerű. Állás azonnal elfoglalandó. (2905.) 

G Y E R M E K K A R O K 

P É R F I K A R O K 

N Ö I K Ö R U S O K 

V E G Y E S K A R O K 

k i a d rJ a a 

MAGYAR KÓRUS 
Közel 2000 műről szóló 
részletes tájékoztatót 
készséggel küld a 

M A G Y A R K Ó R U S 
Z E N E M Ű K I A D Ó 
BUDAPEST X I I , FERY OSZKÁR-U. 55. 

HOMOKSZENTGYÖRGY róm. kat, uradalmi iskolája 
a lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalom a természet-
beni lakáson kívül 9 q búza, 12 q rozs, 12 q szemes ten-
geri, 25 q burgonya, 24 ürm. fa és 730 liter tej. (53 érte.) 
A többi készpénzben. A kinevezett tanító a kántori teen-
dőket is kötetes elvégezni. Pályázatok „Plébániahiva-
tal, Homokszentgyörgy" (Somogy m.) küldendők. (2902.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY g. kat, iskolaszéke huszon-
egynapi határidővel pályázatot, hirdet a Hajdúböször-
mény—Dedőháti tanyai iskolánál I. és II. számú tanítói 
állásokra. Fizetés törvényszerinti. 1. állással természet-
beni lakás kerttel, II. sz. állással lakbér jár. Iskola 
kövesút mellett, autóbuszmegállónál. Tanítói párnak igen 
nlkalmas. (2900.) 

HA.IDŰDOROG görög katolikus egyházközsége el-
halálozás folytán megüresedett tanítónői állásra 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalma 95% helyi 
hozzájárulás, államsegély és törvényes lakbér. Pályáz-
hatnak okleveles tanítónők. Püspök Urunkhoz címzett 
válaszbélveges kérvénvek a gör. kat. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (2901.) 

A D I V A T C S A R N O K B Ú T O R T 

KÉRJE KÉPES ISMERTETŐNKEI! 
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HONTFÜZESGYARMAT róm. kat. iskolaszéke had-
bavonult kántortanítója helyettesítésére pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes. Nők is pályázhatnak, kántorizálás 
kikapcsolható. Plébánia, Hontfiizesgyarmat. (2904.) 

HONT r. k. iskolaszéke a II. sz. szervezett tanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom 
10%, természetben lakás, kert. Csak férfiak pályázhat-
nak. Kötelesség tanításon kívül kántori kisegítés, foglal-
kozás az ifjakkal. Pályázatok plébániára küldendők, 
Hont (Hont lm). (2903.) 

IPOLYKESZI r. k. egyházközsége pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Javadalom: lakás, 2 kat. hold, 1278 négyszögöl szántó, 
8 m° fa, 11 q gabona, 495"75 P értékben és államsegély. 
Kérvények háromheti határidővel Plébánia, Nagycsa-
lomja (Nógrád m.) címre küldendők. (2906.) 

ÍASZFÉNYSZARÜ r. k. iskolaszéke augusztus 15-i 
számban megjelent pálvázatot október '15-ig meghosszab-
bítja. (2907.) 

JÁSZBERÉNY megyei város róm. kat. iskolaszéke 
21 napi határidővel pályázatot hirdet belterületi tanító-
női állásra. Fizetés törvényes. Kötelességek díjlevélben. 
A választás jóváhagyása a tanker. kir. főigazgató enge-
délyétől feltételezetten. Hiánytalanul felszerelt kérvé-
nyek : Iskolaszék elnöksége, Jászberény küldendők, vá-
laszbélyeges megcímzett borítékkal. (2908.) 

KISÚJSZÁLLÁS református egyháztanáosa két tény-
leges1 katonai szolgálatát teljesítő tanító belterületi isko^ 
Iában leendő helyettesítésére pályázatot hirdet. Pályáz-
hatnak a törvényes követelményeknek megfelelő férfi-
tanítók vagy tanítónők. Fizetés törvénye®, 80%-oe állam-
segéllyel. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő 
21 nap. Pályázati kórvények Ref. Iskolaszék, Kisújszál-
lás címre kiildendők. (2909.) 

KISBABONY ref. kántortanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Helyi javadalma föld, termény, 
szolgálmány, hivatalosan 270 pengőre értékelve, a többi 
államsegély. Pályázhatnak kántori képesítéssel bíró nők 
is. Pályázatok Ref. lelkészi hivatal címére, Kisbábony, 
u. p. Halmi (Ugocsa m.) küldendők. (2910.) 

KÁTOLY róm. kat. egyházközsége a II. sorszámú 
német nyelvoktatóképességgel rendelkező osztálytanítói 
állásra a pályázat megjelenésétől számított 21 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalma : a községtől 20%, 
természetbeni lakással és államsegély. Kötelességei díj-
levélben. Kántoriak ellátására is vállalkozók előnyben. 
Nők is pályázhatnak. Kérvények Plébániahivatal, Püs-
pökszenterzsébet (Baranya m.) címre küldendők. (2911.) 

KISVARDA református egyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett taní-
tónői állásra. Fizetés, kötelesség törvényszerű. Szárma-
zás igazolása kötelező. Pályázati határidő november 18. 
Lelkészi hivatal, Kisvárda. (2912.) 

KISLÉTA református egyházközsége pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Fizetés: helyi javadalom 22 értékegység és 10%-os 
készpénz; megfelelő államsegély. Kötelesség: a rábízott 
osztályok tanítása és nevelése, orgonista kántori' teendők 
végzése, énekkar vezetése, belmisszióban való segédkezés, 
preebitériumi jegvzőség. Pályázati határidő 21 nap. (2913.) 

KURTAKESZI róm. kat, egyházközsége e lap 18. 
számában közzétett pályázatot megismétli azzal, hogy 
nem a III. és IV., hanem a II. és III. állásokra kérjük 
a pályázatokat, Határidő 21 nap. Plébánia, Kurtakeszi. 
(2916.) 

KOPARPUSZTA Községi Érdekeltségi Népiskolájá-
nak (Libiczkozma község) iskolaszéke a megüresedett 
tanítói állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. 
Helyi javadalom 50%, három szoba, mellékhelyiségek, 
900 négyszögöl kert, 50% államsegély. Kérvények Roez-
manith Antal iskolaszéki elnökhöz, Marcali, Somogy m. 
küldendők. (2914.) 

KOTEGYAN tiszta magyar, református iskolaszéke 
négytanerős iskolánál pályázatot hirdet rendkívüli fegy-
vergyakorlatra bevonult tanítója helyettesítésére. Fize-
tés, kötelesség törvényszerű. Férfiak, nők pályázhatnak 
21 napi határidővel'. Református iskolaszék, Kötegyán. 
(2915.) 

LESENCEFALU r. k. egyházközsége helyettest keres 
azonnalra katonai szolgálatot teljesítő tanítója leszere-
léséig. Plébániahivatal, Lesencetomaj, Zala vm. (2917.) 

LESENCETOMAJ község iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett III. számú tanító-
női állásra. Javadalmia a mindenkori törvényes illetmé-
nyek, melyekből 10%-ot és lakbért a község fizeti, a 
többi összeg államsegély. Pályázati határidő november 
hó 10. Törvényesen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott 
kérvények községi iskolaszék elnökének címére külden-
dők. (2918.) 

MÓRIC'íIIDA (Győr m.) róm. kat. egyházközsége a 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói állásra 15 
napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: három-
szobás modern lakás, 35 értékegység, államsegély. Köte-
lessége díjlevél szerint. Okmányokkal és válaszbélyeggel 
ellátott folyamodványok az árpási plébániahivatalhoz 
küldendők. Kántorpróba és választás idejéről külön érte-
sítés. (2919.) 

MUCSI (Tolna vm.) r. k. egyázközsége a Néptanítók 
Lapja szept. 1-i számában közzétett pályázatot 15 napi 
határidővel megújítja. (2920.) 

MAGYARPOLANY (Veszprém m., állomás: Ajka) 
r. k. egyházközsége négytanerős iskolához 21 napos ha-
táridővel tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 
államsegéllyel törvényes. Pályázhatnak férfiak és nők. 
Német nyelv tudása előnyös. Kötelesség díjlevél szerint. 
(2921.) 

Minden művel t ka to l ikusnak i s m e r n i e kell 
a S z e n t í r á s t . Nagyon a lkalmas erre a célra 
Kosztolányi I s t v á n kifogástalan tudományos fel-
készültséggel megír t műve : 

„így szólott az Úr" címmel. 
A ké t köte t á r a : P 1 0 — K ö t v e : P 16 — 
K a p h a t ó : K O R D A könyvkereskedésben, 
Budapest VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám. 

Angster József 
és Fia 

orgona- és harmóniumgyár r . - t . PÉCS. 
O r g o n á k , harmóniumok. 
J a v í t á s o k , á t é p í t é s e k . 
Ú j h o m l o k z a t s í p o k . 
Villamosfujtató - berendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények* 
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A világhírű Koh-I-Noor rajzirónok 
==— Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben •• 

MAGYARPÉTERLAKA református iskolájának II. 
ós Ill-ik tanítói állására pályázatot hirdetünk. Helyi 
javadalma mindkét állásnak 140 pengő. Az egyház fizeti 
az összes mellékjavadalmakat is. Miulán ez állások be-
töltéséhez igen fontos érdekek fűződnek, egyházközség 
igyekszik a tanítók kívánságait teljesíteni. Női tanerők 
ia pályázhatnak. Pályázati kérések a ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők, Magyarpéterlaka, u. p. Gernyeszeg, 
Maros-Torda vármegye. (2922.) 

MKZÖMEGYER (Békés vm.) község iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet az újonnan szervezett II. tanítói állásra. 
Javadalom helyi 10% és államsegély, egyelőre lakbérrel. 
Pályázati határidő 21 nap. Kellően, felszerelt pályázatok 
dr. Elekes Zoltán főjegyző, isksz. elnökhöz küldendők. 
(2923.) 

NAGYKALLÓ község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a Nagykálló Mezőssy tanyai iskolánál újonnan szerve-
zett II. tanítói állásra. Javadalom: Nagykálló községtől 
a kezdő tanítói alapfizetés 10 százaléka és a fizetési 
osztálynak megfelelő lakbér, a többi államisegély. Pályá-
zati határidő 21 nap. A szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek Nagykálló község iskolaszékéhez küldendők. (2924.) 

NAGYHALASZ község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a katonai szolgálat idejére megüresedett kétérköztanvai 
tanítói állásra. Törvényes fizetés. Vasúti megállóhely 
másfél kilométerre. Gazdaság anyagilag is segítséget 
nvujt. Nők is pályázhatnak. Az állás azonnal elfogla-
landó. Határidő 15 nap. Cím: Községi Iskolaszék, Nagy-
halász (Szabolcs megye). (2925.) 

NAGYMAGOCS központi urad. r. k. iskolánál katonai 
szolgálatot teljesítő kántortanító helyettesítésére 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet a r. k. iskolaszók elnöke. 
Nők is pályázhatnak. Nem kántorizálók is. Fizetés tör-
vényes. Kántorizálásért külön fizetés. 3 szobás lakás. 
(2926.) 

OSTFFYASSZONYFA evangélikus egyházközsége a 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Határidő a megjelenéstől számított 
21 nap. Fizetés az államiakéval egyenlő, természetben 
modern lakás, gyülekezeti munkákért külön 850 kg búza, 
1000 n. öl szántóföld haszonélvezete, kerthasználat. Pá-
lyázati kérvények a szükséges okmányokkal, megcímzett 
bélyeges borítékkal felszerelve: Evangélikus lelkészi hiva-
tal, Ostffyasszonyfa küldendők. (2929.) 

NAGYKALLÓ róm. kat. egyházközségének képviselő-
testülete 15 napos határidővel pályázatot hirdet két 
hadbavonult tanítójának helyettesítésére. Fizetés meg-
egyezés szerint. A két állásra nők is pálvázhatnak. Cím: 
Róm. kat. Plébániahivatal, Nagykálló. (2927.) 

ÓBAST róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom törvényszerint, kötelesség díjlevél szerint. Pályá-
zati határidő 21 nap. R. k. Plébánia, Egyházasbást, u. p. 
Ajnácskő. (2928.) 

PETRIKERESZTUR r. k. egyházközsége kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet 21 napos határidővel. Nők 
is pályázhatnak. Javadalmazás és kötelességek díjlevél 
szerint. Kérvények Plébániahivatal, Petrikeresztur (Zala 
m.) címre küldendők. (2930.) 

PAPASALAMON róm. kat. egyházközsége az újonnan 
szervezett III. tanítónői állásra 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényes. Kötelesség díjlevél 
szerint. Pálvázatwk: Plébánia, Pápasalamon küldendők. 
(2931.) 

PRÓNAYFALVA község iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett harkapusztai II. 
számú tanyai iskolai tanítóálláara. Pályázati határidő 
21 nap. Javadalom: Törvényes fizetés és lakbér. Pályá-
zati kérvények válaszbélyeggel Prónayfalva, községi 
iskolaszék címére küldendők. (2932.) 

PILISSZENTLÉLEK róm. kat. egyházközség tanácsa 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. 
számú tanítói állásra. Helyi javadalom 10%, a többi 
államsegély. Férfipályázó leventeoktatást (díjazásért) tar-
tozik végezni és kántoriakban helyettesíteni. Pályázatok 
e lap megjelenésétől számított 3 hét alatt válaszbélyeg-
gel ellátva Plébániahivatal, Pilisszentlélek, posta Kesz-
tölc, Esztergom vm. küldendők. (2933.) 

POLGARDI ret. egyházközség presbitériuma pályá-
zatot hirdet lemondás folytán megüresedett II. számú 
tanítónői állásra.. Fizetés: helyi javadalom 80%-a, többi 
államsegély. Kötelesség: rábízott osztályok vezetése, bel-
missziói munkában részvétel, kántor helyettesítése. Pá-
lyázati határidő 21 nap. Szolgálati Pragmatika szerint 
felszerelt pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal, Polgárdi, 
(Fejér megye) címre küldendők. (2934.) 
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SZÜRNYEG ref. leányegyházközsége pályázatot hir-
det lemondás folytán megüresedett előkönyörgő-kántoa-
tanítói állásra. Javadalom: Tanítói: 1. Jó lakás, szüksé-
ges melléképületekkel. 2. 6 köböl 3K véka rozs. 3. 3 öl 
kemény tűzifa beszállítva. Törvényes államsegély. Elő-
könyörgő-káutori: 1. 6 köböl 3/4 véka rozs. 2. 3 öl ke-
mény tűzifa beszállítva. 3. 1388 D-öl szántóföld, 2 kat. 
hold 228 D-öl rét, melyeknek adóját egyház fizeti, mun-
káját egyház végezteti. 4. 2 drb szarvasmarha- és 2 drb 
sertéslegelő. 5. Stóla egyházkerületi szabályrendelet sze-
rint. Kötelesség: nyolc-osztályu iskola tanítása vallásokta-
tással. Kántori ée előkönyörgői teendők végzése. Énekkar 
vezetése. Belmissziói munkák végzése, lelkész utasítása 
szerint. Pályázhatnak tanítói oklevéllel bíró lelkészek, 
illetve segédlelkészek is. Pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított három hét. Állás a választás 
megejtése után azonnal elfoglalandó. Kellőleg felszerelt 
kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, Magyarsas, u. p. Céke, 
Zemplén m. címre küldendők. (2952.) 

SÖPTE róm. kat. iskolaszéke a tényleges katonai szol-
gálatra bevonult. III. számú tanítója helyettesítésére tsrn-
erőt keres. A község Szombathely tőszomszédságában fek-
szik. Plébánia, Söpte. (2945.) 

SZÁLKA róm. kat.. egyházközsége pályázatot hirdet 
egyik megüresedett tanítói állásra. Németül tudás szük-
séges. Fizetés törvényes. Határidő 21 nap. Kérvények: 
Plébánia, Szálka, (Tolna vm.) küldendők. (2946.) 

SZIGETSZENTMIKLÓS presbitériuma lapunk szept. 
15-i számában meghirdetett Vl-ik tanítói állás pályázati 
határidejét nov. 8-ig meghosszabbította. (2947.) 

SZÁSZVÁR (Baranya vm.) kántortanítói állására 
nov. 21. határidővel pályázat hirdettetik. Javadalma: 10 
kat. hold föld haszonélvezete. Házaspáromként 14-5 kg 
búza. Szőllősgazdáktól páronkint 3-4 liter bor. 26 m3 ke-
mény hasábfa házhoz szállítva. 875 P késapénz. Állam-
segély. Lakás természetben. Kötelességek díjlevél szerint. 
Amennyiben az osztálytanító lenne megválasztva, egyben 
az osztálytanítói állásra is fenti határidővel pályázatot 
hirdetünk. Javadalma: A mindenkori kezdőtanítói fizetés 
30%-a és államsegély. Lakás természetben. Kérvények 
kellően felszerelve a szászvári plébániahivatalnak külden-
dők. (2948.) 

SZENTMÁRTONKÁTA (Budapesttől 50 kilométerre 
fővasútvonal mellett) református presbitériuma pályáza-
tét hirdet II. sz. tanítói állásra. Pályázhatnak férfiak és 
nők. Javadalom: törvényes fizetés teljes egészében Illet-
ményhivatal útján folyósítva, természetbeni lakás és 450 
négyszögöl kert. Állás jogerőre emelkedés után azonnal 
elfoglalandó. Megválasztott tanerő III—IV. vegyes osz-
tályt, 46 létszámmal vezeti. Szolgálati Pragmatika 136. 
§-a szerint felszerelt, pályázatok nov. 21-ig szentmárton-
kátai ReL Lelkészi Hivatal címére küldendők. (2949.) 

SZENDEHELY róm. kat. egyházközség egyháztanácsa 
mint iskolaszék a Szendehely-Katalin-pusztai külterületi 
róm. kat. elemi iskolánál nyugdíjazás folytán megürese-
dett. tanítói állásra 21 napos határidővel az érvényben 
levő rendeletek szerint pályázatot hirdet. Javadalma: 
természetbeni lakás, melyhez két szoba, előszoba, konyha, 
éléskamra, pince, fáskarara, stb. lartozik; 50% állam-
segély és 50% helyi javadakim a Közp. Illetményhivatal 
útján. Tanítási nyelv a kisebbségi vegyes oktatás szerint 
magyar és német, amiért is a német nyelv tudása meg-
kívántatik. Kötelessége díjlevél szerint az osztatlan iskola 
I—VIII. osztályait egyhuzamos tanításban vezetni és dél-
után a csekélyszámú magyar ajkuakat külön oktatásban 
részesíteni, amelyért a minisztériumtól külön díjazás jár. 
Pályázhatnak férfi- és női tanerők. Válaszbélyeges, ok-
mánymásolatokkal felszerelt kérvények Plébániahivatal, 
Szendehely, Nógrád vm. küldendők. (2950.) 

TISZACSEGE község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
Cserepes-tanya tanítói állására. Pályázhatnak mindkét 
nembeli okleveles tanítónők vallásfelekezetre való tekin-
tet nélkül. A Cserepes-tanyának feltételes vasúti meg-
állóhelye van és közvetlenül a Debrecen—Egri törvény-
hatósági műút mellett fekszik. Illetmény: törvényszerű 
fizetés, lakás természetben. Pályázati határidő e lap meg-
jelenésétől számítandó 21 nap. (2953.) 

ZS1D róm. kat. egyházközsége lemondás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet a lap 
megjelenésétől számított 21 napi határidővel. Javadalma : 
35 értékegység, 1242 pengő készpénz, lakás természetben. 
Kötelesség díjlevél szerint. Állás az egyházhatósági meg-
erősítés után rögtön elfoglalandó. Szabályszerűen felsze-
relt kérvénvek Plébániahivatal, Alsózsid, (Zala vm.) kül-
dendők. (2967.) 

TISZASZEDERKÉNY ref. egyh ázközsége pályázatot, 
hirdet újonnan szervezett III. -z. tanítói állásra. Tanító-
nők előnyben. Kötelessége: a kijelölt osztályok tanítása, 
belmissziói munkákban résztvétel. Javadalom: a kezdő-
fizetés 10%-a, törvényes lakbér, a többi államsegély. Pá-
lyázati határidő 21 nap. Pályázatok: Református Lelkészi 
Hivatal, Tiszaezederkény küldendők. Posta, autóbusz-
megálló helyben. Vasútállomás: Polgár; Hejőbába, (Bor-
sod m„ m.-csáti járás). (2954.) 

TISZABECS református iskolaszéke pályázatot hirdet, 
tényleges katonai szolgálatra bevonult kántortanítója, va-
lamint tartalékos katonai szolgálatot teljesítő alapítványi 
tanítója helyettesítésére. Az előbbi helyettesítése legalább 
két év. Orgona van. Fizetés, kötelesség törvényszerű. 
Állás azonnal elfoglalandó. Mindkét állásra pályázhatnak 
férfiak és nők egvaránt. Cím: Ref. Lelkészi Hivatal, 
Tiszabecs. (2955.) 

TAMÁS evangélikus gyülekezete átválasztás folytán 
megüresedett, lévitatanítói állásra pályázatot hirdet 21 
napi határidővel. Az állás 1942. december 1-én elfogla-
landó. Javadalma: három szoba, konyha, mellékhelyisé-
gek és kertből álló lakás-, 42 arany Korona a gyülekezet-
től, összesen 39 értékegység, a többi államsegély. Köteles-
sége az I—VIII. osztály tanítása, istentiszteletek tartása 
és a belmissziói munkában való részvétel. Vasút, auto-
buszállomás, polgári iskola helyben. A tanítóválasztási, 
szabályrendelet szerint, kellően felszerelt pályázati kérvé-
nyek válaszbélyeg, se n Evangélikus Lelkészi Hivatal, 
Nagyszokoly, Tolna megye küldendők. (2956.) 

TOLMÁCS róm. kat. egyházközségi tanácsa miint is-
kolaszék pályázatot hirdet, az elhalálozás folytán megüre-
sedett kántortanítói állásra, melynek javadalmazása: ter-
mészetbeni lakás 3 szobával és. mellékhelviségekkel, 3 kat. 
hold és 250 D-öl szántóföld. 700 D-öl kert, 12 ürni. 
tűzifa, 42 q rozs párbér. 46 értékegység, a többi állam-
segély. Kötelességei a püspökkari „Rendszabályok", a 
kat. Tanterv és Utasítás szerint, ifjúsági egyesület veze-
tése és a Katolikus Akció munkájában való részvétel. 
Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kér-
vények a tolmáesi róm. kat. egyházközségi tanács, mint 
iskolaszéknek címezve a rétsági plébániahivatalhoz kül-
dendők e lap megjelenésétől számított 3 hét alatt. (2957.) 

TORNAGÖRGÖ róm. kat. egyháztanácsa az október 
elsején közzétett pályázati hirdetését 14 napi határidővel 
megismétli. (2958.) ' 

UNGVÁR orth. izr. hitk. iskolaszéke pályázatot hir-
det, egyelőre kisegítő tanítói állásra. Vallásos életmód 
(orth ), megfelelő héber tudás és zeneismeret megkíván-
tatik. A választás az 1942 : VIII. tc.-hez kiadandó végre-
hajtási utasítás értelmében lesz megtartva. Határidő 21 
nap. Pályázatok Büchler Lajos iskolaszéki elnök (lakik 
Ungvár, Széchényi-tér) címére küldendők. Az Iskolaszék. 
(2959.) 
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HIMASIMONYI ref. iskolaszéke pályázatot hirdet az 
eltávozás folytán megüresedett kántortanítói állásra a 
hirdetés megjelenésétől számított 21 napi határidővel. 
Javadalom: háromszobás lakás, mellékhelyiségek és kert, 
3125 liter búza, 15 kat.. hold és 730 öl szántó és rét 
(melynek adóját tanító fizeti), 10 bécsiöl tűzifa és stóla. 
Kötelessége: énekkar vezetés, belmissziói munkában se-
gédkezés, lelkész akadályoztatása esetén helyettesítés. 
Állás a választás jogerőre emelkedése után azonnal elfog-
lalandó. Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal, Rimasimonyi 
címére küldendők. (2935.) 

RÁPOLT református egyháziközsége tényleges katonai 
szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesítésére férfi--
vagy női tanerőt keres törvényszerű határidővel. Fizetés 
törvény szerint.. (2936.) 

RAKAMAZ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a VI. sz. férfitanítói állásra. Javadalma törvényszerű, ak-
bér. Határidő 21 nap. Pályázatok: Plébánia, Rakamaz 
küldendők. (2937.) 

ROHOD ref. egyházközsége 15 napi határidővel pályá-
zatot hirdet lemondás folytán megüresedett II. ez. nőtaní-
tói állásra. Fizetés törvényszerű. Háromszobás s előszobás 
lakás. Ref. Lelkészi Hivatal, Rohod. (2938.) 

SALFÖLD róm. kat. egyházközsége katonai kikép-
zésre bevonult kántortanítója helyettesítésére nőknek is 
21 napos határidővel Plébánia, Káptalantóti címmel pá-
lyázatot hirdet. Rendelkezésére egy szoba konyhával, 
kamrával. Fizetése törvényes. (2939.) 

SOLTVADKERT község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a bőszércsábori tanyai községi jellegű tanítói állásra. 
Javadalom: törvényszerű lakás mellékhelyiségekkel, 1000 
• -öl termő szőlő és kert-, a kezdőfizetés 90%-a, helyi 
járandóság, többi államsegély, minden az Illetményhiva-
tal útján. Határidő 21 nap. Az állás jogerőre emelkedés 
után elfoglalandó. Nők is pálvázhatnak. Községi Iskola-
szék. (2941.) 

SARKAD NYÉKPUSZTA (Bihar vnu) róm. kat. ura-
dalmának tanítói állására bevonult tanító helyettesítésére' 
pályázatot hirdetünk. Fizetés törvényes. Nők is pályázhat-
nak. Róm. Kat. Iskolaszék, Sarkad. (2940.) 

SAJ6MERCSE szept. 15-i pályázatát 21 napi határ-
idővel megismétli. (2942.) 

SOMOÍÍYBÜKKÖSD róm. kat. egyházközsége kóttan.-
e 1 ős népiskolájánál megüresedett kántortanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Helyi javadalma: két 
szoba, előszoba, konyha, jókarban tartott lakás, gazdasági 
épületekkel. 31 egység és államsegély. — II. sz. újtanító-
női állás 10% helyi javadalom, államsegély. Határidő 21 
nap. Cím: Róm. Kat. Plébániahivatal, Zákány, Somogy 
vm. (2943.) 

SATA róm. kat. egyházközsége II. sz. férfitanítói 
állásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Java-
dalma : 10% helyi, a többi államsegély, jókarban lévő la-
kás. Vasút, posta helyben. Kérvények felszerelve, válasz-
borítékkal Plébániahivatalnak küldendők, Sáta, (Borsod 
vm.). (2943/a.) 

SOLTVADKERT róni. kat. egyházközség képviselőtes-
tülete pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
II. sz. tanítói állásra. Javadalma államsegélyes törvé-
nyes fizetés és természetbeni lakás. Araennyiben ezen 
állásra helyben működő tanítót választana meg az egy-
házközség, úgy a megüresedett állásra a jplen pályázók 
közül azonnal választ tanítót, de az így megválasztott 
tanerőnek nem jár természetbeni lakás, hanem csak lak-
bér. Nők is pályázhatnak. Határidő november 9. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények az Egyházközség Elnökének 
címére küldendők Soltvadkertre. (2944.) 

SIMA (Abaúj vm.) ref. leányegyház presbitériuma 
katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyettesíté-
sére 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés a tör-
vényes. Nők is pályázhatnak. Kérvények Ref. Lelkészi 
Hivatal, Erdőbénye küldendők. (2951.) 

FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmónium'készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-atca 38. 

^ »» Orgonajavítások 
V i y U Ü U K Homlokzati sípok 

Harmóniumok 
Alapíttatott: 1910 kedvező fizetési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

RIGLER JÓZSEF EDE 
PAPIRNEMÜ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

VI, RÓZSA.UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön> 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt-
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal, 
zók, továbbá rajzeszközök és minden' 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

FENYÓNÉ ZONGORATERME 
B u d a p e s t , VII . , E r i s é b e t - k o r ú f 2 6 * 
T l l á g m á r k á s congorák, pianicók nagy választékban. 
Uflctóbb árak. Riiihtfitttfi havi 30 P-tőI. Vidékre díjtalan 
tzakcso magolás. 

D Ó R I N BÉLA Autpim: ím 
iskolabútor gyára Bpoat. VI., Dévényl-ú« 20-2* . 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, Arodabt-
r*ndctéaak gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok terbstat-
>« kovácsolt raabol 
Talafon t mto-qtrj 
AijtgyzűtkUtfit-
rutit intytn ét Mr-
swntT*. 

Harmóniumot, zongorát, hangszer! 
nem vásárolhat, amíg nem látta ajánlatomat 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 
REMÉNYINÉL E&Í.VS. 

A zeneművészeti Főiskola szállítója 
Kérje legújabb 32. számú árjegyzékemet! 
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FELSŐTÖK ref. egyháza pályázatot hirdet egytan-
erős tanítói állására. Javadalom: t<!rmészrt.beni lakás, az 
egyháztól évi 140 P és az államsegély. Pályázati határ-
idő 3 hét. Kérvénvek: Kovács László espereshez (Dés) 
küldendők. (2987.) 

ALSÓNÁNA evangélikus egyházközsége tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom: mindenkori kezdő 
tanítói illetmények 50%-a, másfél köböl tűzifa és állam-
segély. Kötelessége díjlevél szerint. Németül tudó tanító-
nők 21 napon belül pályázhatnak. Evangélikus lelkészi 
hivatal. (2975.) 

BESENYSZÖ<i község iskolaszéke pályázatot hirdet 
háromheti határidővel a lemondás folytán megüresedett 
Besenyszög-homorszögpusztai közs. iskolai tanítói ál-
lásra. Javadalma: törvényes fizetés és természetbeni la-
kás a modern iskolaépületben. Kötelességek díjlevél sze-
rint. Válaszbélyeges kérvények a beeenyszögi községi is-
kolaszék címére küldendők. (2976.) 

BALATONFÜRED róm. kat. iskolaszéke az újonnan 
szervezett V. és VI. sorszámú tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Határidő 21 nap, a lap megjelenésétől. Fizetés 
törvényes, 90% államsegély és lakbér. Pályázhatnak nők 
és férfiak. Kántorképesítés előny, hármas jelölésbe kerül-
tek kötelesek személyesen megjelenni, útiköltségüket meg-
térítjük. Pálvázatok a balatonfüredi plébániára külden-
dők. (2977.) 

BORSOSGYŐR református leányegyháza kántortanító 
leszereléséig helyettes tanítót vagy tanítónőt keres osz-
tatlan iskolához. Javadalma: rendes tanítói kezdőfizetés. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Ref. lelkészi hiva-
tal, Kéttornyulak címre küldendők. (2978.) 

BÖHÖNYE református anyaegyház presbitériuma pá-
lyázatot hirdet távozás folytán megüresedett kántortaní-
tói állásra. Kántori oklevéllel nem bíró pályázók egy év 
alatt tartoznak kántori képesítést szerezni. Javadalom: 
lakás, melléképületek, kert, 30 értékegvségnek megfelelő 
készpénz és természetbeni járandóságok. Államsegély a 
fennálló rendelkezések szerint. Kötelesség: valamennyi 
rábízott tanköteles oktatása, orgonista kántori szolgálat, 
ügykezelési teendők, belmissziói munka, általában a tör-
vényben előírt teendők. A megválasztott kötelezett tagja 
az egyházmegyei tanítóegyesületnek. Válaszbélyeggel el-
látott pályázati kérvények huszonegy napon; belül az egy-
házmegyei tanügyi hivatalhoz, Orci, u. p. Taszár (Somogy 
m.) címre küldendők, a Népiskolai szervezet és szolgálati 
pragmatika 136. §-ában, továbbá az 1939 : IV. t..-c. ér-
telmében a V. K. M. 1172/1940. eln, sz. rendeletében elő-
írt okmányokkal. (Lásd Hivatalos Közlöny 1940 : 7. sz,) 
Az okmányok csatol'haték lelkészi hivatal által hitelesí-
tett bélyegtelen másolatban, de a megválasztott nyolc 
nap alatt eredetiben vagy közjegyző által hitelesített 
másolatban köteles okmányait benyújtani. Kántori próba 
november 22-én önköltségen. Más alkalommal megjele-
nés és minden korteskedós a választásból kizáró ok. Az 
állás azonnal elfoglalandó. (2979.) 

DINNYÉS róm. kat. iskolaszéke meghirdeti szervezés 
alatt álló III. sz. tanítói állását 21 napi határidővel. 
10% helyi járandóság és lakbér. Budapest—balatoni fő-
vonal mellett, Székesfehérvár tőszomszédságában. Nők 
előnvben. Kérvénvek: Plébánia, Seregélyes (Fejér m.) 
címre. (2982.) 

GYŰRŐ ev. iskolaszéke 21 napos határidővel pályá-
zatot hirdet lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásának helyettessel való betöltésére. Az állás azonnal 
elfoglalandó. A helyettes már jogot szerez rendes tanítóvá 
eendő megválasztására. Nők is pályázhatnak. A 8 osz-
tályú iskola osztatlan. Helyi javadalom 28 értékegység, 
lakás és államsegély. Pályázatok felszerelve ev. iskola-
székhez, Gyúró (Fejér vm.) küldendők. (2992.) 

CSOLNOK róm. kat. egyházközsége 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett 
IX. és X. tanítói állásokra. Javadalom: 50%-os helyi 
járulék, államsegély és törvényes lakbér. Illetmények a 
Központi Illetményhivatal útján. Kötelesség: Rendszabá-
lyok és díjlevél szerint. A X. álláson akadályoztatás ese-
tén a kántor helyettesítése kötelező. Ugyancsak az egy-
házközség a VIII. tanítói állásra katonai szolgálatot tel-
jesítő osztálytanító ideiglenes helyettesítésére, 21 napi 
határidővel, pályázatot hirdet. A helyettesítés időtartama 
bizonytalan. Fizetés törvényszerű. Mindhárom álláson a 
német nyelv tudása szükséges. Helyben orvos és gyógy-
szertár. Kellően felszerelt kérvények Róm. kat. iskola-
szék elnöke címére, Cselnek (Esztergom vm.) küldendők. 
(2981.) 

DECS község iskolaszéke alföld-szállási iskolájához 
pályázatot hirdet a lemondá sfolytán megüresedett II. sor-
számú tanítói állásra. Az állás javadalma: törvényszerű, 
államsegélyes. Egy kait. hold kertillebmény. Törvényszerű 
lakbér, vagy az iskolaépületben két kis szobából álló 
szükséglakás. Állás jogerőre emelkedés után azonnal el-
foglalandó. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 
számított 21 nap. Nők előnyben. A V. K. M. 111.174/1940. 
sz. rendeletével megengedte, hogy ez az állás protestáns 
tanerővel töltessék be. Ilyen pályázó hiányában más val-
lásával is betölti az iskolaszék az állást. Pályázati kér-
vények: Községi Iskolaszék, Decs címre küldendők. (2983.) 

EGER város róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett XII. sorszámú tanítói állásra 21 
napos határidővel pályázatot hirdet. Az állás helyi java-
dalma a kezdő tanítói fizetés 20%-a. 15 értékegységnek 
két:zpén z váltsága és törvényes lakáspénz. A pályázóktól 
legalább 10 szolgálati év és minden tekintetben kiváló 
minősítés kívántatik. A pályázati kérvények az Eger vá-
ros róm. 'kat, Plébániahivatal címére küldendők. Az a 
pályázó, akinek érdekében bárki részéről is akár élőszó-
val, akár írásban közbenjárás történik, a jelölésből kizá-
ratik. (2984.) 

EGYHÁZASBÁST (Nógrád vm.) róm. kat. iskola-
széke 2 évi katoniai szolgálat idejére helyettes kántorta-
nítót keres. Fizetés törvényszerű. Pályázati határidő 21 
nap. Nők is pályázhatnak. Sőt tanítópár is pályázhat, 
mert az egyik tanerőt 1 km-re levő Óbást községben vég-
leges álláson el tudjuk helyezni. Itt az első végleges állás 
is röviden megüresedik. Egyházasbást róm. kat. Plébánia-
hivatal, p. Ajnácsltő. (2985.) 

EGYHÁZASDENGELEG róm. kat. iskolaszéke pályá-
zatot hirdet osztatlan iskolájához kéthetes határidővel 
nyugdíjazással megüresedett kántortanítéi állásra. Fize-
tésből 7 értékegység természetben. Nők, csak kántorizálni 
tudók is pályázhatnak. Héhalom. Plébánia. (2986.) 

ZALAGALSA evangélikus anya- és nemeshanyi leány-
egyháza törpeiekoláik számára állandó vezetőt keresnek 
segélydíjas minőségben. Nyugdíjasok, nők is jelentkezhet-
nek okmányokkal a zalagalsai lelkészi hiv.-nál. (2965.) 

FARMOS róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
az újonnan szervezett VI. sz. férfitanítói állásra, fizetés 
törvényes. Kántor helyettesítése szükség esetén kötelező. 
Határidő 21 nap. Beadott kérvények címe: Plébánia, Far-
mos, Pest m. (2988.) 

FÖLDES ref. egyháza VI. sz. tanítónői állásra, amely 
a jelenlegi tanítónő lemondása esetén töltetik be, pályá-
zatot hirdet. Javadalom: helyi javadalom 48% és tör-
vényszerű állami fizetéskiegészítés. Természetbeni lakás, 
melléképületekkel ós kerttel. Fizetését Központi Illetmény-
hivatal fizeti. Kötelessége, amit egyházi törvényeink írnak 
elő. Pályázat határideje a hirdetéstől eltelt két hét, Pá-
lyázaitukat válaszbélyeggel ellátva Ref. Lelkipásztori Hi-
vatal, Földes, Hajdú megye küldjék. (2990.) 
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ŰJFEHÉRTÓ gör. kat. iskolaszéke katonának ment 
kántortanítója helyettesítésére okleveles kántortanítót ke-
res, valamint lemondás folytán megüresedett tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Fizetésük készpénzben törvény-
szerű. Kérvények november 15-ig küldendők be. (2960.) 

ÚJCSANALOS (Miskolc közelében) evangélikus egy-
házközsége rendes tanítói állásra pályázatát megújítja 21 
napi határidővel. Ideiglenes helyettesül nők is pályáz-
hatnak. Evang. Lelkészi Hivatal, Űjcsanálos. (2961.) 

ŰJCSANÁLOS (Miskolc közelében) község iskolaszéke 
ócsanálosi iskolájához az újomnan szervezett II. sz. ren-
des tanítói állásra pályázatát megújítja 21 napi határidő-
vel férfi- és női tanerők részére. Fizetés törvényes, mely-
ből 20% helyi javadalom és lakáspénz. Kötelessége a kije-
lölt osztályok tanítása. Kellően felszerelt kérvények: Köz-
ségi iskolaszéki elnök, Űjcsanálos címre küldendők. 
(2962.) 

VESZKÉNY (Sopron vm.) róm. kat. iskolájánál nyug-
díjazás következtében megürült tanítói állásra a lap meg-
jelenésétől számítva 21 napi határidővel pályázatot hir-
detek. Nők pálvázhatnak. Iskolaszéki Elnök. Veszkény. 
(2963.) 

VASZAK róm. kat. egyházközsége a hősi halált halt 
tanítója állására pályázatot hirdet. Csak férfitanítók pá-
lyázhatnak. Törvényes fizetés, lakás. Kötelessége: egye-
sületi életben és leventék oktatásában résztvenni. Kántort 
akadályoztatása esetén helyettesíteni. Határidő a meg-
jelenéstől számított 15 nap. Egyházközség, Vaszar, Vesz-
prém megye. (2964.) 

CSENGER ref. egyházközsége 7 tanerős iskolájához 
a II. sz. tanítói állásra 8 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Vasút, posta, orvos helyben. Gyógyszertár, villany-
világítás, járda van. Szatmárnémetitől 18 km.-re naponta 
többszöri vonatközlekedés. Iskolaszéki elnök. (2980.) 

ZALASZOMBATFALVA róm. kat. egyházközsége e 
lap f. évi 18. számában meghirdetett pályázatot ugyancsak 
háromheti határidővel megismétli. (2966.) 

ALAP (Fejér m.) iskolaszéke a lemondás folytán 
megüresedett kántortanitói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: törvényes állami fizetésnek megfelelő kész-
pénzfizetés természetbeni lakással. Kötelességei: I—VIII. 
osztály tanítása és kántori teendők végzése. Pályázhat-
nak férfiak és nők. Pályázati határidő 21 nap. Cím: 
Ref. lelkészi hivatal, Alap, Fejér m. (2971.) 

ALSÓKftKEI) (Abaújtorna vm.) róm. kat. egyház-
községe a nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői ál-
lásra 21 napos határidővel pályázatot hirdet. Helyi java-
dalma: egyházközségtől 10%, természetbeni lakás és tör-
vényes államsegély. Válaszbélyeges, felszerelt kérvények 
Róm. kat, lelkészi hivatal, Alsókéked c. küldendők. (2972.) 

ALSÓCÉCE róm. kat, leányegyházközség egytanerős 
iskolájánál lemondás folytán megüresedett tanítói ál-
lásra, 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 
új természetbeni lakás, kettő szoba, konyha, mellékhelyi-
ségek, 2 értékegység, 4% helyi hozzájárulás, többi ál-
lamsegély. Pályázhatnak nők, férfiak. Pályázók felsze-
relt kérvényeiket Róni. kat. plébániahivatalhoz küldjék, 
Boldogkőváralja, Abaúj vm. (2974.) 
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GÖLLE róm. kat. egyházközsége pályázatot, hirdet az 
alsóhetény pusztai uradalmi iskola katonának bevonult ta-
nítójának helyettesítésére. Tanítónők is pályázhatnak. 
Megbízatás leszerelésig, vagy az 1942/43-as tanév végéig. 
Fizetés törvényes. Pályázati határidő 21 nap. Iskolaszék, 
Gölle, Somogy vm. (2991.) 

GYŐRSÁG róm. kat. iskolaszéke az újonnan szerve-
zett III. sz. tanítónői állásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Kötelességek díjlevél szerint. Javadalom: 
Államsegély, 10% helyi javadalom és lakbér. Pályázatok 
róm. kat. Lelkészi Hivatal, Gvőrság címre küldendők. 
(2993.) 

JANK református leányegyház iskolaszéke kántor-
tanítója helyettesítésére, a katonai szolgálata tartamára 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Kötelesség és fize-
tés törvényszerű. Pályázhatnak férfiak és nők. Állás azon-
nal elfoglalandó. Református Iskolaszék, Jánk. (3000.) 

HAJDÚNÁNÁS református egyház iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a lemondás folytán megüresedett belterületi 
X. számú ós az átválasztás folytán megüresedett Balázs-
telek-tanyai tanítói állásokra Helyi javadalom mindkét 
áilás után ez időszerint a kezdő fizetés 30%-a ós tör-
vényszerű lakáspénz, illetve a tanyai álláson szép lakás 
pincével, melléképületekkel s mintegy 1200 Q-öl szántó-
föld és gyümölcsös a lakás mellett. 70%-os államsegély. 
A városban VIII. oszt. gimnázium van s a tanyára meg-
választott tanerő megfelelés esetén remélheti a városhoz 
l<öz;elebbeső tanyai, esetleg a városi iskolához leendő át-
válaszitását. Kötelesség: a városi iskolánál a reábízandó 
osztály vagy osztályok, a tanyai iskolánál I—VI. vegyes 
osztály7 tanítása, istentiszteletek alkalmával énekvezérség 
harmóniámmal ós szükség esetén istentisztelet végzése. 
Választás fennálló V. K. M. rendeletek alapján. Pályáz-
hatnak férfi- és nőtanítók. Pályázati határidő a lap meg-
jelenésétől számított 21 nap. Megválasztott állását azon-
nal köteles elfoglalni. Pályázati kérvények Iskolaszék cí-
mére válaszbélyeggel küldendők. Református Iskolaszék, 
Hajdúnánás. (2995.) 

HERCEGFALVA róm. kat. egyházközség tanácsa pá-
lyázatot hirdet az újonnan szervezett X. számú tanítói 
állásra 21 napi határidővel. Javadalom 20% helyi és lak-
bér, a többi államsegély. Kötelességek díjlevés szerint. 
Férfiak és nők pályázhatnak. Plébániahivatal, Hercegfalva, 
Fejér vm. (2996.)" 

HETE református egyháza pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett kántortanítói állásra, 15 
napi határidővel. Fizetés: 1. Természetbeni lakás, kerttel. 
2. 7 kat. hold föld haszonélvezete. 3. 23'50 q búza. 4. 
31*50 q rozs. 5. 5 öl fa váltságára az államtól. 6. Állam-
segély. 7. Értékegység: 38. Kötelesség: az osztatlan iskola 
összes osztályainak vezetése. Belmissziói munkában segéd-
kezés. Ifjúság vezetése. Lelkész esetleges helyettesítése, ha 
leányegyházában szolgál. Pályázati kérvények református 
Lelkészi Hivatal, Hete, u. p. Tarpa (Bereg m.) címre 
Vüldendők. (2997.) 

IPOLYVECE róm. kat. egyháziközsógi tanácsa mint 
iskolaszék az újonnan szervezett II. osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazás: a kezdő fizetés 10%-a, 
törvényszerű lakbér és államsegély. Kötelességeik a Rend-
szabályok, Tanterv és Utasítás szerint, részvétel az is-
kolánkívüli népművelésben. Szabályszerűen felszerelt és 
válaszbélyeggel ellátott kérvények 3 héten belül a drégely-
palánki róm. kat. PLébániahivatalhoz küldendők. (2998.) 

JÁSZTELEK róm. kat. iskolaszéke a lemondás, foly-
tán megüresedett fügedhalmi tanyai férfitanítói állásra 
pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Fizetés törvényes. 
Tanítónők is pályázhatnak. Válaszbélyeges kérvények 
Plébánia, Jásztelek, Jász-Nagy-Kun-Szolnok lm. külden-
dők. (2999.) 

HENCIDA református egyháza IV. számú tanítónői 
állásra valé pálvázati hirdetését november 10-ig mag-
újítja. (2994.) 

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY község róm. kat. tisa-
tán kántori állásra lemondás folytán pályázatot hirde-
tünk 21 napos határidővel. Javadalom: 3 szobás lakás és 
mellékhelyiségek jókarban; politikai községtől évi 856 P 
80 fillér "párbérváltság, január 1-től 30%-kal több; 8 kat. 
hold szántóföld, külön veteményeskert; stóla 5200 lélek-
szám után. Kötelességek díjlevél szerint; iskolai énektaní-
tás, ifjúsági egyesület vezetése kötelező. Kántorpróba ön-
költségen. Felszerelt kérvények Plébániahivatathoz, Jász-
alsószentgyörgy küldendők. (3001.) 

JASZALSÓSZENTGYÖRGY róm. kat. iskolaszéke le-
mondás folytán megüresedett XIII. számú tanítói állásr« 
21 napos határidővel pályázatot hirdet. Helyi javadalom 
10% törzsfizetés és lakáspénz a politikai községtől, többi 
államsegély. Kötelesség díjlevél szerint; ifjúsági egyesü-
letet vezet. Felszerelt kérvények válaszbélyeggel róm. kat. 
Iskolaszék címére küldendők. (3002.) 

JÁSZDÓZSA róm. kat. iskolaszéke Nagyhalom-kül-
telki tanítói állásra tartalékos katonai szolgálatra bevo-
nult tanító helyettesítésére helyettest keres. Fizetés tör-
vényes. Nők is pályázhatnak. Jelentkezés azonnal. Cím: 
Róm. Kat. Iskolaszék, Jászdózsa. (3003.) 

JÁSZDÓZSA róm. kat. iskolaszéke Középhalom-kül-
telki tanítói állásra tényleges katonai szolgálatra bevo-
nult tanító helyettesítésére helyettest keres. Fizetés tör-
vényes. Nők is pályázhatnak. Jelentkezés: azonnal. Cím: 
Róm. kat. iskolaszék, Jászdózsa. (3004.) 

JÁNOSHALMA külterületéhez tartozó felsőterézhalomi 
róm kat. egyházközségi gondnokság a lemondás folytán 
megüresedett kecskéspusztai I. sz. és II. számú róm. kat. 
elemi iskolai tanítói állásokra pályázatot hirdet. Az I. 
sz. állás javadalma: törvényes, természetbeni lakás, kert. 
A II. sz. áltós javadalma: törvényes, lakbérrel. Köteles-
ség díjlevél szerint. Az I. sz. állással a kántori teendők 
végzése is egybe van kötve. Pályázati határidő e hirdet-
mény keltétől számított két (2) hét. Az állás választás 
után azonnal elfoglalandó. Tanítóházaspárok előnyben ré-
szesülnek. Kellően felszerelt kérvények Lelkészi Hivatai, 
Felsőterézhalom, u. p. Jánoshalma. Bács m. küldendők. 
(3005..) 

JOBBAGYTELKE róm. kat. egyházközsége lemondái 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi ha-
táridővel pálvázatot hirdet. Javadalma: 16 méter tűzifa, 
3 kat. hold föld, lakás kerttel és stóla, 140 P, a többi 
államsegély. Pálvázatok Plébánia, Marostorda címre kül-
dendők. (3006.) 

JOBBAGYTELKE róm. kat. egyházközsége ténylege* 
katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére ki-
segítő tanítót keres. Fizetése a V. K. M.-íől. Határidő 21 
nap. Pályázatok Plébánia, Jobbágytelke, Marostorda címrs 
küldendők. (3006/a.) 

KABA református egyháza pályázatot hirdet 13 tan-
erős népiskolájánál eltávozás folytán megüresedett IX 
számú tanítói állásra. Javadalom: készpénzfizetés és lak-
bér. Kötelessége törvényszerint.i. Az állást tanítónővel 
töltjük be. Pályázati határidő a Néptanítók Lapjába* 
történt megjelenéstől számított 21 nap. Pályázati kérvé-
nyek ajánlva Református Lelkipásztori Hivatalhoz kül-
dendők, ajánlott visszaküldéshez elégséges bélyeggel. 
(3007.) 

KAPOSSZENTBENEDEK róm, kat. egyházközség® 
hadbavonult kántortanítója helyettesítésére leszereléséig 
pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Nők is pályázhat-
nak. Határidő november 10. Cím: Plébániahivatal, Ka-
posezentbenedek, posta: Bárdibükk. (3008.) 
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KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nip javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 ivet színmagyar 

F O N C I É R E ÁLTALÁNOS 
BIZTOSÍTÓ INTÉZETTŐL 

Svi díjbevétele több mint 16 millió pengi I Biztonsági alapok t 
37 millió pengi! Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök : vitéz gróf kisjókii, nagykürti és kípősdi Takáck 
Tolvay József m. kir. titkos tanicsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismettetSc páratlantú kedvezményes nipbiztosltásank-
ról vidéki képviseleteinkül vagy a központi ir ódánktól t 

BUDAPEST, V.. SAS-UTCA 10-12. 

i o n g o r a t ( r « m 

VII, Erzsébet-krt 1 5 
Világmárkái zongorák, pianinók nagy választékban. Kényelmei 
részletfizetés. Saját érdekében keresse fel szolidságáról közismert 

keresztény cégünket. 

KOMADI KÓTPUSZTA községi iskolája tényleges ka-
tonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére pályá-
zatot hirdet az Iskolaszék. Nők is pályázhatnak. Köte-
lesség, fizetés törvény szerint. Pályázatok 15 napon belül 
Községi Iskolaszék, Komád címre küldendők. (3009.) 

KÖRÖM (Zemplén vm.) róm. kat. egyházközsége két-
tanerős iskolájánál 21 napi határidővel pályázatot hirdet 
a. megüresedett kántortanítói állásra. Javadalom: termé-
szetbeni új lakás kerttel, 4'5 kat. hold szántó, 20 m3 tűzi-
fa, 2 legelőjog, párbér és stóla. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Határidő után az állás azonnal elfoglalandó. Az is-
kolai év tartamára férfi vagy női helyettest is elfoga-
dunk. Tiszta kat. község. Egy km-re autóbuszjárat Mis-
kolcra. Válaszbélveges kérvénvek Róm. kat. plébánia, 
Köröm küldendők. (3010.) 

KAJASZÓSZENTPÉTER (Fiejér m., vasútállomás 
Baracska, Budapesttől 40 km) református egyházközség 
presbitériuma helyettest keres tényleges katonai szolgá-
latra bevonult másodtanítója helyettesítésére. Javadalom: 
törvényes fizetés, lakás természetben. Nők is pályázhat-
nak. Az állás azonnal elfoglalandó. Kötelessége az I —IV. 
osztály tanítása, belmissziói munkákban segédkezés, szük-
ség esetén helyettesítés. (3011.) 

KIRALYFIAKARCSA róm. kat. iskolaszéke pályáza-
tot hirdet katonai szolgálatot teljesítő tanerő helyettesí-
tésére. Javadalom: helyi járandóság, lakás, államsegély. 
Határidő 3 hét. Cím: Plébániahivatal, Amadékarcsa, 
Komárom vm. (3012.) 

KISKORPÁD (fővonal mentén) róm. kat. egyházköz-
sége férfi- vagy nőtanító-helyettest keres háborús szolgá-
lat tartamára. Kérvények Róm. kat. plébánia, Kaposfő, 
Somogy m. (3013.) 

MENDE (fővonalon, Budapesttől 30 km) evangélikus 
iskolaszéke pályázatot hirdet lemondás folytán megüre-
sedett II. sz. tanítónői állásra. Fizetése törvényes 10% 
helyi javadalom, természietbeni lakás és államsegély. Kán-
tori képesítés előny. Felszerelt kérvények november 21-ig 
nyújthatók be Mende evang. lelkészi hivatalához. (3019.) 

HUSZÁR PÁL 
BUDAFIST, Ml., HUNOR-U. «t-N&L 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK. 
Bitlttt mtnhitérinmi itt ily t ként, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
Budapes t V I I , H á r s f a - u t c a 33. (Wesselényi-utca sarok) 

KOROMLA róm. kat. egyházközsége megüresedett 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás ketté 
szobával, kerttel, 5 q búza, 5 q rozs, 8 köbméter fa 13 
értékegységbe számítva, többi államsegély. Kötelesség* 
osztatlan iskola vezetése. Az állásra nők is pályázhatnak. 
Határidő 15 nap. Kérvények Róm. kat. plébániahivat&I, 
Csatka (Veszprém m.) küldendők. (3015.) 

KISVÁRDA róm. kat. egyházközsége a fiúiskolánál 
megüresedett IV. számú tanítói állásra pályázatot hir-
det. Fiaetése törvényszerű, 90% államsegéllyel és lakbér-
rel. Kötelessége a reábízott osztályokat vezetni, az isko-
lánkívüli munkában résztvenni e a -kántort akadályozta-
tása esetén helyettesíteni. Ezért csak jóhangú és orgo-
nálni tudó férfitanítók pályázhatnak. Gimnázium, tanító-
nőképző és leánypolgári helyben. Határidő 21 nap. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények Róm. kat. plébániahiva-
tal, Kisvárda címre küldendők. (3014.) 

LIGET róm. kat. egyházközsége ezen lap megjelené-
sétől számított 21 napi határidővel a lemondás folytán 
megüresedett ligeti róm. kat. kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom készpénzben: tandíj és ismétlő-
sök oktatásáért 272 P, párpénz 65"28 P, földmunkavált-
ság 134-64 P. természetben: 5 kat,. hold, 1340 négyszögöl 
szántó, értékelve 217'60 P, 853 négyszögöl rét, értékelv® 
70 P, 217 négyszögöl legelő haszonélvezete, értékelv* 
50 f, kb. 720 kg búza, értékelve 156*67 P, kb. 945 kg 
rozs, értékelve 141-37 P, kb. 636 liter 30 deciliter mor-
zsolt tengeri, értékelve 86*53 P, kb. 407 liter 23 deciliter 
bor, értékelve 122-16 P, szabadlegeltetési jog, értékelv* 
2'72 P, szükséges malomfoivar (kb. 4), értékelve 12 P. 
Stólajövedelem kb. 30 P, 2 szoba, 2 konyha, 1 éléskamra, 
1 istálló, 1 pajta, 1 sertésól, kút, értékelve 136 P. Ház-
hoz tartozó kert 207 négyszögöl, értékelve 8'16 P. A la-
kás villanyvilágítással van ellátva. Ezen helyi javadalom 
35 értékegységnyi természetbeni járandóságban és 471-92 
P készpénzfizetésben van felvéve, a többi államsegély. 
Németül tudók előnyben részesülnek. Kötelességek díj-
levél szerint, önköltségen megjelenés és próbaéneklée 
szükségéé. Kellően felszerelt kérvények Magyarszék (Ba-
ranya m ), plébániahivatalnak küldendők. (3017.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., Füredi.u. 41. 

T e l e f o n s i á m : 2 9 6 . 3 4 5. 
( R é g i é p ü l e t . Aj b e j i r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 
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KÖRMEND református iskolaszéke e lap 19. számá-
ban, tanítói állására meghirdetett pályázatát november 
15-ig meghosszabbítja azzal, hogy a kántori teendőket 
külön is díjazza, mely lehet természetbeni vagy készpénz. 
(3016.) 

MONOSTORPÁLYI református egyház presbitériuma 
pályázatot hirdet az I. számú férfitanítói állásra. Java-
dalom: természetbeni lakás kert.tel, vagy lakbér, 13 kat. 
hold, 1391 öl föld, 3 kat. hold 690 öl legelőnek meg-
felelő szántó, 1110 öl ú. n. lucernás föld haszonélvezete, 
13'80 q rozs. Megfelelő államsegély. A földjavadalom 
földadójának felét javadalmas fizeti. Kötelessége: a ki-
jelölt osztály vagy osztályok tanítása, missziói munkák-
ban segédkezés, kántori teendőket is végez. Pályázati 
határidő 21 nap. A község 20 km távolságra van Debre-
centől, sűrű vonatközlekedés, villanyvilágítás. Pályázati 
kérvények felbélyegzett válaszborítékkal ellátva dr. Szász 
Imre lelkipásztor-esperes cím.re küldendők. (3018.) 

MÉRK róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. férfi-
tanítói állásra. Nők is pályázhatnak. Akadályoztatása 
esetén kántor helyettesítése kötelező. Lakás természet-
ben. Fizetése törvényszerű, hitközségtől 20%. (3020.) 

MAKÓ ort. izr. hitközsége a szervezés alatt álló har-
madik tanítói állásra, V. K. M. jóváhagyásától feltéte-
lezetten, pályázatot hirdet 15 napos határidővel. Fizetés 
törvényes. Cím: Vorhand Mózes főrabbi, Makó. (3021.) 

MESTERI (Vas m„ Celldömölk mellett) egyházköz-
ségének képviselőtestülete a lemondás folytán megürese-
dett tanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes, természetbeni lakás. Nők is pá-
lyázhatnak. Kántoriakban való jártasság megkívántatik. 
Pályázatok Plébániahivatal, Vásárosmiske (Vas megye) 
címre küldendők. (3022.) 

MÓR róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
hősi halál következtében megüresedett XVII. és a le-
mondás folytán megüresedett IV. sorszámú tanítói ál-
lásra. Javadalom: 10, illetve 20% helyi, a többi állam-
segély. Kötelesség díjlevél szerint, Határidő három hét. 
Kérvények az egyházközség képviselőtestületéhez címezve 
az iskola igazgatóságához adandók be. (3023.) 

NAGYBÁTONY róm. kat. iskolaszéke katonai szol-
gálatra bevonult három tanító helyettesítésére tanítónő-
ket vagy tanítókat keres. Fizetés törvényes. Állás azon-
nal elfoglalandó. Kérvény címe: Plébánia, Nagybátony. 
Fővonal mellett. (3024.) 

NAGYBERÉNY ref. iskolaszéke tényleges katonai 
szolgálatra bevonult kántortanítója helyettesítésére 21 
napi határidővel pályázatot hirdet VIII. osztályú isko-
lájához. Fizetés havi 117 pengő. Nők is pályázhatnak. 
Kérvények a nagyberénvi ref. lelkészi hivatalhoz külden-
dők. (3025.) 

NYIRPAZONY református egyháza pályázatot hir-
det háromitanerŐ8 iskolájához két tényleges katonai szol-
gálatra bevonult tanítójának helyettesítésére. Fizetés tör-
vényszerű. Kántoriak végzéséért külön díjazás természet-
ben: liszt, zsír, burgonya stb., egy szoba fűtése és vil-
lanyvilágítása. Mindkét állásra nők is pályázhatnak. 
Irodaügyekben némileg jártas családtagok alkalmazást 
nyerhetnek. Orvos helyben. Nyíregyháza műúton 5 km. 
Pályázati határidő 8 nap. (3026.) 

NAGYRÁBÉ református egyházközsége pályázatot 
hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett IV. ez. tanítónői 
állásra. Kötelesség, fizetés törvényes. Határidő 21 nap. 
Állás választás után azoinnal elfoglalandó. Kellően fel-
Bzerelt pályázatok válaszbélyeggel: Lelkipásztori Hiva-
tal, Nagyrábé (Bihar vm.) címre küldendők. (3028.) 

NAGYBICSÉRD róm. kat. iskola gondnoksága 21 na-
pos határidővel pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán 
megüresedett II. sz. tanítói állásra. A tankerületi kir. 
főigazgatóság engedélyezésétől feltételezetten férfiak pá-
lyázhatnak. Pécstől Budapest felé 2. vasútállomás. Az 
állomás a falutól országúton 3"5 km. Villany. Fizetése 
törvényes. Lakás 1 szoba. Lakbérpótlék. Kötelessége 
Rendszabályok és díjlevél szerint. Kántoriakban segéd-
kezni tartozik. Kellően felszerelt válaszbélyeges kérvények 
Plébániahivatal, Nagybiosérd (Barany vm.) címre kül-
dendők. (3027.) 

NAGYSÁP róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det a nyugdíjazással megüresedett kántortanitói állásra. 
Javadalom: kettő szoba mellékhelyiségekkel természet-
ben, 15 kat. hold föld. mely szántó, rét, legelő, 6 ürm. 
tűzifa, 6 hl. búzapárbér, stólajövedelem, 136 P munka-
váltság 26 értékegységben, a többi államsegély. Köteles-
ségei díjlevél szerint. Válaszbélyeggel és szabályszerűen 
felszerelt kérvények e lap megjelenésétől számított három 
héten belül a Róm. kat. plébániahivatalnak, Nagysáp, 
Esztergom vm. küldendők. (3029.) 

NAGYVÁRAD róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett egy fiúosztálytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetése: helyi javadalom, fizetéskiegészítő 
államsegély és azonnal beköltözhető természetbeni lakás. 
Az állás december 1-én elfoglalandó. A pályázati kérvé-
nyek Róm. kat. egyházközség elnöksége, Nagyvárad, Páz-
mány Péter-utca 7. szám alá küldendők. (3Ó30.) 

NYÁROSD (Komárom m., Csallóköz, posta helyben) 
róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidővel pályázatot hir-
det 7 tanerős el. iskolájához a lemondás folytán meg-
üresedett II. sz. férfitanítói állásra. Helyi fizetés: évi 
120 P, lakbér, meg ehhez járul az államsegély. Köteles-
ség a Rendszabályok és egyházi előírások szerint, (3031.) 

NYIRADONY róm. kat. egyháztanácsa pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sorszámú ta-
nítói állásra. Javadalom: 50% készpénz helyi javada-
lom, természetbeni lalíás. A többi államsegély. Köteles-
ség díjlevél szerint. Tanítónők is pályázhatnak. Pályá-
zati határidő a megjelenéstől számítóit 21 nap. Róm. 
kat. plébánia, Nyiradony (Szabolcs vm.). (3032.) 

OROSZTONY kat. egyházközsége lemondás folytán 
megürült kántortanitói állásra pályázatot hirdet, Java-
dalma: szép lakás, 981 d-ö l belsőséggel, 1000 ö - ö l szán-
tóval, 20 q búza, 40 q rozs, 839 liter must folyó árban s 4 öl 
keményfa. Kötelessége díjlevél szerint. Kántoriakban jár-
tas nők is pályázhatnak. Határidő 21 nap. Válaszbélyeges 
kérvények Plébániához, Orosztony, Zala m. küldendők. 
(3033.) 

ÓZD nagyközség iskolaszéke a II. kerületi községi 
népiskola újonnan szervezett VI. számú férfitanítói ál-
lására háromheti határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: 
30% helyi járulék, törvényes lakbér és államsegély. Kö-
telességek: az igazgató által kijelölt osztály, az ált. to-
vábbképző fiúosztályainak vezetése, népművelési, bel-
missziói munkák végzése és az adminisztrációs mun-
kákban segédkezés. Katonaviseltek, leventeoktatók, tor-
nában és énekkarvezetésben jártasak előnyben. Pályázók 
válaszbélyeggel ellátott kérvényüket eredeti vagy köz-
jegyzőileg hitelesített okmányaikat: oklevél, erkölcsi, ho-
nossági, egészségi, származási, működési stb. bizonyítvá-
nyaikat a községi Í9kolaszéki elnök címére, Ózd adják be. 
Az állás a megválasztás után azonnal elfoglalandó. 
(3035.) 

OSLI katolikus iskolaszéke osztálytanítónői állásra 
pályázatot hirdet előírásos határidővel. Illetmény: helyi 
10%, többi államsegély. (3034.) 
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KIADÁSUNKBAN JELENT MEG 
a népiskolák vezetői, helyi hatóságai 
és a törzskönyvvezetők számára 

DR. TAKÁCS GYULA: 

A NÉPISKOLÁK 
IGAZGATÁSA 
című gyakorlati kézikönyvének a nép-
iskolák igazgatásával kapcsolatos összes 
új rendelkezéseket tartalmazó, 
IV. átdolgozott é s bővített kiadása. 
A 320 oldalas kézikönyv ára 5 ar.-pengő. 

Megrendelhető utánvét mellett, vagy a vételárnak 
és 40 fillér kezelési költségnek a 49.449. számú 
postatakarékpénztári csekkszámlánk javára való 
előzetes befizetése ellenében. 

NAGY KÁROLY GRAFIKAI MÜINTÉZETE 
DEBRECEN, FERENC JÓZSEF-ÚT 49. 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T I I I . , 
B É C S I - Ü T 8 5 . 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
J Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLÁK 
FALRAFESTETT 
TÁBLÁK 

H i r s c h A . J a k a b f i nombör gyára O J P E S T 
Közpon t : Budapes t , IV. , Károly-körút 24. 

G e r s t e n e n g s t J ó z s e f 
o r g o n a é p í t ő 

B u d a p e s t VI, Lőportár-utca 14/b. 
Oj orgonák készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolást, hom~ 
lokzatslpok készítését, villamos 
fujtatóberendezéseket szakszerű és 
művészi kivitelben vállal a legjn-
tányosabb árak és kedvezi fize-
tési feltételek mellett. 

PAPADERESKE (közel Pápához) rém. kat. iskola-
szék® pályázatot hirdet a tanítói állásra. Pályázhatnak 
nők is. Helyi javadalom: 816 P, többi államsegély. Ha-
táridő november 21. (3036.) 

PILISBOROSJENŐ iskolaszéke a fiúiskola kisebbségi 
magyar-német tagozatához III. tanítói állásra pályáza-
tot hirdet november 5-ig. Megválasztásra azonnal elfog-
lalandó. Autóbusz Dudapestre, orvos, patika helyben. 
Pályázatok Plébánia, Pilisborosjenő küldendők. (3037.) 

PÓCSPETRI róm. kat. iskolaszéke 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet öttanerős iskolájánál lemondás ál-
tal megüresedett IV. sorsz. tanítói állásra. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Javadalom: 10% helyi járulék, természet-
beni lakás, államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Vá-
laszbélyeggel felszerelt okmányok Pócspetri (Szabolcs m.) 
róm. kat. plébánia címre küldendők. (3038.) 

PUSZTASZENTLASZLŐ róm. kat. iskolája részére 
bizonytalan időre ideiglenes kisegítő tanerőt keresek 
azonnalra. Megkeresések Plébános, Pusztamagyaród, Zala 
m. címre kéretnek. (3039.) 

PÜSPÖKLELE róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet IV. számú tanítói állásra. Fizetése törvényes. Ter-
mészetbeni lakás. Nők is pályázhatnak. Kántori teendő-
ket végzők előnyben. Kérvények Plébániahivatalba kül-
dendők. Határidő 21 nap. (3040.) 

RJ5TKÖZBERENCS református egyháza két (páros) 
tanítói (tanítónői) állásra megújítja pályázatát 14 napi 
határidővel. Villanyvilágítás. Jelölt nincs. (3041.) 

RUDNOK róm. kat. egyházközsége egyhónapi határ-
idővel megismétli e lap f. évi 6. számában megjelent pá-
lyázatot. (3042.) 

RUOABANYACSKA gör. kat. egyházközsége pályá-
zatot hirdet lemondás folytán megüresedett I. sz. kántor-
tanítói állásra. Javadalma: 19 egység és államsegély. 
Mellékletekkel és válaszbélyeggel ellátott kérvények 
Nagyméltóságú Sztojka Sándor munkácsi megyéspüspök 
úrhoz címzendők és a rudabányáoskai lelkészi hivatalhoz 
benyújtandók, a megjelenéstől számított 21 nap alatt. 
Próbaéneklésről jelölteket értesítjük. (3043.) 

SOLTVADKERT község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a bőszércsábori tanyai községi jellegű tanítói állásra. 
Javadalom: törvényszerű lakás mellékhelyiségekkel, 1000 
• - ö l termő szőlő és kert, a kezdőfizetés 90%-a, helyi 
járandóság, többi államsegély, minden az Illetményhiva-
tal útján. Határidő 14 nap. Az állás jogerőre emelkedés 
után elfoglalandó. Nők is pályázhatnak. Községi Iskola-
szék. (3044.) 

SOMOGYSZIL ev. egyháza tényleges szolgálatra bo-
vonult II. sorsz. tanítója helyettesítésére egy, esetleg két 
évre helyettes tanítót vagy tanítónőt keres. — Fizetése a 
törvény/es ikisegítőtianerő fizetése. Kötelessége :a I—IV. 
osztály tanítása, esetleg kincstári helyettesítés. — Taní-
tási nyelv: magyar-német. Az állást azonnal el lehet fog-
lalni. Jelentkezni: Ev. Lelkészi Hivatal: Somogvdlöröcske. 
(3045.) 

SZILVÁGY község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett, osztatlan iskolai tanítói 
állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. A pályázat határ-
ideje 21 nap. Javadalom az Illetményhivatal útján ós ter-
mészetbeni lakás. Gyönyörű fekvés, jó levegő. (Harmó-
nium és rádió az iskolának.) Váluszbélyeges kérvények: 
Köaséigft Iskolaszék. Szilvágy, Zala m. küldendők. (3046.) 

SZENTSIMON róm. kat. egyházközsége az elhalálo-
zás folytán megüresedett II. sz. férfitanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényes. Minden az Illetmény-
hivatali útján. Űj fürdőszobás lakás. Ózdhoz közel. Kán-
toriakban való jártasság előny. Határidő 21 nap. Válasz-
bélyeggel ellátott szabályszerű kérvények a róm. kat. Plé-
bánia, Szentsimon (Ózd mellett) Borsod m. címére kül-
dendők. (3048.) 

SZIRMA ref. egyháza hadbavonult tanítóinak helyet-
tesítésére helyettes tanítót keres, fizetés törvény szerint. 
(3047.) 

TAKACSI református egyháza pályázatot hirdet ha-
lálozás által megürült orgonista-kántortanítói állására. 
Javadalom: új lakás, föld, gabona, fa 43 értékegységben 
és államsegély. Kötelesség: osztatlan iskola vezetése, 
kántori teendők, belmissziói munkában segédkezés. Ha-
táridő 21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények: 
Lelkészi Hivatal, Takácsi küldendők. (3052.) 
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Ügyeljen a keresztnévre t 
Magyarország aranykoszorús barangöntd mestere 

SZLEZÁK 
terang ás ércüntöda 

LÁSZLÓ 
tiarangldb-gyár 

B D D A P E S T , VI., P E T N E H Á Z I - U T C A 78. 
VI, . (Frangepán-utca mellett.) Telefon : 291-353-

Saját ház ! 

Kitüntetve: Párizsi világkiállításon díszoklevéllel, B nagy arany-
és egy nagy ezüstéremmel, több állami díszoklevéllel. — Mielőtt 
harangot rendelnének, forduljanak bizalommal a régi és megbíz-
ható céghez 1 — SZÁMTALAN EGYHÁZI E L I S M E R Ö -
LEVÉL. — ElSnyös fizetési feltételek 1 - Költségvetés és ki-

szállás díjmentes 1 

SZODÓ község iskolaszéke lemondás folytán megüre-
sedő községi tanítói s a vele egybekötött református kán-
tori állásra a f. tanév végéig helyettesítéssel ideiglenesen 
megbízott férfitanítót keres. Javadalom: 2 szobás lakás, 
kert, 4 kat. 101 D-öl szántóföld, 40 pengő államsegély és 
stóla s a tanítói fizetésbe be nem számított 9 magyar 
hold 845 d-öl szántóföld, mint kántori fizetés a ref. egy-
házitól. Kötelessége: az egytanerős iskolában a minden-
lapi oktatás a tanítói és kántori díjlevél szerint. Az elő-
írt okmányokkai rendesen felszerelt kérvények 21 napi 
határidővel a Községi Iskolaszéki Elnök, Szodó, u. p. 
Nagvsáré címre küldendők. Az állás választása után azon-
nal elfoglalandó. (3050.) 

SZEPETK község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
megüresedett I. számú kántortanítói állásra, 21 napos 
határidővel. Helyi javadalom 41 értékogység, többi állaim-
tegély. Katonaviseltségének ós leventeesapátparancsnoki 
működésének igazolása szükséges. Szabályszerűen felsze-
relt kérvények tanítói a kántorpróbáról értesíttetnek. Koi-
teskedés kizáró ok. Cím: Iskolaszék Elnöksége, Szepetk. 
(3051.) 

ZSAMBOK (Pest m.) róm. kat. iskolaszéke pályáza-
tot hirdet a lemondás folytán megüresedett II. sz. férfi-
tanítói állásra. Kántorok, leventeoktatók előnyben. Pá-
lyázati határidő 21 nap. A községnek naponta többször 
közlekedő autóbuszjárata, villanyvilágítása, mozija, ar-
tézi fürdője stb. van. (3056.) 

ENDREFALVA róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det a katonának bevonult tanító ideiglenes helyettesíté-
sére. Lakbért a község ad és 20%-át a tanítói kezdő-
fizetésnek. A megbízottnak járó államsegélyt a kultusz-
miniszter. Róm. kat. plébánia, Endrefalva (Nógrád m.). 
(3049.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY róm kat. iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett I. sz. és a szervezés alatt 
lévő II. ez. kültanyai tanítói állásokra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Az I. sz. állás javadalma: törvé-
nyes, természetbeni lakás és kert. A II. sz. állás java-
dalma : törvényes lakbérrel. Tanítóházaspárok előnyben 
részesülnek. Az iskola a Miskolc—Hajdúböszörmény— 
Debrecen-i országút mentén az autóbuszmegállótól 1 kilo-
méternyire van. Válaszbélyeges kérvények: Róm. kat.. 
Plébániahivatal, Hajdúböszörmény címre küldendők. 
(2322.) 

ŰJKÉCSKE róm. kat. egyházközsége a belterületi róm. 
kat. iskola tanítói állására pályázatot hirdet. Javadal-
mazás törvényes. Pályázatok nov. 21-ig az egyházköz-
ség elnökének küldendők. (3054.) 

ZICHYŰJFALU róm. kat. iskolaszéke átválasztástól 
függően meghirdeti 21 nap határidővel II. sz. tanítói ál-
lását. Kérvénvek Plébánia, Seregélyes (Fejér m.) címre 
küldendők. (3055.) 

TAKTASZADA róm. kat. egyházközsége lemondással 
megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: szép 2 szobás új lakás, 10% helyi javadalom, 
többi államsegély. Vezeti az I—IV. osztályt és leány-
kört. Szerencshez 7 km. -Miskolchoz 30 km. Posta és vas-
útállomás helyben. Pályázati határidő 21 nap Válaszbé-
lveges kérvénvek Plébániahivatalhoz, Taktaszada (Zemp-
lén vm.) küldendők. (3053.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

CSERÉLNÉK Pest közelébe Miskolc mellől. Állami 
tizenöttanerős, villany, vasút, polgári. Férfi is lehet. Cím: 
Magyar Gizella, Sajószentpéter. (2975.) 

CSERÉLNÉK Kassa mellől 2 km-nyire osztott állami-
val — fővárostól 100 km-es körzetbe, családi okok miatt. 
Antal, Bárca (Abaúj vm.). (2969.) 

ÖT OKTAVOS 15 regiszteres 140 cm magas Leipzigi 
harmónium, keveset használt, jutányosán templom ré-
szére 650-ért eladó. Farkasné, VIII., Staffenberger-u. 16. 
fdszt. 4. (2970.) 

CSERÉLNE r. k. filia kántortanítópár szép hegyes 
vidékről hasonló minőségű kartársakkal. „Kántorizálni 
tudó" jeligére. (2972.) 

KARACSONYI, Mikulási, hazafias iskolai színjáté-
kokat: műkedvelőknek vidám népszínműveket, kacagtató 
jeleneteket, monológokat küld Csite Károly, Rákospalotá-
ról kiválasztásra annak, aki 3 pengő értékűt megtart. 
(2974.) 

MŰKEDVELŐKNEK imniszterileg engedélyezett szín-
művek: a Népszínházban és rádióban előadott Cseperke-
kalap. Áldozat, Fölvirrad még valaha, A falu esze három-
felvonásosok, A betyár megtér, Kísértetek (Kukorica-
fosztás) ós több hazafias és vígdarab minden alkalomra 
megrendelhető a szerző K. Pap Jánosnál, Kaposvár, 
Tallián-u. 35. és Kókai Lajosnál, Budapesten: (2973.) 

RÓZSAT MOST ültessünk! 20 pompás bokorrózsa, 
színkeverékben 26'— P csom. és postafuvarral együtt. 
Számos elismerőlevél! Árjegyzék: R é t h y rózsaiskola, 
Békéscsaba. (2963.) 

ORGONAHARMÓNIUM, pedálos, külföldi gyártmányú 
és egy Erbár konzert zongora olcsón eladó. Budapest. 
Luther-utca 4. Házfelügyelő. (3058.) 
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ZONGORÁK, HÁRMON IUMOK 
n a g y választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

T I P O L D N Á L Rákóczi-út 61. 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 
Divatcsarnokkal szemben. Keresztény c é g ! 

GYERMEKSZÍNDARABOK. Az Országos Közokta-
tási Tanács Tankönyvi Bizottsága által 232/1942. ezám 
alatt kiadott iskolai könyvtárak részére beszerezhetőnek 
•ngedélyezett színdarabok. Mindenttudó királylány. Mese-
játék 3 felvonásban. Ára 1'50 P. A Póruljárt Szúnyog. 
Mesejáték 2 felvonásban. Ára: 1'20 P. Mi történt a tíz-
perc szünetben. Ára: 1 P. Ezeken kívül: Szegény János 
izerencséje. Szatirikus mesejáték 4 felv. Ára: 2 P. Együt-
tes rendelés esetén a négy könyv 5 P. Megrendelhetők az 
összeg előzetes beküldése mellett a 41.022. csekkszámlán 
Szendy Tihamértól, Debrecen. (3059.) 

Bácskai nagyközségből CSERÉLEK Pest vagy Heves 
fazaki részébe. „Zenta" jeligére. (3057.) 

CSERÉLNE a tavasszal róm. kat. vallású állami ta-
•ítóházaspár háromtanítós iskolától, Székesfehérvár köz-
vetlen közeléből, a Budai Hegyvidékre. Itt jó közleke-
dés, taníttatási és gazdálkodási lehetőség, nagy kert, 
•zép lakás, villanyvilágítással, külön kántori díjazás, 
igazgatói pótlék és egyéb mellékes van. Cím a kiadóban. 
(3060.) 

HARMÓNIUMOT csaki6 megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
aéget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
kídfőtől a második utca jobbra). 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

KARTÁRSAK! Zongorát, qianinót, harmóniumot. 
Mendől Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
stca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(T. 14—64—11.) 

Ciat&akojz/zék. a 

w t f i g j / f i ^ 

JCáAyv&aiátok. 

7Á&J0XÓ&0/Z. 
Részletes tájékoztatással készséggel szolgál a 

J&. M. £ # 4 f c t & n i Mjyatnda 

KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOS.UTCA 18 

ÚJDONSÁG 
Dr. L U X G Y U L A szerkesztésében most jelent meg az 

ISKOLAI SZAKKIFEJEZÉSEK 
MAGYAR-NÉMET SZÓTÁRA 
Á R A 2-40 P E N G Ő 

A szótár felöleli a népiskola és a középfokú iskolák 
tananyagának fontosabb szókészletét tantárgyak szerint 
rendezve. Német tannyelvű iskolákban működő tanítók-
nak és tanároknak n é l k ü l ö z h e t e t l e n segítőeszköz. 

M e g r e n d e l h e t ő a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDÁNÁL 
B U D A P E S T , V I I I . , M Ü Z E U M - K Ö R Ü T 6. SZ . 
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közismert legjobb H A R M Ó N I U M O K orgonahanggal 

ház», iskolák», dalárdák * különösen templomoknak! 
ő s k e r e s z t é n y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c é g : 

H Ö R L N Á N D O R M u A a p m í I I , T ö r ő k - c i c a 8 . 
A budai Margit-hidfötöl a második utca jobbra. 

j a v a s l a t i n g y e n . - Snrgönycín s „HARM ONHÖRI," - Telefon (151 -652 

Most jelent meg ! Fontos újdonság ! 

F E R E N C Z I I S T V Á N : 

Az í rás -o lvasás t a n í t á s a 
a falusi i sko lákban 
Az írás-olvasás I. oszt. tanmenetének részletes feldolgozása, gyors átkép-

zés a tanító és II—VIII. oszt. számára. 

Az írásforradalomban nyugvópontot jelentő 55.000/1941. sz. Vkm. rendelet 
véglegesen megállapította az új betűformákat. Ennek és a falusi iskolák 
szerényebbre szabott lehetőségeinek figyelembe vételével készült e könyv, 
amely nemcsak a tanmenetkészítésre és a tanítási egységek feldolgozására 
ad mintát, hanem a tanító és a II—VIII. oszt. tanulók írásának átképzésére 
is részletes útmutatást nyújt. 

A könyv ára 16 lap színes melléklettel P 6"— 

Megrendelhető a kiadónál 

KÓKAI LAJOS Budapest IV, Kamermayer Károly-u. 3. 
Az összeg előzetes beküldése esetén bérmentes szállítás ! 

D E M E N Y I M R E E^™'™' 

U S HARMÓNIUMOK 
BUDAPEST VI, Lázár.u. 13 (Operánál) Telefon: 111—490 
PEDALOS HARMONIUMOK P O N T O S ORGONAMÉRETEKKEL. - TASKAHAE.-
MONIÜMOK. VILLAMOS FUJTATÖBERENDEZÉSEK. SZAKSZERŰ JAVÍTÁSOK 

PROSPEKTUS ÉS ÁRJEGYZÉK DÍJTALAN 
Ő S K E R E S Z T É N Y H A R M O N I Ü M K É S Z I T Ö S Z A K C É G 

41.576. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. VIII., Müzeum«körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C 5BRKESZTOSBG. Budapest, V„ Klebelsberg u. 17. (Magva, királyi 
'állás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel 133-371 — 136-818 

T ^ I A D O H I V A T A L : Király. Magyar figyelem; Nyomda, Budapeal 
VIII. , Múzeum-kőrút 6. szám (Gólyavár.) Telefont 14*-'<• 

£ É Z I R AT O K megőrzésére 
és visszaadásira a szerkesz-

tőség nem vállalkozik. — Hirde-
tések szövege a k i a d ó h i v a -
' a l n a k , minden egyéb kézirat 
pedig a s z e r k e s z t ő s é g n e k 

küldendő. 

C L Ö F 1 Z E T É S egész évre 9 60 pengő, negyedévre 3 5 0 pengő 
Egyes szám ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium 830—4—iö6'1930. VIII . d. szám alatt elrendelte, hogy 
az előfizetési dij az állami-, községi-, társulati-, magán- és érde-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Az elő-
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 
vagy a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37-473- számú csekkszámlájára 

T J IRDETÉS hivatalos pálváut 
* * 10 fill.i magánhirdeiés 14 fill 
szavankint, melyhez hozzászámi 
t ó d i k a V . K M engedélye alarjár 
357„ felár. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / , oldal 85 P. oldal 50 P 
'/« oldal 30 P A hirdetési dliak a 
kiadóhiv. elmére előre fizetendők 

S Z O í Y E I J I E R S E J E I Ö K I L T I S Z M I Ü I S Z T E B 
K Ö L I S É t l l E T É S I B E Ü Z É D E 

A kultusztárca költségvetésének képviselő-
házi tárgyalását nemcsak a tanítóság és a 
tanárság, hanem a nemzet sorsát szívükön 
viselő legszé.'esebb rétegek is mindig a leg-
nagyobb érdeklődéssel várták és figyelték. 
8 ez természetes is, mert hiszen a nemzet 
szellemi életének irányításától függ. nemzeti 
életünk lényege és tartalma, sőt létiink vagy 
nemlétünk nagy kérdése is. 

Ezt a tárgyalást az idén a szokottnál is 
nagyobb, nyugodtabb és bizakodóbb érdek-
lődés előzte meg, mert Szinyei Merte Jenő 
kultuszminiszter előző megnyilatkozásaiból 
és intézkedéseiből már megkapóan bonta-
koztak ki azoknak az irányelveknek kör-
vonalai, amelyeket nemzeti kultúránk irá-
nyítása és fejlesztése közben követni akar. 

S most, miniszterünk költségvetési beszé-
dének elhangzása után, végtelenül jóleső 
érzéssel állapítjuk meg, hogy beszédének 
tartalma, természetes, nemes formája nem-
csak a törvényhozás tagjainak és a kultúra 
munkásainak, hanem a nemzet sorsával tö-
rődő minden magyar embernek gondolkozá-
sát és érzését mélyen megragadta, egységbe 
forrasztotta. 

Aki kultuszminiszterünk beszédét hallotta 
vagy olvassa, az mélységesen átérzi, hogy 
abból az államférfiú tölcsesége, a magyar 
(inber méltósága, öntudata, önbizalma és 
őszintesége árad a nemzet felé. Érezzük, 
hogy terveinek, gondolatainak, szavainak 
és cselekedeteinek gyökere mélyen a ma-
gyar mult értékeibe kapaszkodik s lelke eb-
ből meríti táplálékát, erejét. Nem ígérget, 
nem törekszik külső hatásokra, hanem té-
nyeket jelent be, s hitet, bizalmat, munka-
kedvet, erőt sugároz át a lelkekbe. 

A magyar tanítóságnak különösen feled-
hetetlen marad ez a november 11-e. Nem-
csak azért, mert régen nem hallottuk mun-
kánk értékének oly őszinte szívből jövő el-
ismerését, mint ezen a napon Szinyei Merse 
Jenő kultuszminiszter ajkáról, hanem azért 
is, mert kultuszminiszterünk több mint 
négy évtizeden át hangoztatott sérelmünk 
orvoslását is bejelentette. Ez pedig a kán-
tan és tai.ítói javadalom kettéválasztása. 
Sokezer tanítócsalád szíve dobbant meg 
erre a hírre, s hálás szívvel gondol kultusz-
miniszterünkre, aki még a mai nehéz 
anyagi viszonyok közepette is megtalálta a 
módját ennek a régen sajgó sebnek be-
hegesztésére. Hála és köszönet érte! 

Miniszterünk beszédéből láthatjuk, hogy 
ismeri a tanítói rendnek minden sérelmét, 
s ott, ahol erre csak egy kis lehetőség is kí-
nálkozott, már ebben a költségvetési évben se-
gített. Szavai mindnyájunkat meggyőzhet-
nek arról, hogy nem áll meg a bajok orvos-
lásánál, hanem minden lehetőséget és alkal-
mat megragad, hogy a nemzetnevelők nagy 
rendjének sérelmeit tovább is orvosolja. 

Megnyugvással és hálával fogadjuk kul-
tuszminiszterünknek azt a -gondoskodását 
is, amit a tanítók lakáskérdésével kapcso-
latban tervez. S mi hisszük, hogy megkez-
dett tájékozódásai után ennek a nehéz kér-
désnek is megtalálja a megoldását. 

Kultuszminiszterünk beszédének azt a ré-
szét is örömmel és hálával fogadjuk, amely-
ben népiskoláink fejlődésének lendületet 
kívá_n adni, gyökereit ősi hagyományaink-
hoz kívánja kapcsolni, s ezzel, sajátosan 
magyar kultúrával telített s keresztény 
világnézettel átitatott magyar polgárok 
nevelését előmozdítani. 
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SZINYEI M E R S E JENŐ VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI 
MINISZTER KÉPVISELŐHÁZI B E S Z É D E 

A kultusztárca költségvetését november hó 
11-én tárgyalta a törvényhozás képviselőháza. 

Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter nagy figyelem között emelke-
dett szólásra s a következő beszédet mondotta: 

T. Képviselőház! (Halljuk!) Elsőízben képvi-
selem a vallás- és közoktatásügyi tárca költség-
vetését a t. Képviselőházban (Éljenzés) és a 
most lefolyt vitában elhangzott értékes felszó-
lalások megerősítenek abban a hitemben, hogy 
a költségvetés összeállításának nehéz munkáját 
nem éppen rosszul végeztük. Engedje meg ne-
kem a t. Ház, hogy ezekből az értékes felszóla-
lásokból is arra következtessek, hogy a Ház mé-
lyen t. tagjai bizalommal néznek működésem 
elé. (Ügy van! tJgy van!) Erre a bizalomra való-
ban nagy szükségem is van, hogy a reám váró 
nehéz és felelősségteljes munkát Isten segítsé-
gével hazánk javára folytathassam. 

Mindnyájan tudatában vagyunk annak, hogy 
ma elsősorban az új Európáért folytatott gigan-
tikus küzdelemben kell helytállnunk és minden 
anyagi erőnket is elsősorban ennek a célnak az 
érdekében felhasználnunk. Éppen ezért most 
nem lehet olyan mértékben emelni a nemzet 
kulturális fejlődését biztosító egyes tételeket, 
mint azt egyébként szeretnénk. Ez a költség-
vetés tehát, miként azt már az előadó úr is 
mondotta, nem parádés költségvetés, hanem a 
mai idők rideg realitásához alkalmazkodó költ-
ségvetés. És, hogy ezzel a józan mértéktartás-
sal készült, abban nagy része van közvetlen 
hivatali elődömnek, Hóman Bálintnak, aki bölcs 
előrelátással számot vetett a tényekkel. Mégis 
a továbbiakban, a mélyen t. Képviselőház szí-
ves türelmét előre is kérve, rámutatok majd 
azokra a kulturális feladatokra, amelyeket fel-
tétlenül meg kell oldanunk, merte nélkül méltó 
helyünket a jövő Európájában el sem képzel-
hetjük. 

Mielőtt erre a fejtegetésemre rátérnék, sza-
bad legyen az előttünk levő költségvetésnek né-
hány számadatát is ismertetnem, bár ezekre már 
az előadó úr is megfelelő módon, alapos felké-
szültséggel rámutatott. A vallás- és közoktatás-
ügyi tárcának 1943. évi költségvetésében, miként 
méltóztatnak látni, a kiadások főösszege a 
nyugellátások nélkül 278 millió pengő. Ennek a 
számnak jelentőségét a következő adatok szem-
léltetik: Csonka-Magyarország utolsó, 1938/39. 
évi költségvetésében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri tárca kiadásai 98 millió pengőt tet-
tek ki. Ennek tehát csaknem háromszorosa az 
előttünk fekvő 1943. évi előirányzat. Ha már-
most figyelembe vesszük az ország területének 
és népességének időközben bekövetkezett örven-
detes gyarapodását, amely a területnél 90%, a 
népességnél pedig 70%, továbbá az illetmények 
emelését, ami 30 és 40% között mozog, nemkü-
lönben a dologi szükségletek drágulását, akkor 
is meg kell állapítanunk, hogy a kultusztárca 
költségvetése a háború és a nehéz pénzügyi vi-

szonyok ellenére lépést tartott a szükségletek-
kel. 

Természetes, hogy ma, amikor szükségsze-
rűen a honvédelem kiadásai vannak előtérben, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárca 
csak aránylag kisebb mértékben részesedhetik 
az állami közigazgatás összkiadásaiból, mint 
béke idején, 1938/39-ben 115% volt ez a része-
sedés, most 9 6%. Ez az arányszám mutatja 
mégis, hogy a magyar nemzet és kormánya a 
nehéz viszonyok között is minden erejével arra 
törekszik, hogy a kultúra értékeit ne engedje 
elsorvadni. 

Az előző évi költségvetéssel összehasonlítva 
az előttünk fekvő költségvetést, az új előirány-
zat 59 millió pengő emelkedést mutat, még-
pedig 56 millió pengős emelkedés esik a ren-
des, 3'5 millió az átmeneti kiadásokra. A be-
ruházásoknál viszont félmillió pengő a csök-
kenés. 

A beruházási hiteleknek ez a csökkenése 
sajnálatos, de bármily hálával gondolunk az 
elmúlt idők alkotó, építő periódusaira és bár-
mennyire átérezzük, hogy a megnagyobbodott, 
ország és a haladott kor indokolt igényei az 
építkezések terén is temérdek és nagyszabású 
újabb munkálatokat sürgetnek, mégis a mai 
háborús időkben — és figyelemmel a mai 
anyag- és munkaerőhiányra — nagy építkezé-
sek lebonyolítása, új intézmények létesítése 
valóban nem lehet időszerű. A beruházásokra 
felhasználható korlátolt erőt elsősorban a meg-
levő intézmények konzerválására, a megkez-
dett munkálatok befejezésére kell összponto-
sítani. E mellett a lehetőség keretén belül gon-
doskodni kell azokról a kevésbbé költséges, 
főleg népiskolai építkezésekről és tatarozások-
ról, melyekkel legalább a legégetőbb és halaszt-
hatatlan szükségleteket lehet kielégíteni. 

Az 59 millió pengős említett többletből 
19 millió pengő a visszafoglalt Délvidék folyó 
évi költségkeretének felel meg, 26 millió pengő 
esik a már végrehajtott illetményrendezések-
ből folyó többletekre, ideértve a családi pót-
léknak mélyreható és szociális szempontból 
oly nagyjelentőségű rendezését is. ötmillió 
pengő esik az árak emelkedéséből folyó dologi 
többletekre. A fennmaradó mintegy 9 millió 
pengő, valamint az előző évi költségvetési té-
telek megszűnése folytán felszabaduló 5 mil-
lió pengő, összesen 14 millió pengő jut tehát 
tulajdonképeni új tételekre. 

Mármost szabad legyen feltennem azt a kér-
dést, hogy vájjon mi az a vezető gondolat, 
amely a többletek legjelentősebb tételein vissza-
tükröződik és amely döntő volt abban a tekin-
tetben, hogy a szükségletek nagy sokaságából 
melyeket tekintsük elsősorban és feltétlenül 
kielégítendőknek1? 

Ez a vezető gondolat a kultúra szolgálatá-
ban álló és nehéz helyzetben levő rétegeknek 
méltányos megsegítése és ezáltal a kulturális 
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intézmények belső megerősítése. (Élénk helyes-
lés.) Ez a gondoskodás elsősorban kiterjed egy-
felől a lelkészkedő papságra, másfelől az állami 
és nem állami, tanári és tanítói rendre. (Zajos 
helyeslés.) 

A lelkészeknél mindenekelőtt azt említem, 
hogy a segédlelkészi illetményeknek 1400 pengő-
ről 1800 pengőre, tehát kereken 30%-kal való 
felemeléséről történik gondoskodás, ami 1600 
segédlelkészt érint és költsége az előirányzat-
ban 600.000 pengő. 

Itt engedje meg nekem a t. Képviselőház, 
hogy mindjárt válaszolhassak Porubszky t. kép-
viselőtársam előbbi felszólalására, mely szerint 
a segédlelkészi illetményeknek ez az emelése 
akképen történik, hogy az 1400 pengőről most 
már 1800 pengőre felemelt illetményből ennek 
fele összegét, tehát minden káplán után 900 
pengőt kap a plébános. Ez így tévedés, mert 
hiszen éppen az az előny, hogy megmarad 
továbbra is a 700 pengő, mint olyan összeg, 
amelyet a plébános a káplán tartása fejében 
kap és így a káplánnak a korábbi 700 pengővel 
szemben ezentúl 110 pengő jut. Említem to-
vábbá a lelkészi kórpótlék kérdését, amely-
ről sokan megemlékeztek és amelyet a tör-
vény azelőtt koronaértékben biztosított. Ez a 
kórpótlék eddig csak 50%-ban volt valorizálva, 
mégpedig olymódon, hogy 1 korona, 1 pengő 
36 fillérnek számíttatott és ennek 50%-a, tehát 
100 koronánként 68 pengő volt az az összeg, 
amelyet a lelkész kórpótlék címén kapott. Mél-
tányos és a törvényhozók szándékából is folyik, 
hogy a teljes valorizáció felé törekedjünk. Ez-
úttal igen jelentős lépésként további 25%-nak 
megfelelő külön pótlék fedezetét biztosítottam, 
úgyhogy a lelkész a törvényes kórpótlók min-
den 100 koronája helyett majd 102 pengőt kap. 
Ez közel másfélmillió pengő kiadási többletet 
jelent és 3700 lekészt érint. 

A lelkészek régi kérése, hogy a betegsegé-
lyezés kérdése az állami tisztviselőkhöz ha-
sonló módon nyerjen megoldást. A pénzügy-
miniszter úrral folytatott tárgyalások során 
sikerült a megoldás akadályait elhárítani, úgy-
hogy a protestáns lelkészek és családtagjaik 
máris bekapcsoltattak az Országos Tisztviselői 
Betegsegélyző Alapba. Az Országos Tisztvise-
lői Betegsegélyző Alapnak ekkép előállott te-
hertöbblete egyrészt az érdekelt lelkészek sza-
bályszerű járulékaiból nyer fedezetet, másrészt 
a protestáns egyházak hozzájárulásából, mely-
nek megint oroszlánrészét 195.000 pengőt állam-
segély révén a kultusztárca vállalta és viseli. 
(Éljenzés.) A katolikus lelkészek szervezeti 
okokból nem voltak az Országos Tisztviselői 
Betegsegélyző Alapba bekapcsolhatók, tehát 
méltányos érdeküket olymódon kívánom szol-
gálni, hogy beteg lelkészek segélyezésére 140 000 
pengőt irányoztam elő. Ha még számításba ve-
szem a lelkészi nyugdíjak emelésére elvett 
372.000 pengőt, valamint a 30 katolikus és 30 
protestáns új kongruát, végül a szórványlel-
készségek fenntartására felvett összeget, keré-
ken 31 millió pengő többlet szolgálja a lelké-
szek szociális eéljait. (Éljenzés és taps) 

Az óradíjas hitoktatók helyzetén is igyek-
szünk segíteni. Az óradíjas hitoktatók, ha fő-
iskolai képesítésük van és középfokú iskolák-
ban működnek, az eddigi 1 pengő 16 fillér he-
lyett ezentúl 1 pengő 50 fillért, ha középiskolai 
képesítésük van, 80 fillér helyett 1 pengőt kap-
nak majd. 

Ez összesen 284.000 pengő többletet jelent a 
költségvetésben. Itt kell sajnálattal, de nyiltan 
és őszintén bejelentenem a mélyen t. Háznak, 
hogy ezúttal még nem kerülhetett sor az ön-
álló hitoktatók helyzetének javítására, de a 
pénzügyminiszter úrral beható tárgyalást foly-
tatok erről a kérdésről és remélem, hogy a leg-
közelebbi költségvetés majd ezen a téren is hoz 
megfelelő eredményt. 

T. Ház! A tanári és tanítói rend szociális 
emelésének sokrétű problémájából sürgős meg-
oldást igényelt — mint méltóztatnak tudni —• 
a helyettes tanárok és tanítók szolgálati ide-
jének leszállítása. A helyettesi szolgálat belső 
pedagógiai okból csak annyiban indokolt, hogy 
kell egy próbaidőnek lennie, mely alatt a kezdő 
tanerő hivatottságát beigazolja. Középiskolai 
törvényeink kétévi helyettes tanári szolgálatot 
tesznek kötelezővé. Ennél hosszabb helyettesi 
szolgálat és a helyettesnél is alacsonyabb kate-
góriák bevezetése a szanálást követő években 
a pénzügyi viszonyok nyomása alatt fejlő-
dött ki, mert a szükséges új tanszemélyzeti ál-
lások költségvetési szervezése a pénzügyi kor-
látozások miatt semmiképen sem tarthatott 
lépést a tényleges szükséglettel. A visszás hely-
zet gyökeres orvoslása oly nagy áldozatot kö-
vetelt, hogy az csak fokozatosan volt meg-
valósítható. Nagy haladás volt már a helyet-
tes tanárinál, helyettes tanítóinál alacsonyabb 
kategóriák megszüntetése, amit nagyrabecsült 
elődöm, Hóman Bálint vitt keresztül és a he-
lyettesi szolgálatnak 3%—3 évre való korláto-
zása. Jelen költségvetésben kétmillió pengős 
költségtöbblettel azt kívánom biztosítani, hogy 
a tanerők kétévi helyettesi szolgálat tényleges 
betöltése után nyomban — tehát nemcsak a 
naptári félév végén —, rendes tanárrá rendes 
tanítóvá legyenek kinevezhetők. (Helyeslés.) 
Ez 1000 tanárt és 2S00 tanítót érint. A tanári 
és tanítói rend anyagi és erkölcsi megbecsülése 
nyilvánul továbbá az elérhető legmagasabb ál-
lások szaporításában: a gimnáziumoknál és 
más középiskoláknál 11 állami és 2 nem állami 
V.. fizetési osztályú állást, a polgári és gyó-
gyítva nevelő iskoláknál 17 állami és 5 nem 
állami VI. fizetési osztályú állást, a népisko-
láknál pedig 150 állami és 150 nem állami VII • 
fizetési osztályú állást vettem fel többletképen. 
Ez 164.000 pengő többkiadást jelent. 

Az óradíjas tanárok díjazását 2 pengőről 
2'50 pengőre emeltem, ami 125.000 pengő költ-
ségtöbbletet jelent Az osztályfőnöki díjakat 
— a gimnáziumokhoz hasonlóan — a tanító-
képző-intézeteknél és a gazdasági itányú közép-
iskoláknál is biztosítottam. 

Az egyre inkább jelentkező tanárhiány csök-
kentését és az utánpótlás megfelelő biztosítá-
sát kívánom szolgálni a különböző iskolafajok 



1 0 8 4 19 A2 : 21. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

tanárjelöltjei részére felvett ösztöndíjakkal ós 
tanulmányi segélyekkel, amelyeknek összege 
52.0G0 pengőt tesz ki. 

A testnevelésnek növekvő pedagógiai, köz-
egészségügyi és honvédelmi fontossága meg-
kívánta, hogy revízió alá vegyük azt a különb-
séget, amely ugyanazon iskola keretein belül 
az elméleti szakos és a testnevelési tanárok kö-
zött illetmények szempontjából fennállott. Az 
egyenjogúsítást sürgette ezenkívül az a körül-
mény is, hogy a visszacsatolt területeken a 
testnevelési tanárok az idegen megszállás alatt 
ugyanazon illetményeket élvezték, mint az el-
méleti szakos tanárok, tehát őket ettől az előny-
től megfosztani nem lett volna méltányos. (Ügy 
van! Ügy van!) A rendezés az előttünk fekvő 
költségvetésben megtörtént és 150 000 pengő 
többletkiadást jelent. (Élénk helyeslés és éljen-
zés.) 

A tanári és tanítói rend méltányos érde-
kein keresztül az iskola nagyfontosságú fel-
adatait szolgálja a nyelvi pótlék. Ezt most ki-
terjesztettük a nem állami tanítókra is. Nyelvi 
pótlékra összesen 850.000 pengő többletet irá-
nyoztunk elő. A tanári és tanítói rend szo-
ciális érdekeit szolgáló most felsorolt új több-
letek tehát összesen kereken 3 3 millió pengőt 
tesznek ki, amihez még hozzájön az az 1'8 mil-
lió pengő, amelyet a régóta húzódó kántorkér-
dés rendezésére irányoztam elő és amelyről 
majd később kívánok még bővebben szólni. 
Ezenkívül is van a kiemelkedő tételnek egy 
eléggé nagy csoportja, amely az oktatási, ne-
velési cél mellett különös mértékben szolgál 
szociális célokat is. 

Így: szociális gondolat jut érvényre a buda-
pesti klinikák ápolószemélyzetének bérrendezé-
sében. A budapesti közkórházak mintájára a 
szolgálati idővel emelkedő béreket kívánok 
megállapítani, ami 110 000 pengő többletet je-
lent. Ugyancsak nagy szociális jelentősége van 
a klinikai ágylétszám emelésének, amely célra 
360.000 pengő vétetett fel és amely azt jelenti, 
hogy a budapesti klinikákon 200-zal szaporít-
juk az ágyak számát. 

A tanulók szociális gondozása körébe tar-
tozik az iskolaorvosi intézmény fejlesztése. Az 
eddigi költségvetési hitelek nem nyújtottak le-
hetőséget az intézmény komoly megalapozá-
sára. Most az orvosi tiszteletdíjak hitele 113.0C0 
pengőről 307.000 pengőre emelkedik, ezenkívül 
50.000 pengő vétetett fel iskolaorvosi szobák fel-
szerelésére. 

Szociális vonásokkal van áthatva a levente-
leány-intézmény is, amelynek szervezése egye-
lőre önkéntes alapon folyik. E célra 400 000 pen-
gőt irányoztam elő. 

Tömegeket mozgató és egészségügyi kihatá-
sánál fogva nagy szociális jelentősége van az 
iskolai és társadalmi sportnak, amelyre kere-
ken 2 millió pengővel nagyobb összeg van elő-
irányozva — méltóztatnak tudni, hogy ez a 
totalizatőr jövedelméből nyeri fedezetét — és 
amelynek keretében különös figyelmet érde-
mel a sportorvosi intézménynek új alapokon 
való fejlesztése. Ugyancsak ilyen jelentőségű 

a cserkészet is, amelynek dotációját 150.000 pen-
gőről 300.000 pengőre emeltem fel. 

Az annakidején túlnyomóan szociális érdek-
ből megindított Adob-akció utolsó maradványa 
most tűnik el a költségvetésből, minthogy ma 
nem értelmiségi munkanélküliség, hanem sok-
kal inkább munkaerőhiány áll fenn. Az ideig-
lenesen foglalkoztatottak részére az évek fo-
lyamán szervezett úgynevett főiskolai gyakor-
noki állásokat mint ilyeneket megszüntettem 
és a megfelelő intézmények státusába olvasz-
tottam be. 

T. Ház! Röviden felsorolva, ezek azok a szo-
ciális természetű intézkedések, amelyek — amint 
már előbb hangoztattam —; végigvonulnak az 
előttünk levő 1943. évi költségvetés előirányza-
tán. Ezek után engedje meg a t. Ház, hogy 
nagy nemzeti jelentőségére való tekintettel 
részletesebben foglalkozzam népoktatásunk idő-
szerű kérdéseivel. (Halljuk! Halljuk!) 

Kétségtelen, t. Ház, hogy nemzeti kultúránk-
nak életet adó vérkeringésében első hely a nép-
oktatást illeti, mert hiszen a hazának minden 
polgára a népiskolában kapja lelkének legna-
gyobb hatású megmunkálását és a műveltség-
nek azokat az alapelemeit, amelyek nemzeti 
kultúránknak erőt és színt adnak. Minthogy tíz 
magyar közül kilencnek iskolai nevelése a nép-
iskolában befejeződik, elengedhetetlen követel-
mény, hogy népiskolánk színvonala a lehető 
legmagasabb fokra emeltessék. 

Mindnyájunk előtt ismeretes népoktatás-
ügyünknek az a hatalmas lendülete, amely 
gróf Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége 
alatt oly erőteljesen vitte előre nemcsak a nép-
iskolák építését, hanem az 1925-ös tanterv nyo-
mában fellépő módszerjavító törekvésekkel 

(népiskoláink belső életének emelkedését is. 
[Sajnos, az 1931-es gazdasági válság az iskola-
építésnek ezt a hatalmas lendületét megakasz-
totta annyira, hogy csak az utóbbi évek költ-
ségvetésében látjuk ennek ismét javulását. Ügy 
emlékszem, hogy amikor Hóman Bálint nagyra-
becsült elődöm átvette a kultusztárcát, akkor 
a népiskolai hálózat továbbépítésére 10.000 
pengő volt mindössze előirányozva. Ezt az ösz-
szeget az utpbbi évek során aztán sikerült 
nagyrabecsült elődömnek a pénzügyminiszter 
úr megértő hozzájárulásával állandóan fokozni. 
Az előttünk lévő költségvetésben — amint arra 
a felszólalók is utaltak — ez a népiskolai háló-
zat továbbépítésére szolgáló összeg bizony nem 
mondható éppen túlsóknak. Ezzel a szerényebb 
tétellel is azt akartuk azonban bizonyítani, 
hogy még a mai viszonyok között sem lehet 
megállás a népiskolai hálózat továbbépítésé-
ben. Hogy hol kéli a legsürgősebben népiskolát 
építeni, ez olyan kérdés, amellyel nagyon ala-
posan, komolyan és behatóan kell foglalkoz-
nunk. Ezt elsősorban az élet szükségessége mu-
tatja meg. Ha a jelenlegi helyzetet nézzük, azt 
látjuk, hogy a városi iskolákban alig van túl-
zsúfoltság. Vannak városi népiskolák, amelyek-
nek egy-egy osztályában 30—40 gyermek tanul. 
És ezek osztott iskolák, ahol minden egyes osz-
tálynak külön tanítója van. 
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Ezzel szemben igen sok azoknak a falusi és 
tanyai népiskoláknak a száma, ahol egy ta-
nítóra bizony 80—100 gyermek jut. (Ügy van! a 
jobb- és a baloldalon.) Súlyosbítja ezt a helyze-
tet az, hogy ezeknek a falusi és tanyai iskolák-
nak majdnem mindegyike egytanítós osztatlan 
vagy pedig két-háromtanerős, részben osztott 
iskola, amelyben egy tanító több osztályt tanít. 
Természetes, hogy ilyen túlzsúfolt osztatlan 
vagy részben osztott iskolákban sem nevelési, 
sem pedig tanulmányi szempontból nem lehet 
azt az eredményt elérni, amelyet nemzeti kultú-
ránk érdeke megkívánna. Éppen ezért iskola-
építési politikánk egyik sarkalatos irányelvé-
nek kell tartanunk azt, hogy mindenekelőtt a 
falusi és tanyai osztatlan és részben osztott is-
kolák túlzsúfoltságának megszüntetéséről gon-
doskodjunk (Helyeslés) s ezzel kiegyenlítsük 
azt az egyenlőtlenséget, amely ma a városi és 
falusi népoktatás között fennáll. Mindaddig, 
amíg ez az aránytalanság meg nem szűnik, vá-
rosi iskolák építésére csak akkor kerülhet sor, 
ha a tanulók létszámának emelkedése ezt fel-
tétlenül megkívánja. (Helyeslés a jobboldalon.) 
Iskolaépítési programmom összeállításánál a 
legelső helyet kívánom biztosítani a visszatért 
területeknek. (Helyeslés-) Kérem a t. Képviselő-
házat és igen t. képviselőtársaimat, támogassa-
nak engem abban, hogy a visszatért területek-
nek a húszesztendős elszakítás alatt elhanyagolt 
iskolahálózatát kielégítően továbbfejleszthessük 
és a hiányokat, amilyen gyorsan csak lehet, 
pótolhassuk. (Élénk éljenzés és taps a jobb- és 
a baloldalon és a középen.) 

T. Képviselőház! Az iskolaépítéssel szorosan 
összefügg a tanítói lakások építésének kérdése. 
(Ügy van! Ügy van!) A tanílók lakáshiánya 
ma már veszedelmes méreteket kezd ölteni. 
(Ügy van! Ügy van!) Sokszor alacsony, földes, 
kisablakú, egészségtelen szobában kénytelenek 
meghúzni magukat azok a népnevelők, akik az 
iskolában az egészséges lakás követelményeire 
tanítják gyermekeinket. (Ügy van! Ügy van!) 
Hogy mit jelent ez, azt részleteznem, azt hiszem, 
felesleges. És hogyan alapítson a tanító csa-
ládot akkor, amikor nem kap olyan lakást, 
amelyben a család otthont találna? Hogy a ta-
nítói lakások hiánya az okozója aztán a tanító-
vándorlásnak is, ez csak természetes, mert min-
den tanító szabadulni kíván onnan, ahol még 
nyugodt otthonra sem talál. 

Ezt a bajt mi, képviselők, régen ismerjük s 
éppen ezért kultuszminiszterségemnek már első 
heteiben érdeklődtem, hogyan lehetne ezt a 
kérdést esetleg megoldani. Konkrét megoldási 
tervek még nincsenek készen a kezemben, de 
látok bizonyos lehetőségeket és amikor ezek 
tisztázódnak, kész terveimet majd a t. Kép-
viselőház elé terjesztem. (Helyeslés a jobbolda-
lon és a középen.) 

Ahhoz, hogy a népiskola nagy nemzeti fel-
adatát teljesíthesse, a megfelelő iskolai háló-
zaton és megfelelő tanítói lakáson kívül termé-
szetesen szükséges a hivatása magaslatán álló 
tanító. Hogy ezt elérhessük, arra kell töreked-
nünk, hogy a tanítót a nagyobb anyagi gon-

doktól mentesítsük. (Ügy van, a Ház minden 
oldalán.) Ez egyik legnehezebb kérdés és az 
volt az elmúlt évek folyamán is. Sajnos, a je-
lenlegi háborús viszonyok nem alkalmasak 
arra, hogy a tanítók illetményügyét véglege-
sen, átfogóan rendezzük. Mégis sikerült az 
előttünk levő költségvetésben a pénzügyminisz-
ter úr megértő támogatásával a tanítóságnak 
több fájdalmát, — amelyekről már előbb vol-
tam bátor megemlékezni — orvosolnunk. Ezek 
között talán legfontosabb a kántori és tanítói 
javadalom kettéválasztása, amely kérdés az 
országgyűlés t. tagjait pártkülönbség nélkül 
évek óta a legélénkebben foglalkoztatta és mint 
ma hallottuk Makray igen t. képviselőtársunk-
tól, ő éppen hét ízben szólalt fel, hét költségve-
tés tárgyalása alatt, sürgetvén ennek a régen 
megoldásra váró kérdésnek kielégítő elintézé-
sét. Tagadhatatlan, hogy a tanítóság jogosan 
hangoztatta azt a sérelmet, hogy a keresztény 
egyházak kántortanítói ugyanannyi fizetésben 
részesülnek, mint azok a tanítók, akik kántori 
teendőket nem végeznek. 

Ennek eredménye az lett, hogy keresztény 
egyházaink kántortanítót mindig nehezebben 
és nehezebben kaptak, ami a hitélet szem-
pontjából is veszedelmes lehet. Azzal, hogy a 
kántortanítóknak ezt a sérelmét a törvényho-
zás most rendezi, nemcsak kívánatosabbá tesz-
szük a kántortanítói állást, hanem hatezer ta-
nítót juttatunk kedvezőbb anyagi helyzetbe. 
(Helyeslés és taps) Az erre a célra felvett 
1,800.000 pengő főleg a falun működő családos 
tanítóknak jut, mint megérdemelt külön munka 
díja. 

Szolgálni kívánom ezzel az egyházi zene 
színvonalának emelését is, mert hiába gondos-
kodunk a Zeneművészeti Főiskolán egyházze-
nei kiképzésről, ha az arra hivatottak anyagi 
okokból menekülni kénytelenek a kántori állá-
soktól. 

Mondhatom, hogy őszinte örömmel terjesz-
tem a t. Ház elé a költségvetésnek ezt a tételét, 
mert — amint mondottam — vele többezer 
kántortanító anyagi helyzetén javítunk és meg-
szüntetünk egy régi fájó sebet. (Helyeslés és 
taps a jobboldalon és a középen.) Kötelességem 
megemlíteni, hogy ennek a kérdésnek rende-
zése érdekében nagyrabecsült hivatali elődöm 
intézkedésére időben megkezdődtek az előmun-
kálatok. Ezek most befejezést nyertek. 

A tanítóság szociális problémáját hivatott 
szolgálni a tanyai pótlék rendszere. Ez az egész-
séges intézkedés nemcsak enyhíteni kíván a 
tanyai tanítók nehéz helyzetén, hanem kívána-
tossá is teszi a tanyai tanítói állást. Hivatali 
elődöm erre a célra már az előző évi költség-
vetés keretébe nagyobb összeget illesztett be, 
ebben a költségvetésben pedig a tanyai pótlék 
címén felvett összeget állandósítottuk. 

Trianon okozta nehéz helyzetünk a tanítói 
állás rendszerességét is megbontotta, mert 
amíg 1918 előtt minden tanító nyomban rendes 

jtanító lett, mihelyt állásba került, addig 
Trianon után a próbaszolgálatos, helyettes, 
kisegítő "és segédtanítói intézmény lépett életbe, 
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ami tanítóink előrehaladását nagyban megne-
hezítette. Az a tanítónemzedék, amely ebben az 
időben kerül t állásba, előlépés szempontjából 
kedvezőtlen helyzetbe került. Valamilyen mó-
don iparkodunk majd gondoskodni arról, hogy 
ezen a téren legalább a fel tűnő igazságtalan-
ságot orvosoljuk. (Helyeslés.) Tagadhatat lan, 
— és erre felszólalt t. képviselőtársaim is 
majdnem kivétel nélkül mindnyá jan utal tak — 
hogy ma tanítóhiány fenyeget, részben az or-
szág örvendetes megnagyobbodása miatt , rész-
ben azért, mer t végzett tanítóink közül sokan 
más, jövedelmezőbb pályákon helyezkednek 
el. Hivata l i elődöm a taní tóhiányon kívánt 
segíteni akkor, amikor a tanítóképző főiskolát 
éppen úgy, mint ahogyan Németországban tet-
ték, két évre beszüntette és visszaállí totta a 
tanítóképzés régi kere te i t A két év ebben az 
évben lejár . Már előre látható, hogy a tanító-
képző főiskola ügye ismét halasztást kíván és 
egy ideig meg kell maradnunk a régi tanító-
képző intézetnél. (Élénk helyeslés.) A tanítói 
állást, azonban nézetem szerint más módon is 
kívánatossá kell tenni. Ennek elengedhetetlen 
eszköze a tanítói állás társadalmi emelése. 
(Helyeslés.) Hiába hangozta t juk a tanítói ál-
lás nagy nemzetnevelő fontosságát, hiába em-
legetjük tanítóink ügy buzgóságát, fáradságos 
munkájá t , ha nem segí t jük őket ahhoz, hogy 
a társadalomban valóban nemzetnevelőkhöz 
méltó helyet foglalhassanak el. (Élénk helyes-
lés és taps a Ház minden oldalán.) Megkíván-
juk, hogy a taní tó a falu szellemi életének 
egyik vezetője, i rányí tó ja is legyen, de nem 
adunk neki helyet abban a képviselőtestület-
ben, ahol a falu életét közvetlenül i rányí t ják. 
(Helyeslés.) Foglalkoznunk kell tehát azzal a 
gondolattal, hogy- az a tanító, aki ugyanabban 
a községben hosszabb ideig teljesít szolgálatot, 
hivatalból is t a g j a lehessen a képviselőtestü-
letnek. (Élénk helyeslés és taps.) 

T. Képviselőház! Az elmondottak u tán le-
gyen szabad mégegyszer nyomatékosan han-
goztatnom, hogy az érdemes tanár i és tanítói 
rend sorát szívemen viselem, — de hiszen szí-
vünkön viseljük valamennyien, akik i t t a kép-
viselőházban együtt vagyunk (Ügy van! úgy 
van!) — És amint a viszonyok megengedik, a 
legnagyobb lelkiismeretességgel és a szociális 
szempontok legmesszebbmenő figyelembevéte-
lével kívánok és kívánunk ezekkel a kérdések-
kel foglalkozni. (Helyeslés és taps.) 

T. Képviselőház! Különös gondot kívánok 
fordí tani a tankönyvek és vezérkönyvek kér-
désére is. (Halljuk! Halljuk!) 

Népiskoláinkat nyolcosztályossá fejlesztette 
ki az 1940: XX. tc. Szükség volt erre, hogy 
lépést tar thassunk az ál talános fejlődés mene-
tével. A több tudást, a fejlettebb testi és lelki 
erőt minél szélesebb körben kell megvalósíta-
nunk, s a nép nagy tömegeit az erkölcsi és 
anyagi műveltség magasabb színvonalára kell 
emelnünk. Ez a feladata, célja nagy általános-
ságban a nyolcosztályos népiskolának. Ahhoz, 
hogy a népiskola ezt a feladatát becsületesen 
elvégezhesse, hogy célját elérhesse, megfelelő 

tar talommal kell megtöltenünk. A tar ta lmat 
jelzi a tanterv . Nem n y ú j t j a készen, csak 
i rányt muta t a tanító számára. A tanítónak 
pedig össze kell gyűj tenie , 'magáévá kell ten-
nie és folyton gyarap í tan i kell azt a sok-sok 
tudnivalót, azt a tömérdek lelki értéket, amely-
nek továbbadása ú t j á n épülhet, emelkedhetik a 
műveltség és gyarapí that ja , tudásai a jövő 
nemzedék. (Ügy van! Ügy van!) De honnan, 
miből táplálja, gazdagítsa a tanító a maga 
lelkét, hogy állandóan fr iss éltető, az ú j ma-
gyar jövőt megalapozó erőt sugározhasson ta-
n í tványai felé? Megfelelő, jó segéd-, illetőleg 
vezérkönyvet kell' adnunk minden taní tó ke-
zébe. A jó vezérkönyvnek mindazt magában 
kell foglalnia, ami alkalmas lehet a r ra , hogy 
tiszta megvilágításba helyezze a népnevelés 
minden részletének célját, eszközét és módját 
minden tanító számára, végezze bár a nemzeti 
jövőt előkészítő felelősségteljes munká já t az 
ország bármely pontján. (Helyeslés.) Szellemi 
egységbe kell fogniok a vezérkönyveknek az 
ország 35.000 tanítóját , hogy méltóképen szol-
gálhassák a nemzeti egység gondolatát. 

A tanító élőszava azonban, t. Ház, bármilyen 
gazdag lélekből fakadjon is az, magábanvéve 
kevés arra , hogy kellőképen meggyökereztesse 
a tanulók lelkében mindazt, amire a jövő nem-
zedéknek az életben a becsületes boldoguláshoz 
szüksége lehet, ami képessé és ha j l andóvá teszi 
az egyént a nemzeti közösségbe való beillesz-
kedésre. Az írott , a nyomtatot t szó kétségbe-
vonhata t lan ha ta lmá t is be kell tehát állíta-
nunk a tanító élőszava mellé a népiskolai neve-
lés szolgálatába. Jó olvasó- és tankönyvet kell 
tehát adnunk a nyolcosztályos népiskola min-
den tanulójának kezébe. Annak, hogy az iskolai 
könyv jó legyen, első és elengedhetetlen fel-
tétele az, hogy a r r a h ivatot t és nem tisztán 
anyagi érdekből vállalkozó, (Ügy van! Ügy 
van!) a nemzetnevelés felelősségének teljes sú-
lyát érző, tiszta lelkiismeretű szakemberek ír-
ják, szerkesszék azt. (Taps a jobboldalon, közé-
pen és balközépen.) 

A nemzeti léleknek kell megszólalnia a jó 
iskolai könyvekben, hogy t a r t a lmukban fel-
oldódhassák, nemzeti egységbe fonódhassék 
az Alföld, a Dunántúl , a Felvidék, Erdély és 
a Délvidék népiskolai tanulója . A m a g y a r 
földnek, a magyar életnek szeretetét, a nem-
zet mú l t j ának megbecsüléséti szellemi kincsei-
nek, tehát meséinek, dalainak, szép szokásainak 
értékét, (Ügy van! Ügy van!) a nemzeti műve-
lődés örökbecsű irodalmi és művészeti alkotá-
sainak tiszta szellémét és a keresztény hiten 
alapuló világszemléletet kell árasztaniok ma-
gukból a jó iskolai könyveknek. (Taps.) A mel-
lett érdeklődést, vágyat , kedvet is kell ébresz-
teniük más hasznos, értékes, jó könyvek iránt , 
mint az önművelés eszközei iránt. Az ilyen 
könyvekből összeállított i f j ú ság i és népkönyv-
tárak. hivatot tak arra, hogy az élet iskolájában 
átvegyék az iskolai könyvek szerepét- (Helyes-
lés.) I ; !i 

Népnevelési szempontból nem hárulhat 
szebb ós áldozatokra érdemesebb feladat a 
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kultuszkormányzatra, mint az, hogy necsak jó 
tanárokat és jó tanítókat, hanem jó vezérköny-
veket, nemes hatásokat keltő iskolai könyveket, 
ifjúsági és népkönyvtárakat állítson- a nép- és 
nemzetnevelés ügyének szolgálatába. (Úgy van! 
Ügy van!) 

Elsőrendű feladatomnak ismerem tehát, 
hogy minden tekintetben megfelelő és olcsó 
könyveket adjak a tanárok, tanítók és tanulók 
kezébe. (Éljenzés.) 

T. Képviselőház! Szükségesnek tartom hang-
súlyozni hagyományaink értékét és fontossá-
gát. Ezeknek a hagyományoknak át kell hat-
niok közoktatásunkat is. Ez minden iskolára, 
közoktatásunknak minden ágára vonatkozik és 
minden nemzetnevelő!e szent kötelességeket ró. 

Itt emelem fel intő és tiltakozó szavan at az 
olyan tanítások, tankönyvek és egyéb irodalmi 
termékek ellen, amelyek a magyar történelmi 
múlthoz avatatlan és méltatlan kézzel nyúlnak. 
(Taps.) Nemzeti történelmünk nagy kérdései-
nek feldolgozásával, megírásával és tanításá-
val csak az foglalkozzék, akinek alapos tudása 
és felkészültsége van és megvan benne az elen-
gedhetetlenül szükséges felelősségérzet és lelki-
ismeret. (Taps.) 

Közoktatásunk keretei tágasak és fejlettek. 
Az én feladatom az, hogy a kereteket minél 
magyarabb, emberibb és európai értelemben 
vett korszerűbb tartalommal töltsem meg. A 
nyolcosztályú népiskolának nemcsak közisme-
reteket kell nyújtania, nemcsak jellemet kell 
fejlesztenie, hanem hozzá kell simulnia a gya-
korlati élethez is. (Ügy van! Ügy van!) A fa-
lusi iskolának komoly mezőgazdasági szaktu-
dást is kell nyújtania, hogy különb magyar 
földmíveseket tudjon nevelni. 

Nagy súlyt helyezek arra, hogy a közép- és 
alsófokú iskoláinkban a hungarológiai oktatás 
és nevelés mentől jobban és mentől erősebben 
mélyüljön el. (Éljenzés és taps.) 

Egyébként már az elemi iskola első osztá-
lyában, sőt — ha szabad erre a belügyminisz-
ter úr figyelmét felhívnom — már a kisdedóvó-
ban és a napközi otthonokban meg kellene 
kezdeni a magyar Öntudatra való nevelést. (Él-
jenzés és laps.) Fontos, hogy már a kis óvodis-
ták és az elemi iskolák tanulói is ősi népdalain-
kat énekeljék (Élénk taps a Ház minden olda-
lán) és fülük hozzászokjék az ősi magyar dalla-
mokhoz. 

Máris utasítottam az Országos Közoktatási 
Tanácsot, figyelmeztessék a tankönyvkiadókat, 
hogy a jövőben az eddiginél nagyobb gondot 
fordítsanak a tantervben szereplő hungaroló-
giai anyag feldolgozására, mert magam is 
rendkívül súlyt helyezek a honismeret fokozott 
tanítására- (Éljenzés.) 

Amint arra lehetőség nyílik, intenzívebbé 
akarom tenni a népművelést is és különös 
gonddal kívánok foglalkozni a népfőiskolák 
ügyével. (Helyeslés a középen.) A népfőisko-
lákra nálunk különösen szükség van, (Ügy 
van! Ügy van!) mert képessé kell tennünk né-
pünket arra, hogy a gazdasági, társadalmi, 
politikai, főként falupolitikai életben helyes 

és építő szerepet játsszék. Ismerem az eddigi 
kezdeményezéseket és nagyrabeesülöm őket 
Semmiesetre sem akarom csorbítani önállósá-
gukat, hanem támogatni kívánom őket. (He-
lyeslés.) Szükségesnek tartanám, hogy vezeté-
sem alatt egy kíséileti mintanépfőiskola mű-
ködjék Budapesten, amely majd leszűri, to-
vábbadja, tehát értékesíti az eredményt. 

Az örvendetes országgyarapodás óta köz-
oktatásunk részben visszakapta azt a színét, 
amelyet Trianon előtt viselt. Nem magyar taní-
tási nyelvű iskoláink száma megszaporodott. A 
mi kultúrpolitikánkban soha még árnyalata 
sem volt a hazábay élő nemzetiségek elnyoma-
tásának. Nemzetiségeink kultuiális ügyeinek 
intézésénél minden tekintetben a szentistváni 
gondolathoz és szellemhez igazodunk. Ennek 
legszebb jele az, hogy az ezeréves hazában élő 
nemzetiségeink megőrizhették anyanyelvüket, 
szokásaikat, nemzeti sajátosságaikat. Ezt a 
kultúrpolitikát magam is híven kívánom szol-
gálni s nemzetiségeinknek azokat a kultúr-
törekvéseit, amelyek a magyar haza érdekeivel 
nem ellenkeznek, igaz, őszinte szívvel elősegí-
tem. (Helyeslés.) Ennek a töiekvésemnek jelét 
már is megmutattam azzal, hegy a Néptanítók 
Lapjához nemzetiségeink nyelvén írt részt is 
csatoltam. Ezzel lehetővé tettem azt, hogy nem 
magyar anyanyelvű tanítóink saját anyanyel-
vükön ismerkedhessenek meg azokkal a peda-
gógiai elvekkel és módszeres eljárásokkal, 
an elyek népiskoláink szellemének egységét s 
ezzel a nemzetnevelés egységének gondolatát 
biztosítják. (Helyeslés) 

T. Ház! Máris örömmel állapítom meg, hogy 
ezt az intézkedésemet mind az egyházi hatósá-
gok, mind pedig a nem magyar tanítási nyelvű 
iskolák tanítói szívesen fogadták. A jövőben is 
mindent megteszek, hogy a visszacsatolt részek 
tanítói megfelelő irányítást, útmutatást kapja-
nak nevelői és tanítói munkájukhoz. 

Azonban arra kérem ezen a helyen is nem-
zetiségeinket, ne feledjék el, hogy ők ennek a 
hazának polgárai. (Ügy van! Ügy van! a jobb-
oldalon.) Ezért ismerniük kell a magyar állam-
polgárnak nemcsak jogait, hanem kötelességeit 
is. (Ügy van! Ügy van! — Élénk taps a Ház 
minden oldalán.) Ennek pedig első követelmé-
nye a magyar hazához való tántoríthatatlan 
hűség. (Ügy van! Ügy van! a jobboldalon ) éa 
a haza érdekét szolgáló odaadó munkásság. 
(Ügy van! Ügy van! a jobboldalon) Ebben a 
hazában csak az boldogulhat, aki a haza iránti 
kötelességét teljesíti. (Ügy van! Ügy van! a 
jobboldalon.) Egyenlőek a jogok, de egyenlőek 
a kötelességek is. (Taps a jobboldalon és a kö-
zépen.) 

Legyen szabad szíves engedelmükkel (Hall-
juk! Halljuk)! ezek után még pár szót szóla-
nom a vezetésem alatt álló minisztériumban 
folyamatban, vagy előkészületben lévő egyéb 
munkálatokról. (Halljuk! Halljuk!) Bejelen-
tem a t. Háznak, hogy az új műemlékvédelmi 
törvényjavaslattervezet elkészült. (Éljenzés a 
jobboldalon.) Átszervezésre kerül az Országos 
Irodalmi és Művészeti Tanács. Ezt az átszer-
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vezést a Tanács kitűnő elnökével, a képviselő-
ház nagyrabecsült elnökével egyetértőleg hajt-
juk végre- A művészeti felső oktatás tervbevett 
reformjának első gyakorlati lépése az új kor-
szeiű és minden tekintetben megfelelő művész-
telepek felállítása lesz. (Élénk helyeslés és taps 
a jobbtldalon és a középen.) 

Felemeljük a belföldi hazai művészeti ösz-
töndíjakat és állami vásáilásokkal tán ogatjuk 
továbbra is a magyar képzőművészeket. 

A legközelebbi jövőben elősegítjük a ma-
gyar klasszikusok olcsó kiadásait, (Általános 
helyeslés.) valamint az olcsó nemes irodalom 
ezéleskörben való terjesztését. Irodalmi pályá-
zatokat kívánunk kiiini, amelyek páihuzamo-
san haladnának a ponyva elleni nemzetmentő 
küzdelemmel. 

Megteremtettük annak pénzügyi lehetőségét, 
hogy a magyar filmek n űvészi fejlődését elő-
segítsük. Filmpályázat díjazására 15.000 pengőt 
irányoztam elő, hogy jó forgatókönyvek meg-
írását biztosítsam. Különösen nen zeti nagy-
jainkról és történelmünk kiemelkedő korsza-
kairól óhajtanék sikerült filmeket készíttetni. 
Az idén gróf Széchenyi István életéről szóló 
játékfilm forgatókönyvébe hirdettünk pályáza-
tot. Támogatom a filmirodalom fejlesztését, a 
filmszakemberek külföldi tanulmányait, elő-
segíteni kívánom a nemzetközi filmkapcsolatok 
minél szélesebb kiépítését és a magyar film-
propagandát. 

Nemzeti értékeink közé tartoznak a levél-
tárak. Az utóbbi években a múzeumok ügye 
törvényhozási rendezést nyert; hátra van még 
a levéltáj-ügy rendezése- Gondolok itt egyrészt 
a nagy történelmi értékeket őrző különböző 
levéltárak konzerválására és szakszeiü kezelé-
sére, másrészt a levéltárakban őrzött anyag 
publikálására. Az utóbbi munka fiatal tudó-
sainkra vár és megfelelő anyagi támogatással 
kívánom ezt elősegíteni. 

Előbb-utc'bb elkerülhetetlen lesz a Néprajzi 
Múzeum épületének kibővítése, esetleg a nagy 
nemzeti értékeket őrző n úzeunnak új épület-
ben való elhelyezése. (Helyeslés és taps a Ház 
minden oldalán) Ezzel kapcsolatban szeretném 
majd a néprajzi szabadtéri múzeum felállítá-
sát is megoldani. 

Tervbevettük, hogy Nagyváradon az ott 
megszüntetett 150 éves jogakadémia helyeit 
két évfolyamos „Műszaki főiskolát" létesítünk. 
(Helyeslés.) A műszaki képesítésű szakembe-
rekben ugyanis hiány van. Ezt a hiányt az 
okozza, hegy olyan műszaki munkálatokat is 
teljes képesítésű mérnökök' látnak el, amelyeket 
kisebb, a teljes műegyetemi végzettségnél ala-
csonyalb képesítésű, xigynevezett ,.n üszaki tisz-
tek" — külföldön ezeket almernököknek hívják 
— láthatnak el. Ezeknek a képzését lenne majd 
hivatva szolgálni ez a műszaki főiskola. 

A pécsi egyetemen a közeljövőben kívánjuk 
felállítani a Dunántúl-kutatóintézetei. Ez a 
tudományos intézmény a Balkánnal szomszé-
dos Dél-Dnnántúl művelődési, nyelvi, gazda-
sági, szociálpolitikai, néprajzi és népi irodalmi 
kérdéseivel foglalkozik majd. Ezeket a kérdé-

seket természetesen még a pénzügyminiszter 
úrral is le kell tárgyalnom. (Mozgás és zaj.) 

Megfontolandónak tartom, hogy az ország-
ban jelenleg működő 250 gimnázium vájjon 
nem túl sok-e? Azt tervezzük, hogy bizonyos 
számú gimnáziumot fokozatosan szakirányú 
középiskolává alakítunk (Helyeslés.) át úgy, 
hogy a megmaradók viszont betölthessék a tör-
venyben előírt feladataikat. Ez a gondolat még 
nagyon kezdetleges és nem tudom, helyesen 
cselekedtem-e, mikor erről most említést tet-
tem a t- ldáznak, mert attól félek, az egész or-
szágban máris megindul az akció (Meskó Zol-
tán: Már rneg is indult!) a gimnáziumok to-
vábbi fenntartása érdekében. 

Gyakorlati tapasztalatok alapján célsze:ü-
nek látszik, hogy a rendszeres leventegyakor-
latok, a honvédelmi ismeretek és a napi félórás 
torna figyelembevételével a testnevelési órák 
szán át racionálisan esetleg csökkentsük. 

Általában — hiszen erről ma szintén több 
oldalról méltóztattak megemlékezni — komo-
lyan kell foglalkoznunk a tanulók mindinkább 
veszedelmes méieteket öltő túlterhelésének kér-
désével is. (Ügy van! Ügy van! Helyeslés.) 

Örömmel jelenthetem a t. Háznak, hogy a 
pannonhalmi Ciano olasz gimnázium építke-
zése még ebben az évben befejeződik. 

Üj polgári iskolák szervezésére is szükség 
van. Elsősorban ott, ahol zsúfoltak a gimnáziu-
mok. Másodsorban olyan kisebb kulturális góc-
pontokon kell új polgári iskolákat szerveznünk, 
ahol gimnázium vagy agyéb középfokú iskola 
iiir.es és amelyek nagyehb vidék lakosságának 
gazdasági és közlekedési gócpontjai. A költség-
vetésben e eélre rendelkezésemre bocsátandó 
hitel — sajnos — kevés. De a n ostani anyag-
hiány miatt az építkezés amúgy sem volna 
egykönnyen megoldható. Ezé:t egyelőre csak 
előkészületi munkákat végzünk, hogy a háború 
befejeztével az átmenetgazdálkodási időben 
valósíthassuk majd meg ezt a pregrammot. 
(Helyeslés.) 

Végül bejelentem, t. Ház, hogy az egyetemi 
é3 főiskolai hallgatók diákegyesületeinek szer-
vezeti reformja a közeljövőben megvalósul. 
Hogy azután a koihatárt hogyan fogom meg-
állapítani, arról most még nem kívánok nyilat-
kozni, de mindenesetre minden idevágó és alapo-
san megokolt észrevételt és felszólalást hajlandó 
vagyok alapos megfontolás tárgyává tenni. 

A kultusztárca költségvetésének előadója 
Tömböly Dénes volt s a következő képviselők 
szóltak hozzá: fíapcsányi László, Hol,ki Károly, 
Szölősy Jenő, Czipar Lajos, Varga Béla, Szabó 
Zoltán, Vámos János, Makray Lajos, Balázs 
Károly, Mester Miklós, Porubszky Géza és 
Csoór Lajos. 

Ezekre Szinyei Merse kultuszminiszter rész-
letesen válaszolt, majd így folytatta: 

Mélyen t. Képviselőház! Azt hiszem, ha min-
den egyes felvetett kérdésre nem is, de nagy-
jában és egészében a legfontosabb kérdésekre 
megadtam a választ t. képviselőtársaimnak. 
Ezek után most már csak az van hátra, hegy 
elnézést kérjek a t. Háztól, hogy első ízben 
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ilyen sokáig vettem igénybe a t. Ház türelmét. 
(Halljuk! Halljuk! a Ház minden oldalán. — 
Egy hang balfelöl: Élvezettel hallgattuk.) 

Mint eddigi beszédeimben is hangoztattam 
és most elmondott szavaim is bizonyítják, az 
európai hivatású, de gyökeresen keresztény 
ntagyar világszemlélet alapján állok. (Helyes-
lés) Ez a világszemlélet konkrét és pozitív, 
ezeresztendős alkotások és áldozatok szentesí-
tették, a magyar mult nagy szellemei veríté-
kükkel építették. Tehát csak addig van európai 
létjogosultságunk, amíg ezt a tiszta és magas-

rendű történelmi magyar világszemléletet kép-
viseljük. (Ügy van! Úgy vari! — Élénk helyes-
lés és taps a jobboldalon és a középen.) Ennek 
a világszemléletnek be kell jutnia minden isko-
lába és kultúrintézménybe (Helyeslés.) a nél-
kül, hogy nemzetiségeink jogos kultúiigényeit 
a legkevésbbé is sértené. 

Ezekkel a gondolatokkal kérem a t. Ház tá/-
mogatását, bizalmát és a költségvetés elfoga-
dását. (Hosszai tar ó lelkes éljenzés és taps a 
Ház minden oldalán. — A minisztert tömege-
sen üdvözlik.) 

X E V E L É S t m K O B S Z E R I S É O E 
Irta : MOLNÁR J Á N O S 

ZT hiszem, sok magyar pedagógus 
velem együtt nem egyszer töp-
reng a kérdésen: Mit is tegyek 
hát az eljövendő új magyar élet 

érdekében? Vizsgálgatjuk, kuta t juk eljárásain-
kat, bírálgat juk eddigi szempontjainkat, latol-
ga t juk tanterveinket, módszereinket, váj jon 
helytállnak-e a reánk háramló feladatnak? 
Bizonyosan eszünkbe jut Jahn, a mult század 
nagy német pedagógusa, aki közismert nevelő 
rendszerével alapvetője volt a népek csatája 
győzelmének. Szeretnénk a nyomdokain já rn i 
magyar viszonylatban, teljes lélekkel szolgálni 
a születendő ú j magyar életet. 

Legelsősorban és legfőképen családi és tár-
sadalmi életünket kell tudatos nevelői gondol-
kozással mélyebben át i tatnunk, hogy ne legyen 
oly mérhetetlen űr az eszményeket hirdető is-
kola és a valóságos élet között. A szülői értekez-
letek özönén, hírlapokban, rádión s minden le-
helő úton-módon hirdetnünk kell a nevelő-
tényezők közötti összhang megteremtésének 
szükségességét. Be kell láttatnunk, hogy minden 
magvetésünk hiábavaló, ha az iskolánkívüli 
nevelő erők nem járnak velünk egy úton, vagy 
velünk éppen ellentétes eszméket követnek. Tu-
dom, hogy e cél megvalósítása szinte a lehetet-
lenséggel határos, mégis, eszményként ennek 
kell előttünk lebegnie. 

Gyermekek és felnőttek előtt, iskolában és 
azon kívül a magyar történelmi öntudatot kell 
hirdetnünk; földrajzi helyzetünkből fakadó év-
ezredes hivatásunkat, amelyet semmiképen ki 
nem kerülhetünk. í l e t e t és vért kívánt ez év-
századok óta mindig. Jövőnk biztosítása érde-
kében ma is ezt az utat kell j á rnunk; hold-
világba tekintgető emberszeretettel ezt — éle-
tünk kockáztatása nélkül — soha el nem hagy-
hat juk. Ez az út vezet bennünket nemzeti ha-
gyományaink tiszteletére és ápolására, multunk 
átélésére, nagyjaink emlékeinek örökös ébren-
tar tására. Ezen az úton jutunk el az áldozatos-
ság, a fegyelem, a társas (szociális) érzés, a 
nemzeti közösség és az egyéniség, a vallásos ér-
zés nevelésének korunknak megfelelő elmélyü-
léssel való szükségességére. Mindegyik ősrégi 
nevelőeszmény, de újszerűvé teszik korszerűsé-
gük. Az a belátás, hogy csak a réginél teljesebb 

megvalósításukkal születhetik a mainál tökéle-
tesebb jellemű ember. Meggyőződésünk, hogy 
új, a mainál jobb világot csak a gondolkozásá-
ban, lelkületében megnemesedett ember teremt-
het. Nem a rendszer, hanem maga az ember: az 
én, az egyén újjászületésén fordul meg a jövő-

A fentebb nevezett szempontoknak részlete-
sebb fejtegetése magunk között felesleges. 
A hogyan és mik ép érdekel főkép bennünket. 
Erre kívánunk néhány példával szolgálni. Ve-
gyük hát sorba eszményeinket. 

1. A cél hangoztatása még nem nevelés. A 
gyakori ismételgetés meg sokszor megszokottá, 
sőt unalmassá válik a gyermek előtt. Légy ál-
dozatkész, — segíts másokon, — adj a magadé-
ból — felhívások gyakorlati alkalmazás nélkül 
a legtöbbször bizony csak pusztába kiáltott sza-
vak maradnak. Az elvet a lélekbe kell ültet-
nünk, hogy annak kivirágzása tettekre serkent-
sen. A sok intelem és szó helyett az elv meg-
valósítására kell alkalmat találnunk. Az áldo-
zatosság érzését én pl. így ültetgettem: Kirán-
dulásra mentünk. Két-három gyermeknek nem 
volt költsége. Filléreinket összeadtuk, az csztály 
fedezte a pajtások útiköltségét. Milyen öröm 
töltötte el az osztályt! Valósággal eggyé forrtak. 

2. A katonás fegyelem, a baj társ iasság is 
egyik legfontosabb nevelői alapelvünk. Iskolai 
élet fegyelem nélkül eddig sem lehetett. Mégis, 
ezt a szempontot is következetesebben és hatá-
rozottabban kell ma követnünk. És nemcsak 
a. tornaórákon! 

A kemény felállást, beszéd közben a vigyázz-
ban állást, a férf ias szembenézést, a tömör be-
szédet, csoportos menetben a lépéstartást, ta-
karást, szóllanságot mindenkor követeljük meg. 
Orák alatt az állandó kotyogást, belebe'szélést 
ne engedjük. Kíméletlenül dorongoljuk az árul-
kodást, a besúgást, mely megölője a bajtársias-
ságnak. Dicsérjük az őszinte, nyilt színvalló-
kat, a gyermekbűnök egyenes beismerését. 

Magam pl. állandóan iskolánk, osztályunk 
tisztességéről, tekintélyéről, jóhírnevéről, becsü-
letéről beszélek. Így éreztetem, hogy valarneny-
nyien felelősek vagyunk egymásért; így nevel-
getem a közösségi szellemet, az összetartozan-
dóság érzését. Az érdemjegyek áttekintésekor 
önérzetünkre hivatkozom; utasítom növendő-
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keimet a gyengébb tanulók segítésére. Osztály-
főnöki óráimat állandóan két jelentés meghall-
gatásával kezdeni: az egyik fiú az osztály egész-
heti magaviseletéről, a másik a szorgalomról 
tesz rövid jelentést. J ó alkalom ez a közösségi 
szellem, a baj társiasság nevelésére. 

3. Leírt eljárásaimmal egyben a társas (szo-
ciális) érzést is fejlesztem. Hiszen mindenkor 
egész embert nevelünk, a szempontok összefo-
nódnak. De mindegyikre külön-külön is adód-
nak lehetőségek. 

Néhány éve egy 12 gyermekes szűkölködő 
családról olvastam az újságban. Osztályomban 
ismertettem az esetet s csak ennyit mondtam: 
Fiaim, mindegyikünk hozzon csak egy-két szem 
vagy deka cukrot. Két és fél kg-ot küldtünk az 
ismeretlen családnak. A szállítólevélen mint 
küldő, az osztály szerepelt. Micsoda lelki hatást 
váltott ki az ismeretlen apa megható köszönő-
levele! 

Megérdemelte a kis fáradságot. 
Faluról bejáró növendékem disznótori a ján-

dékkal lepte meg egy ágrólszakadt kis társát. 
P á r harapás volt csak, de kitűnő alkalmat 
adott a dicséretre, az önkéntes segítés szép eré-
nyének kiemelésére. Ilyen apróságok mindenütt 
és mindenkor adódnak. A nevelésre az ilyen 
cselekedeteket kell megragadnunk, mert ezek 
keltenek érzelmet, s az érzelmek ösztökélnek 
cselekedetekre. 

4. Sokat hangoztatott szempont ma a nem-
zeti közösség és az egyéniség kérdése is. Két-
ségtelen, hogy a várt és remélt ú j társadalmi 
rendben az egyén nem nőhet a közösség fölé. 
Ezt a nagyon nehezen elérhető eszményi állapo-
tot is csak hosszas nevelés út ján alapozhatjuk 
meg. A gyermekkel együtt kell nőni annak a 
belátásnak, hogy az egyéni érdek túltengése 
csak a közösség kárára van. A csak morzsákat 
nyúj tó túlnagy jövedelmek a felnőttek számára 
ezt eléggé igazolják. És mégis, milyen rettene-
tes küzdelembe kerül ennek a megváltoztatása! 
Az érveknek milyen kimeríthetetlen ármádiá já t 
sorakoztatják fel a rendszer fenntartása mellett 
az érdekeltségek! Az egyéni tudás érvényesü-
lése és jutalma, a kockázat vállalásáért járó 
ellenszolgáltatás, a munka gyümölcse, és még 
sok-sok szó, sőt szóvirág, mellébeszélés álcázza 
a közösségi érdek érvényesülésének elfojtását-
örök küzdelem vár ezen a téren az eszményeket 
hirdető iskolára. De a cél felé most hatványo-
zottabban kell törekednünk. 

Minden osztályban vannak törekvő bár, de 
önző, irigy tanulók. Ezek éppen a maguk érvé-
nyesülése érdekében válnak önzőkké és iri-
gyekké. Itt kezdődik a mi munkák. Az egyéni 
hibák óvatos nyesegetésével, a mindenáron ki-
tünnivágyódá8 háttérbeszorításával. A törek-
vést megdicsérem, de a beteges törtetést meg-
6zégyenitem. Ezzel nevelem a jószándékú egyé-
niség kialakulását, de nem tűröm a közösség, a 
mások rovására előretörő akarnokságot. Külö-
nösen jó alkalom kínálkozik a beteges, túlzott 
egyéni törekvések gyomlálgatására a csoportos 
játékoknál, amelyekben a résztvevők összhang-
zatos munkája döntő, ahol az egyéni akarnok-

ság, a közösségi érdek elhanyagolása nagyon 
könnyen tapasztalható, a túltengő érvényesü-
lésből fakadó hát rányt a gyermek minden ma-
gyarázgatás nélkül is átérzi, sőt elítéli. 

5. Hitünk és meggyőződésünk szerint vallá-
sos érzés nélkül nincs igazi nevelés. Azaz van 
úgy, ha a mi vallásos fogalmunk helyett új, 
más néven szereplő, de ennek a helyére ültetett 
s vele egyenlőértékűvé emelt fogalmat helyez-
nek. Röviden: más vallást tesznek. Ott van a 
mai orosz, vagy helyesebben bolsevista isten-
tagadás, aminek őrjöngő hatásait a mult világ-
háború után mi is tapasztaltuk; vagy ott van 
a kötelező vallásos nevelés helyett csak erkölcs-
tant tanító országok példája. Já ték a tűzzel; a 
vége: a társadalom egyoldalú racionális élet-
felfogása, kereken kimondva: atheismus. Ez is 
vallás: az ész bálványozása. 

Sokszor leírt igazság: amióta ember él e föl-
dön, mindazóta él istenhite is. Hogy az év-
ezredek folyamán ez a természeti viszonyok, a 
művelődés, a különböző filozófiai irányok ha-
tása alatt különböző színt kapott, az természe-
tes. De az örökkévaló imádásától soha tartósan 
el nem tért. 

Ma (vagy mindig!?) a vallásos érzés sze-
mélyi élménnyé vált. Csak a lélek mélyén átélt 
hitet, csak az érzelem hatása alatt meerújult. az 
Istennel személyes kapcsolatban álló en bert 
t a r tha t juk valóban vallásosnak. A vallásosság 
külső jegyei: a templombajárás, a szentáldozás 
vagy úrvacsoravétel csak bevezetői vagy követ-
kezményei az élő Istennel állandó érintkezés-
ben álló lelki életnek. A vallásosság tehát nem 
szokás, nem elődeinktől ránkmaradt , öröklött 
hagyomány, nem érzelmesség, nem is önszug-
gesztió, nem is bölcseleti konklúzió, hanem 
— egyéni tapasztalatokon nyugvó valóság, 
ahová kálváriák után ju tha t el az ember. 

Ezt a vallásos érzést kell ma megalapoznunk, 
ezt kell hosszú türelemmel ültetgetnünk, ápol-
gatnunk, ide kell a ma emberét vezetgetnünk 
abban a meggyőződésben, hogy csak az ilyen 
lelkileg újjászületett ember teremthet a mainál 
tökéletesebb világot. Az ilyen lelkileg nagy-
korú ember számára aztán másodrendű lesz a 
rendszer, a világi törvény, mert a jót nem külső 
parancsra, hanem belső kényszerből cselekszi. 
A lelki ember előtt természetesen elsősorban a 
köz áll, s csak messze ez után jő az én. 

Ezt a hitet azonban nem taní that juk. Ehhez 
igazán csak a személyes példaadás muta that 
utat. Ezt a vallásos életet csak az egyéniségből 
kisugárzó lelki erő hirdetheti, csak ez hathat a 
gyermekre és felnőttre buzdító, meggyőző és 
vonzó eredménnyel. Az út idáig nehéz, de min-
denki számára lehetséges. Elindulni sohase 
késő: a megérkezés mindig biztos, ha önmagun-
kat legyőzzük. A lelki életet élő pedagógus szá-
mára ez az út gyönyörűség, mert hivatását csak 
ezen a fokon tar t ja valóban édes tehernek. 

Ez legyen célunk, erre törekedjünk. Ez a 
megújult , elmélyült vallásos élet dönti le leg-
biztosabban a társadalmi rétegek közötti vá-
laszfalakat, ez teremti meg a nagy magyar lelki 
összhangot, melyen a magyar jövő sorsa dől el. 
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A FOGALMAZÁS TANÍTÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ 
Irta: LENDVAY BÉLA 

| OSTANÁBAN, a katonalevelekkel 
kapcsolatban, ismét sokat hallunk 
a fogalmazás tanításáról. Egy ta-
nító, aki az első világháború a la t t 

is gyűjtötte, s most is gyűj t i és tanulmányozza 
a frontról érkezett katonaleveleket, a követke-
zőket állapította meg: 

„Fiaink fogalmazásában feltűnő a javulás. 
Míg az első világháború alatt községünkbe ér-
kezett levelekben a „Kelt levelem.. ." után 
nyomban a „friss, jó egészség" kívánása követ-
kezett, s a levélíró csak a „tiszleltetem"-ig ju-
tott el, addig a mostani levelekben már van-
nak gondolatok, érzelmek, sokszor meglepően 
kifejezve. Mintha több írnivalójuk lenne a 
mostani katonáknak, mint azoknak, akik az 
első világháború alatt voltak a fronton. A ki-
fejezési formájuk is határozottan fejlettebb, 
mint két évtized előtt volt. Mindez azonban 
csak azokra a fiatalabb katonákra vonatkozik, 
akik a népiskolát már az 1925-ös Tanterv 
életbeléptetése után, illetve az ezt követő mód-
szerjavításokkal egyidőben végezték. Látszik, 
hogy ezek már törekszenek arra, hogy levelük-
ben lelki tartalmukat fejezzék ki, mégpedig 
érthető alakban. Sokan már nemcsak a tarta-
lomra, hanem a stílus szépségére is ügyelnek. 
A levélforma is tökéletesebb. S mindezt annak 
az egészséges módszerjavító mozgalomnak kö-
szönhetjük, amely az 1925-ös Tanterv nyomá-
ban indult meg, s amelynek keresztülviteléhez 
a Népiskolai Egységes Vezérkönyvek oly érté-
kes gyakorlati tanácsokat adtak." 

Vegyük sorra a fogalmazás tanításának azo-
kat a főbb módszeres gondolatait, mozzanatait, 
amelyek ehhez az eredményhez elvezettek. 

Már a kisgyermeknek is megvan az a ter-
mészetes kifejezési ösztöne, amely őt gondola-
tainak és érzelmeinek kifejezésére készteti. 
Megkapó gyönyöiűség hallgatni a beszélni ta-
nuló en berbimbót, aki keresi, sőt sokszor maga 
alkot szavakat, hogy gondolatait kifejezze. Ez 
már maga is fogalmazás. Mikor iskolába kerül, 
már meglehetős szókinccsel rendelkezik, s a 
szavakat érthetően, ragokkal, képzőkkel ellátva 
fűzi értein.es beszéddé. Nagy élmény az ő szá-
niára, mikor már az I. osztályban megérzi, 
hogy egy szót, egy rövidke mondatot, amit 
maga gondol, le tud írni. Ilyenkor ragyog a 
szeme. Boldog, örül tudásának, alkotásának. 
Leírás közben a szónak, mondatnak képe is 
megjelenik előtte, mégpedig egész kis képzet-
körrel. Például mikor ezt í r j a : kakas, nemcsak 
az ő kakasuk képét, hanem azt is maga előtt 
látja, amint a kakas a tyúkok között jár, a 
szemétdombon kapargál, s amint kinyújtott 
nyakkal kiáltja, hogy: ku-ku-ri-ku! Íme egyet-
len szó mennyi képzetanyagot idéz fel lelké-
ben. S ha azt mondjuk neki, hogy rajzolja le 
azt, amit leirt, a kakas életének több mozzana-

tát veti papírra. Rajzi lag gyenge gügj'ögések 
ezek, de annál tökéletesebb grafikus fogalmaz-
ványok, n ert gondolat van bennük, mert tar-
talmuk van, ami a gyermek lelkében született. 
Ez a fogalmazás tanításának első lépcsője. Ez 
az első gyönyöiűség, amit a fogalmazás nyújt , 
s ez a boldogító élmény indítás, hajtóerő lesz 
a további alkotásokhoz. S ilyenkor csak hagy-
juk a gyermeket, hadd í r ja le azt, an.it gondol, 
csak hadd alkosson, hadd fogalmazzon. 

Ha a fogalmazás lélektani menetét tovább 
keressük, ablan két fontos mozzanatot látunk, 
melyeknek összetevője a fogalmazás egyik leg-
lényegesebb kelléke. Az egyik az elgondolás, a 
másik a kifejezés. Az első maga is végtelenül 
összetett, bonyolult lelki folyamat, amely nem 
is bontható elemeire. 

Igen fontos módszertani követelmény az, 
hogy akkor, n.ikor fogalmazni tanítunk, elgon-
dolásokra is tanítsuk meg a gyermeket. Ez 
azonban semmiesetre sem lehet olyan „ta-
nítás", amellyel valamely tárgyról való saját 
elgondolásunkat kényszerítjük a gyermekre. 
Már itt kell a r ra gondolnunk, hogy a gyerme-
ket önálló gondolkozásra szoktassuk. Az elgon-
dolásra való rávezetés mintáknak, példáknak, 
szempontoknak megadásával történjék. A gyer-
mek lássa, érezze azt, hogy hogyan gyűj t más 
valamely tárgyról gondolatokat, érzelmeket 
Ilyen példát elsősorban maga a tanító adjon. 
Mutasson rá arra, hogyan gyűj t ő valamely 
tárgyról gondolatokat, érzelmeket s hogyan 
rendezi azokat. Ezt először szóval mondja el, 
aztán maga ír ja le, olvassa el. Er re legalkal-
masabb valamely közös élmény. Például: az is-
kola párkányára ennivalót szórunk a mada-
raknak, s közösen figyeljük, hogy mi történik 
ott. A megfigyelés után a tanító így szól: — Elr 
mondom, hogy mit láttunk. Aztán a látottak-
nak megfelelően pl. a következőket mondja, ér-
telmesen, mondatok szerint tagolva, szép kifeje-
zéseket is használva: 

— Odakinn hideg van. A madarak fáznak, 
dideregnek. Ennivalót sem találnak. Elhatá-
roztuk, hogy etetjük őket. Reggel ocsút szór-
tunk az ablak párkányára, aztán néztük, hogy 
mi történik. Először egy veréb szállt a pár-
kányra. Ide-oda tekintett, aztán szedegetett. 
Közben egyet-kettőt csiripelt. Talán a testvé-
reit, barátait hívta. S azok jöttek is. Csak-
hamar hat veréb lakmározott. Később egy 
cinke szállt a párkányra. Ez is szedegette a 
magot. Valaki az utcán közeledett. Erre a ma-
darak megijedtek s elröpültek, de az egyik ve-
réb csakhamar visszatért. Ezt a cinke követte. 
Nemsokára már mindnyájan együtt Voltak és 
szedegettek. Mikor a mag elfogyott, négy ve-
réb és a cinke elrepült, két veréb azonban az 
ablakpárkány szélén maradt- Behúzták a fejü-
ke t Gubbasztottak, s később azok is elrepültek. 
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Mikor ezt elbeszéltük, leírtuk, felolvastuk, 
közös beszélgetés keretében megállapítjuk, hogy 
mindazt híven elmondottuk, amit láttunk. Ez 
anyaggyűjtésre vonatkozó szemlélet lesz, an ely-
hez hasonlót most már a gyermekekkel készít-
tetünk. A tételek pl. ilyenek lehetnek: Mi tör-
ténik az udvaron? Varjak a fán. Bodri, a húz 
őre• Stb. Ne gondoljuk azonban, hogy ilyen 
szemléltetésből sok kell. Elég egy-egy osztály-
ban évenként egy, kettő, n.eit hiszen az anyag-
gyűjtést még több esetben is szemlélik a gyer-
n ekek fogalmazástanítás közben. Így többek 
között a fogalmazványok megbeszélésekor, mi-
kor tartalmi szempontból vizsgálgatjuk a gyer-
mekek fogalmazványát. Ilyenkor mindig szóba 
kerül az, hogy miről mit írt, eleget és helye-
set írt-e, mit kellett volna még leírnia, hogy 
hiánytalanul fejezze ki azt, an.it látott, amit 
átélt, Valahányszor ezt tesszük, a gyeimek 
mindanyiszor érzi, hogy amiről fogalmaz, ah-
hoz neki minél több anyagot kell gyűjtenie. 

De az olvasmánytárgyalás közben is kap 
példákat a gyermek az anyaggyűjtéshez ak-
kor, mikor az olvasmányt gondolatcsoporton-
ként tárgyaljuk s végighaladunk azokon a 
gondolatokon, amelyeket az író összegyűjtött. 
Igaz, hogy erre tárgyalás közben nem térünk 
ki, de a gyermek megérzi ezt minden rámuta-
tás nélkül is- Innen van az, hogy aki sokat ol-
vas, rendszerint jól is fogalmaz. 

Helyesen vezetett iskolában úgyszólván min-
den tantárgy tanitása közben kap szemponto-
kat a gyermek az anyaggyűjtéshez és annak el-
rendezésére. Ezt szolgálja minden óravégi össze-
foglalás, s azok a vázlatpontok, amelyeket a 
tanító tanítás közben a táblára ír. 

De a fcgalmazás anyagának szempontjából 
igen fontos a tétel megválasztása is. Ennek a 
kívánalomnak akkor teszünk eleget, ha a fo-
galmazási tételeket úgy választjuk meg, hogy 
azok a gyermek lelkében valóban gondolatokat 
s érzelmeket ébresszenek, e mellett a kifejezési 
vágy is megjelenjék lelkükben. Ezt kívánja az 
élet is akkor, mikor fogalmazunk. Annak a 
honvédnek a lelkében, aki a harctéren levelet 
ír, bőségesen van gondolata, érzelme, amit itt-
honi hozzátartozóival közölni kíván. A vágy is 
megvan lelkében, hogy gondolatait, érzelmeit 
elküldje azokhoz, akiket szeret. Ez régen is 
megvolt, de hiányzott a kifejezési formához 
megkívánt készség. Ézért Voltak azok a régi le-
velek látszólag keveset mondók. Az igaz, hogy 
ez csak idegen szemmel nézve volt így, mert 
valójában az az egyszerű levél is sokat fejezett 
ki. Mikor ő csak azt írta, hogy „tisztel Pista", 
sok-sok és mély érzelem rejlett ebben a két 
6zóban. Amint kartársunk megállapításából lát-
juk, a mostani katonalevelek írói gondolatai-
kat, érzelmeiket már sokkal világosabban fe-
jezik ki,, mert íróik n ár tudnak gondolatokat 
és. érzelmeket megfogalmazni, leírni. 

Az írásbeli' kifejezési készség megszerzésének' 

is végig kell vonulnia a fogalmazástanítás 
egész vonalán. Ezt nagyban elősegíti minden 
összefüggő beszéd, bármely tantáigy keretében 
történjék az. Nem szabad azonban azt hinnünk, 
hogy mikor á gyermek valamit elmond, ő an-
nak leírására is gondol. Nekünk kell késztet-
nünk arra, hogy a beszéd és az írás közötti 
kapcsolatra gondoljon. Éppen azért olykor-
olykor, mikor valamit elmond, kívánjuk meg, 
hogy mondja el azt úgy is, ahogyan leírná. Mi-
kor ezt a gyermek teszi, mondatok szerint erő-
sebben tagolja a beszédet, mint a folyó beszéd-
ben, de meg kifejezései is választékosabbak 
lesznek. Ezzel megérzi azt a különbséget, ami 
közvetlen beszéd és a fogalmazás között van. 
Ezzel nem adjuk fel azt az elvet, hogy fogal-
mazni úgy kell, mint ahogyan beszélünk s úgy 
beszéljünk, mintha írnánk. Ennek megérezte-
tésére feltétlenül törekednünk kell, habár tud-
juk, hogy az írás mégiscsak más, mint a be-
széd. Ezt az a tapasztalat is bizonyítja, hogy 
vannak cmbe:ek, akik szépen, szabatosan be-
szélnek, de gyengén fogalmaznak. Még képzett 
emberek között is vannak olyanok, akik nem 
szívesen fogalmaznak, mert ez nehezükre esik 
még akkor is, ha valamely tárgyról van mit 
mondaniok. Ez mutat ja , hogy nem elég szép, 
szabatos, világos beszédre megtanítanunk a 
gyermeket, hanem az írásbeli fogalmazási 
készséget is gyakoroltatnunk kell mindaddig, 
míg ezt a népiskola keretei megengedik. 

A kifejezési készség megszerzésének másik 
jelentős mozzanata: a gyermek szókincsének 
bővítése. Felette kívánatos ez, mert annál vilá-
gosabb, érthetőbb, szabatosabb és szebb vala-
mely fogalmazvány, minél hívebben fedik a 
szavak a gondolatot, s minél találóbbak a ki-
fejezések- A gyermek szókincsét mások beszé-
dének hallgatása, a maga beszéde, fogalmazása, 
valamint az olvasás természetszerűen, szinte 
észrevétlenül bővítik. Ezzel a természetes szó-
kincsbővítéssel azonban nem elégedhetünk meg, 
hanem tanítás közben szándékosan is kell a 
szókincsbővítéssel foglalkoznunk. Ehhez is bő-
ségesen alkalmat nyúj tanak a fogalmazványok 
megbeszélései. Sokszor tapasztaljuk, hogy 
egyik-másik gyeimek szinte meglepően találó 
szavakat használ Valaminek a kifejezésére. 
Minden esetben mutassunk rá erre úgy, hogy 
a találó kifejezést hasonlítsuk össze azokkal a 
kifejezésekkel, amelyeket a többi gyern ek 
használt ugyanannak a fogalomnak kifejezé-
sére. Például, ha az egyik gyermek azt í r j a : 
zörrcnés hallatszott. Ha ebben a mondatban ta-
láló a zörrenés kifejezés, hívjuk fel rá a gyer-
mekek figyelmét, miközben hasonlíttassuk ösz-
sze a más gyermek fogalmazványából kivett 
zaj, ülés, csapódás vagy más szavakkal. Vagy 
az egyik gyermek ezt í r j a : nem látszott belőle 
egy parányi sem. A másik így í r j a : nem lát-
szott belőle egy kicsi sem. Ekkor vétessük 
észre, hogy mind a kettő jó, de itt mégis szebb 
és kifejezőbb a parányi szó, mert ez még a ki-
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csínéi is kisebb, tehát vele jobban kifejezzük 
azt, hogy semmi sem látszott. 

Helyesen tesszük, ha a gyermekek fogal-
mazványában használt találó és szép szavakat 
összegyűjtetjük, időnként felolvastatjuk, mi-
közben ezek lokonszavaira is kitérünk. Az 
olvasókönyv egyes olvasmányaiban is sokszor 
találunk olyan szavakat, amelyeket érdemes és 
szükséges a gyermek szókincsébe behelyeznünk. 
Ezeket az olvasmányok alaki tárgyalása köz-
ben vétessük észre s foglalkozzunk azok jelen-
tésével, tartalombeli kifejezésével. Azzal, hogy 
a szógyüjtögetésre rá i rányí t juk a gyermek fi-
gyelmét igen nagy szolgálatot teszünk a nyelv-
készség s így a fogalmazási készség fejleszté-
sének is. 

De necsak az egyes tantárgyak keretében, 
hanem minden egyes alkalommal törekedjünk 
arra, hogy gyermekeink szókincsét gyarapít-
hassuk. Ilyen alkalmak lehetnek a közös játé-
kok és a kirándulások is- Például mikor a 
gyermekek az udvaron játszanak, figyeljük 
meg beszédüket, szavaikat, s a játék végével 
beszélgessünk ezekről ilyen alakban: — Géza 
ezt mondta: Odapördült a labda- Ez nekem na-
gyon tetszett, de másként is lehetett volna mon-
dani. Hcgyan! — kérdezem, mire a gyermekek 
keresik az ugyanazon fogalmat kifejező szava-
kat. Például: odagurult, odaugrott, odacselt. 
Kiránduláson vagyunk, miközben nézegetünk, 
beszélgetünk, s közben ezekkel a mondatokba 
illesztett szavakkal gyarapí that juk gyerme-
keink szókincsét: — Figyeljétek csak, hogyan 
zörög lábunk alatt az avar. Ott egy harkály 
kúszik a fa törzsén s kémleli, hol lehet a kéreg 
alatt rovar. A forrásból víz buzog fel. Ez a bo-
zót áthatolhatatlan. — Törekedjünk arra, hogy 
ezeket a gye:mek necsak hallja, hanem ő maga 
is használja. Magára a tanítóra is igen kedve-
sen hat, mikor az iskolában azt látja, hogy fo-
galmazás közben a gyermek ezeket a szavakat 
használja. 

A fogalmazási készség fejlesztéséhez nem 
elég azonban az, ha a gyermeknek megfelelő 
szavai" vannak a fogalmak megjelölésére, ha-
nem éppen olyan fontos az is, liogv ezeket 
mondatba is tudja fűzni, megfelelő helyen al-
kalmazni úgy, hogy a mondatok kerekdedek, 
világosak s a magyarosság szempontjából ki-
fogástalanok legyenek. A kifejezési készségnek 
ezt a mozzanatát a népiskolának egész élete, 
tanításunknak, nevelésünknek minden mozza-
nata szolgálja azzal, hogy az iskolában mindig 
világos, szabatos és tisztán magyaros beszédet 
hall a gyermek s ugyanilyen leírt beszédet ol-
vas a könyvből. Mindezek hatással vannak rá, 
s f inomítják, tökéletesítik nyelvéizékét. Ezeken 
a hatásokon kívül célzatosan is foglalkoznunk 
kell a helyes mondatszerkesztéssel és a monda-
tok helyes összetűzésével is. Ennek egyik leg-
jobb eszköze a fogalmazványoknak stiláris 
szempontból való közös megbeszélése, javítása. 

Ennek keretében bőséges alkalom nyílik arra, 
hogy a mondatok szerkezetét vizsgálgatva, 
boncolgatva megéreztessük a helyes, a magya-
ros mondatszerkezetet, valamint a mondatok-
nak beszéddé való kapcsolatát. Helyesen tesz-
szük, ha olykor-olykor valamely tárgyalt olvas-
mánynak stilá: is szempontból tökéletes részle-
tét is boncolgatjuk, s észrevétetjük ennek tö-
kéletességét, szépségét. 

Általában arra kell törekednünk, hogy a 
gyermek lelkét népiskolai tanulmányainak 
egész folyamán, s minden területén állandóan 
tökéletes nyelvi hatások érjék, mert ezek a ha-
tások fejlesztik kifejezőkészségét, s alakítják 
annak színét, értékét. 

Mikor fogalmazni tanítunk, állandóan ma-
gunk előtt kell lenni a kérdésnek, hogy vájjon: 
van-e a gyermek lelkében elég ta:talom ahhoz, 
hogy a megadott témáról fogalmazzcn? Fontos 
kérdés ez, mert ha nincs tartalom, nem is kí-
vánhatjuk, licgy fogalmazzon. Éppen azért fe-
lette fontos, hogy a fogalmazástanítás egész 
vonalán olyan témákról fogalmaztassunk, ame-
lyekről a gyermeknek vannak gondolatai, ér-
zelmei. Az ilyen témákat a gyermek sokszor 
hazulról is hozza, mert hiszen tapasztalatainak, 
élményeinek nagy részét otthon, a családi kör-
ben szerzi. Sokszor azonban magának a tanító-
nak kell arról gondoskodnia, hogy a fogalma-
zás témájáról, tárgyáról gondolatai, érzelmei 
legyenek a gyermeknek, tehát a fogalmazásra 
elő kell őt készítenünk. Vigyázzunk azonban 
ar ia , hogy ez az előkészítés olyan legyen, hogy 
a gyermek lelkében önállóan jelenjenek meg a 
gondolatok és az érzelmek. Az előkészítés ke-
retében ne erőszakoljunk, ne sugalmazzunk 
semmit. A gyermek a tárgyról maga termel-
jen, gyűjtsön gondolatokat, s azokat önállóan, 
szabadon í r ja le. A lényeg az, hogy a gyern ek 
merjen í ini , s maga alkosson, mert bármily 
primitív lesz is ez a fogalmazvány, mégis a 
sa já t alkotása lesz. Ha a gyermek megérzi, 
hogy fogalmazás közben teljesen szabadon kell 
gondolkoznia, mert segítséget senkitől sem vár-
hat, feltétlenül gondolkozni fog. Ezzel elérjük 
azt, hogy már anyaggyűjtés közben is erősebb, 
intenzívebb megfigyelésre ál l í t ja be lelkét, 
amelynek megszokása nagyon lényeges kelléke 
a fogalmazás tanításának. Nagy íróinknál is 
láthatjuk, hogy valamennyien erős, alapoa 
megfigyelők voltak, s csak így tudták a hely-
zeteket híven leírni, szereplőiket cselekedetei-
ken át híven jellemezni. 

Hiszem, hogy ezek a gondolatok némileg 
hozzájárulnak a fogalmazás tanításának to-
vábbi fejlődéséhez. 

Csak annak a kultúrának van igazi értéke, 
mely táplálékát a nemzet sajátosságából veszi 
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A ^EYELŐ ÖRÖK KÜKDEOIE A ROSSZ E L L E I 
írta : FEKETE S Á N D O R 

OKSZOR halljuk, olvassuk, hogj 
manapság rosszak az emberek, s 
ezt sok-sok adattal bizonyítják-
S ebben van is valami. Hogy ma-

napság több a rossz, a bűn, mint régebben volt, 
az valószínű. Ennek magyarázata az, hogy ma-
napság az élet sokkal bonyolultabb, mint ré-
gebben volt, tehát az emberi rosszaság sokkal 
nagyobb területen, s változatosabb alakban 
jelenhetik meg, mint régen. Ha a mostani bűnö-
zéseket, helytelen, rossz cselekedetet nézzük, s 
ezek területét, okát vizsgálgatjuk, világosan áll 
előttünk, hogy ezek nagyrészét az a kor okozza, 
melyben élünk, mert ez lépten-nyomon tápot 
ad az isteni és emberi törvények átlépésére, 
kijátszására, a közösség érdekei ellen való cse-
lekedetre. Az életnek bármely területére né-
zünk, az alkalom mindenütt ott leselkedik a 
bűnre, a törvényekkel való összeütközésre. De 
bűnre csábítanak azok a kiforrat lan világnéze-
tek is, amelyeknek ködbe burkolódzó jelszavai 
zavarják a nyugodt, a tárgyilagos gondolko-
zást, s befolyásolják a cselekvés irányát. 

Nézzük most a bűnnek, a rossznak a lélek-
tanát! 

Mikor az ember valamely jó vagy rossz 
cselekedetre határozza el magát, két, esetleg 
•több helyzet között választhat. Választhatja az 
igazat, a jót, a nemeset és választhatja a rosz-
szat, a bűnt teljes egészében, ugyanúgy, hogy 
a jó, az erkölcsileg helyes cselekvéssorozat egy-
egy mozzanata már nem fedi az erkölcsi kívá-
nalmakat, hanem már a bűnt súrolja. Ekkor 
fordulnak elő azok az esetek, mikor magya-
rázni kell a cselekedet helyességét, erkölcsös-
ségét. Ugyanis a tökéletesen jót, nemeset, er-
kölcsösét soha nem kell magyarázni, mert az 
minden jóerkölcsű ember előtt magyarázat 
nélkül is tisztán áll. Ha a Nap világosságát 
felhő homályosítja, az már nem tökéletes vilá-
gosság. Éppen úgy erkölcsi szempontból az a 
cselekedet sem lehet tökéletes, amelyet hámoz-
gatnunk kell, hogy erkölcsileg tisztán álljon 
előttünk. Ahol cselekedetet erkölcsi szempont-
ból mentegetnünk kell, ott már ba j van, mert 
akkor a cselekedet erkölcsi értéke inog. 

Ha az emberek cselekedetét erkölcsi szem-
pontból vizsgálgatjuk, akkor döntőbírók csak 
akkor lehetünk, ha magunknak is megvan az 
erkölcsi tisztánlátásunk. 

De mi is kell tulajdonképen ahhoz, hogy az 
ember cselekedete előtt ne a bűnt, a rosszat, 
hanem a jót, a szépet, az erkölcsöset válassza? 
Erre a kérdésre röviden ezt felelhetnénk: — Az 
erkölcsi értékelés készsége. Ha ezt a feleletet 
tovább boncolgatjuk, fel kell vetnünk azt a 
kérdést, hogy vájjon mi adja meg az embernek 
ezt az értékelési készséget? Er re meg ez az 
egyszerű felelet: — A nevelés. Az erkölcsi érté-
kelésre nevelnünk kell az embereket, mert ha 
erre nem neveljük rá, b ezt tisztán a hajlamra 

bízzuk, szinte bizonyos, hogy az életben sok-
szor helyezi majd az értéktelent, a rosszat, a 
bűnt az értékes, a belyes, a jó, az erkölcsös elél 

Ha az erkölcsi értékelésre való nevelés gon-
dolatát tovább vezetjük, eljutunk az értelmi 
belátásra való neveléshez, mert hiszen a vá-
lasztásnak hibás volta származhatik az értelmi 
belátás hiányából is. Ezt sokan annyira túl-
zásba viszik, hogy a gyermek minden helytelen, 
rossz cselekedetét az értelmi belátás hiányá-
nak tulajdonít ják. — ,,Még gyermek. Még nincs 
elég esze. Még nem tudja, mit tesz" — mondo-
gat ják, amivel ar ra céloznak, hogy a gyermek 
még nem ismeri fel helyesen az értékeket. Ezt 
így általánosságban elfogadni nevelési botlás, 
mert már a gyermeknél sem minden bűn for-
rása a tudatlanság. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az értelem nem tévedhet, s hogy az ilyen 
tévedések nyomában nem történhetnek hely-
telen cselekedetek. S az ilyen tévedéseket ne-
velés közben nem is szabad bűnnek vennünk, 
de nem is szabad a tévedések mellett elsikla-
nunk. Ilyen esetekben a tévedésre való ráve-
zetés, a beláttatás az egyetlen helyes nevelési 
eszköz. A bűn lényege az, hogy az ember lát ja, 
hogy mi a jó, s mégis a rosszat választja. 
Ebben az esetben tehát megvan az értelmi be-
látás, sőt az erkölcsi értékelés sem hiányzik, i t t 
tehát nincs az a mozgató erő, ami helytelen 
cselekedetre, bűnre készteti a gyermeket. 

Mikor a gyermek valamit cselekedni akar 
s több út van előtte, megvan ugyan a szabad 
akarata , de azt erősen befolyásolja a hajlam, 
mely igen sokszor döntő tényező. 

Azt lát juk, hogy az állam, az egyházak s a 
társadalom minden lehetőt megtesz arra , hogy 
az embereket a rossztól, a bűntől visszatartsa. 
Ezért a nevelési tényezők és szervek egés? 
tömege harcol. Iskolai nevelésünknek is ez a 
lényege, tehát minden lehető eszközzel ar ra 
törekszünk, hogy az erkölcsi törvények meg-
tar tására szorítsuk az embereket. És mégis mit 
látunk? Azt, hogy az emberek nagy tömege 
nem veszi figyelembe ezeket. Ha ennek eredő-
jét keressük, két kérdéssel állunk szemben. Az 
egyik az, hogy vájjon az erkölcsi törvények 
áll í t ják megvalósíthatatlanul nehéz helyzet elé 
az embereket? A másik pedig az, hogy váj jon 
az emberi léleknek vannak-e olyan kiküszöböl-
hetetlen fogyatékosságai, amelyek feltétlenül 
erkölcstelenség követésére késztetnek? 

Üjabban a pedagógusok sokat foglalkoznak 
ezekkel a kérdésekkel. Tapasztalatokat, adato-
kat gyűjtenek, s azokkal kívánják eldönteni a 
kérdést. Vannak, akik a bűnözésben az öröklött 
hajlamoknak tulajdoní t ják a döntő szerepet 
Ezzel szemben állanak azok, akik azt vallják, 
hogy nem annyira a hajlamok, hanem inkább 
a környezet hatása az, ami bűnre viszi az em-
bereket. Ebben a vitában az a felfogás látszik 
győztesnek, amely azt vallja, hogy a veleszüle-
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tett ha j lam és a környezet hatása egyaránt be-
folyással van a bűnözésre, tehát nevelés köz-
ben mind a kettőt figyelembe kell vennünk. 

Ma szinte általános az a felfogás, hogy a 
szegénység, a nyomor a melegágya a bűnözés-
nek. Ezzel szemben mit látunk? Azt, hogy a 
bűnözőknek, a törvények ellen vétőknek egész 
tömege él jólétben. Azok, akik a gyermekek és 
a f iatalkorúak bűneinek okát keresik, gyakran 
lá t ják azt, hogy ezek között nagyon sokan van-
nak olyanok, akiket nem az élet nehézségei 
kényszerítenek a bűnre, mert hiszen igaz úton, 
erkölcsös életmóddal is le lehetne küzdeniök az 
élet nehézségeit. A bűnöző gyermekek és fiatal-
korúak közül többen valóságos hivatást érez-
nek a bűnözésre, s a bűn elkövetése közben 
annyit dolgoznak, hogy ha azt a munkát jóra 
fordítanák, sokkal könnyebben jutnának az 
élet javaihoz- Ezeknek hiába adnánk kedvező 
életmódot, hiába gondoskodnánk minden szük-
ségleteikről, ők továbbfolytatnák bűnös élet-
módjukat. Ilyenek azoknak a jómódú családok-
nak elzüllött gyermekei, akiknek bűneiről oly 
gyakran olvashatunk, hallhatunk. De sokan 
vannak ilyenek a külvárosi gyermekek és fia-
talkorúak között is. Rendszerint ezekre mond-
juk azt, hogy a szegénység ha j t j a a bűnre, 
holott ha a helyzetet nézzük, azt lát juk, hogy 
hasonló, vagy náluknál még nehezebb körül-
mények között élő családok gyermekei meg-
maradnak az erényes élet út ján. Ezekre mond-
juk, hogy szegények, de tisztességesek. 

Kérdés most már az, hogy mi készteti eze-
ket bűnre? Valami, ami az ösztönökből és a 
hajlamokból tevődik össze. Ehhez hozzájárul-
nak azok a külső hatások, amelyeket szinte 
keresnek a kedvezőtlen haj lamú gyermekek és 
f iatalkorúak. Vannak azonban közöttük olya-
nok is, akik csak véletlenül kerülnek olyan 
környezetbe, amely megront ja lelküket. Ezek 
igen gyakran rádöbbennek bűneikre s szaba-
dulni igyekeznek a csábításoktól. Szerencsések, 
ha erre nekik alkalom kínálkozik, s menekül-
hetnek károshatású környezetüktől. 

A cselekedet megítélése közben mindezekre 
figyelemmel kell lennünk, s a nevelőeszközöket 
ezeknek megfelelően kell megválasztanunk. 
Vigyázzunk azonban arra, nehogy elnézőek 
legyünk a bűnnel, a rosszal szemben, mert az 
még akkor is bűn, rossz, ha ott a mentőkörül-
ményként szolgáló kedvezőtlen környezet vagy 
haj lam. Ez nem igazolhatja a bűnös cseleke-
detet, legfeljebb mint kényszerítő erő, mentő-
körülmény jöhet figyelembe. Ha súlyos a bűn, 
avagy a hajlam, az ösztön összetevői mutat-
koznak, a büntetést soha nem szabad elenged-
nünk, mert hiszen ezek nevelés közben vissza-
tartó, javító eszközök s így a gyermek, a fia-
talkorú javát szolgálják. Ne mellőzzük, de azért 
óvatosan bánjunk a mentőkörühnényekkel, 
mert az enyhe elbánás esetleg újabb veszélyt 
hozhat. Ez azonban nem jelentheti a megbocsá-
tás kizárását. Sok esetben a büntetést el kell 
engednünk, a bünt meg kell bocsátanunk, ez 
azonban nem jelentheti a bűn elnézését. Annak, 
aki a bűnt elköveti, éreznie kell, hogy rosszat 

cselekedett. Sok esetben ez az érzés is ered-
ményes javító eszköz, a megrögzötteknél azon-
ban már semmi javítóereje nincs. Sokszor lá-
tunk olyan eseteket is. hogy a bűn elkövetése 
nincsen különösebb ok nélkül vagy csekély 
indítóokból történt. Ez már nehéz eset, különö-
sen akkor, ha ez ismételten történik. I t t már 
kemény eszközökhöz kell fordulnunk, s azokat 
következetesen kell alkalmaznunk. I t t tehát 
helyénvaló a kényszerítő szigor, a súlyosabb 
büntetés, a végletekig azonban ez sem mehet. 
Ebből fokozatosan engednünk kell, mihelyt a 
javulás megindulását lát juk, de ú j ra vissza 
kell a szigorhoz térnünk, mihelyt visszaesést 
látunk.* 

Kétségtelen, hogy vannak emberek, akik a 
rosszat önmagáért cselekszik, mert erre semmi-
féle ok és érdek nem kényszeríti őket. Még azo-
kat is megbántják, akiktől várnak valamit. 
Ezekben ez a tulajdonság már gyermekkorban 
jelentkezik, s jóformán nincs is olyan eszköz, 
amellyel javíthatók lennének. Ezek rendszerint 
javítóintézetekbe kerülnek, de ott sem tudnak 
ra j tuk segíteni, mert mihelyst onnan kikerül-
nek, ismét rosszat tesznek, bűnöznek. (A leg-
utóbb ilyen serdült két embert gyilkolt meg 
kegyetlenül) Az ilytíhek már nem javíthatók, 
mert lelkük teljesen a bűnözésre van beren-
dezve. Egyedüli eszköz ellenük a zárt intézetbe 
való elhelyezés, tehát a társadalomtól való el-
vonás. Gyakori az az eset, hogy ilyen bűnöző 
gyermek kerül az osztályba, iskolába, aki aztán 
a tanító életét — mondhatjuk -— megkeseríti, 
mert a folyamatos bűnözés és minden lehető 
nevelői eszköz felhasználása ellenére sem áll 
rendelkezésére semmi sszköz. mert fiatal kora 
miatt még javítóintézetbe való beutalását sem 
javasolhatja . Hogy mennyi baj t okoznak, s 
mennyire megrontják ezek a gyermekek az 
egész iskola szellemét, arról azok a tanítók 
tudnának beszélni, akiknek osztályukba ilyen 
gyermek került. 

Sokszor látunk olyan eseteket, hogy alapjá-
ban véve jó gyermek olyan környezetbe kerül, 
ahol sok bántalmazás éri őt. Az ilyen gyermek 
azután ösztönszerűen védekezik, ,,visszavág" s 
gonosz indulatok fejlődnek ki lelkében. Ilyen 
esetekben a nevelő első teendője arról gondos-
kodni, hogy a testi vagy lelki bántalmazások 
megszűnjenek, aztán a megbocsátás, a lélek 
felemelkedésének jó érzését kell elhintenünk az 
ilyen gyermek lelkébe. Ez nem lesz nehéz, mert 
hiszen a jóság, a szelídség csírája itt megvan 
a lélekben, csak ne késsünk azt munkába állí-
tani, mert ha késünk, ezek a nemes alaptulaj-

• A rossz, a bűnöző gyermekekkel és serdülőkkel szem-
ben a tanítónak végtelenül nehéz a helyzete, mert a szü-
lők közül sokan kifogásolják a keményebb nevelőeszközök 
alkalmazását. Nagyon sok kellemetlensége származott már 
a tanítónak ebből. A méltatlan támadások mel'ett sokszor 
törvénykeznie kell azért, mert hivatástudatból, hivatás-
szeretetből megfelelő nevelőeszközöket használt a bűnös 
gyermekkel vagy serdülővel szemben. Feltétlenül szabá-
lyoznunk kellene azt, hogy a tanító mely nevelési eszkö-
zöket használhatja a rossz, bűnös, a bűnöző gyermekek-
kel szemben. 
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donságok elhervadnak, s helyüket a gonosz 
indulatok foglalják el. 

Általában megállapíthatjuk, hogy a gyer-
mek rosszasága leggyakrabban nem eredeti 
adottság, nem a lélek mélyéből fakad, hanem 
a külső körülmények hatása alatt történik a 
lélekben valami eltorzulás. Ezek az esetek a 
leggyakoriabbak s legkönnyebben gyógyít-
hatók. Néha elég egy-két jó szó, jó tanács, fel-
világosítás, s máris következik a megbánás, 
ami felszabadulásnak, a megkönnyebbülésnek 
felemelő érzésével jár . Az ilyen gyermek ki-
dobja magából a rosszindulatot, mint valami 
idegen, ár ta lmas anyagot és visszanyeri igazi 
énjét. 

A rosszak, a bűnözők javításában felbecsül-
hetetlen értéke van a vallásos nevelésnek. Nem-
csak azért, mert az isteni törvények elriaszta-
nak a rossztól, hanem főként azért, mert a val-
lásos nevelés közben állandóan a végtelen jó-
sággal jön kapcsolatba a lélek, s ezek a hatá-
sok a legjobb ellenszerei a rossz, a gonosz gon-
dolatok és veszedelmes indulatok háttérbeszorí-
tásának, előzésének. A mélységes hit őrtáll az 
ember lelkében, azért ezt minél korábban be 
kell oltanunk a gyermek lelkébe. Minden val-
lási élmény, amit átél a gyermek, egy-egy 
szikla abban az alapban, amelyet a tökéletes 
ember felépítéséhez rakunk le. Ezért fontos az, 
hogy nevelői e l járásunkat a lehető legmélyeb-
ben hassa át a vallásos, erkölcsös nevelés. 
A vallás törvényei adják azokat az értékeket, 
amelyeknek a cselekvés előtt, mint szabályo-
zóknak, meg kell jelennie a lélekben. Minél 
súlyosabbak, minél mélyebben vannak ezek az 
értékek a lélekben, annál jobban háttérbe szo-

r í t ják a rosszat, a gonoszat, s annál biztosab-
ban győzedelmeskedik a jó. 

A kisgyermeknél erkölcsi belátásról még 
nem lehet szó. Az erkölcs értékéhez még nem 
vezethetjük őt crtelnii szálakon. Ha ez rosszat 
cselekszik, elég ha vele az erkölcsi értéket kö-
zöljük, s arra törekszünk, hogy annak melegét 
át is élje. S ez nem is nehéz nevelői feladat, s 
vele lépten-nyomon találkozunk a nevelésben 
akkor, mikor a kisgyermeket jó, helyes cseleke-
detéért megdicsérjük. Az. ennek nyomában fel-
lépő jóleső érzés az, ami szilárdít ja lelkében a 
jót, az erkölcsi értéket. Nála tehát a dicséret, 
az elismerés nem más, mint a jónak, az érté-
keknek megismertetése, s a lélekben való elrak-
tározása. 

Mihelyst a gyermek értelme nyiladozni kezd, 
nyomban meg kell kezdenünk az erkölcsi be-
látásra való nevelést. Ennek szinte nélkülöz-
hetetlen eszköze a cselekedetek boncolgatása, s 
közben az okok keresése. Azért valahányszor 
rossz cselekedet előtt állunk, beszéljük meg azt 
tanítványainkkal , s közben vezessük el őket a 
rossz meglátásához, de egyben a jót, a helyeset, 
az erkölcsöset is vétessük észre velük. Ne mu-
lasszuk azonban el a jócselekedetek boncolga-
tását sem, mert ezekkel olyan erkölcsi értéket 
ismertetünk meg tanítványainkkal, amelyek 
gondolkozásukat, érzésüket, akaratukat és cse-
lekedeteiket befolyásolják. 

A jó és a rossz harca szakadatlan az életben, 
s ez a harc már az iskolában kezdődik. A harc-
ban a tanító nevelői el járásának döntő szerepe 
van. Éppen azért minél erősebben vértezzük fel 
magunkat ehhez a harchoz, hogy a jó győzedel-
meskedhessen a rossz felett. 

AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI TANÍTÓKÉPZŐ 
FEHi\ÁLLÁSÁIAK ÍOO ÉVES ÉYFORDDLÓJÁN 

Z esztergomi érseki tanítóképző 
intézet rnost tartotta meg fennál-
lásának lUO-ik évfordulóját orszá-
gos jellegű ünnepség keretében, 

amelyen résztvettek az illetékes egyházi és vi-
lági tanügyi hatóságok képviselői, Esztergom 
város és várnegye vezetői és az ország min-
den részéből igen nagy számban azok a volt 
növendékek, akik az intézetben nyerték a ki-
képzésüket a magyar tanügy szolgálatára. A 
jubiláris ünnepséget reggel 9 órakor a vízivá-
rosi plébániatemplomban szentmise vezette be. 
Az intézet fenntartója, dr. Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás mondotta a szentmisét, 
amelyen az intézet mai növendékeinek ének-
kara adott elő énekszámokat és a tanáii kar, 
valamint a volt és a mai növendékek közös 
szentáldozáslioz járultak. A mise végéu a bí-
boros hercegprímás a tedeumot intonálta. 

Délelőtt 11 órakor kezdődött meg az intézet 
díszes épületének nagytermében az ünnepi dísz-

ülés. amelyet a Himnusz után a jelenlegi igaz-
gató, Bartal Alajos tanügyi főtanácsos nyitott 
meg, aki visszapillantást vetett a Kopácsy Jó-
zsef hercegprímás által 1842-ben alapított inté-
zet történetére és annak 5 korszakára a „mes-
terképző" intézettől a mai 5 évfolyamos tanító-
képzőig. A nagymultú intézet működését tö-
mören bemutató megnyitó után az üdvözlések 
következtek. 

Elsőnek a gyakorló iskola IV-ik osztályú 
növendéke, Csorna László beszélt kedves sza-
vakkal, majd a mai növendékek részéről Völ-
gyesl Pál V- éves tett fogadalmat, hogy hűek 
maradnak a 100 éves intézet hagyományaihoz. 
Drozdy Gyula kormánytanácsos, lapunk fő-
szerkesztője, a Baj társ i Szövetség, Drégely 
Dezső ny. polg. isk. igazgató az 50 éve végzett 
tanítók, Mesterházy Jenő állami tanítóképző-
intézeti igazgató a Tanító Intézeti Tanárok 
Országos Egyesülete nevében, dr. Küti Meny-
hért elnök, főigazgató a Katolikus Tanügyi Fő-
hatóság képviseletében s végül a tankerületi 
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Az Esztergomi Érseki Róm. Kat. 
Tanítóképző-intézet növendékei-

nek száma 100 év alatt. 

királyi főhatóság részéről Csaplovics József 
főigazgató mondottak bensőségesen átérzett üd-
vözlőszavakat. 

Majd különféle művészi számok következtek, 
melyeket az intézet egykori és mostani növen-
dékei mutattak be zenében, énekben, költészet-
ben. Ezek között mondotta el ünnepi b3szédét 
az intézet egykori tanára, dr. Madarász István 
kassai püspök. 

A püspök a magyar Sión ormán álló hatal-
mas bazilikáról 1 eszélt, amely nemcsak felleg-
vára a magyar katolicizmus életének, hanem 
olyan mint a sasmadár, amely felfelé szárnyal-
Két erőteljes szárnya van: a szeminárium és 
a tanítóképző. Pap és tanító ez a két szilá: d 
pillér, amelyen nyugszik a bazilika, mindkettő 
testvéri hivatás, Isten szolgája, az egyház tá-
masza a Haza oszlopa és erőssége. A püspök 

igen meleg szavakkal emelte ki a katolikus 
pedagógusok fontos hivatását és üdvözölte a 
jubiláló intézetet, mint a Katolikus Tanügyi 
Tanács elnöke és mint az intézet volt tanára. 
Kívánja, hogy az intézet a jövőben is az egy-
háza egyének, az egész országnak szolgálja az 
i f júság testi, szellemi üdvét és a magyar haza 
szebb jövőjét. 

Üjabb művészi számok után Szinyei Merse 
Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter kép-
viseletében dr. Beresztoczy Miklós pápai ka-
marás miniszteri tanácsos szólott, hogy tolmá-
csolja „az első magyar tanítómesternek, a kul-
tuszminiszternek" üdvözlését. Az a kultusz-
miniszter küldi szerető köszöntését a száz-
éves katolikus iskolának, aki néhány hete az 
ország színe előtt tett hitvallást arról, hogy 
egyházunknak küldetésében gyökerező joga 

AHOL MOST 
ESZTERGOMBAN VÉGZETT 

TANÍTÓK do lgoznak 
' Á ü ü s 

Ahol most az Esztergomban vég-
zett tanítók dolgoznak . . . 

v 
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van az iskolákhoz. Köszönti ennek a 100 éves 
katolikus iskolának növendékeit, főleg a kán-
tortanítók hatalmas seregét az a kultuszminisz-
ter, aki rövid hivatali működése után lehetővé 
tette régi vágyunk teljesedését. A miniszteri 
köszöntés nemcsak a százéves múltnak szól, de 
annak a képzőnek is, amely a mai magyar 
sorsproblémák megoldásában hathatós segítő-
társa a Kormányzónak. Szól a köszönet és elis-
merés a jövőnek is, amikor kéri a jó Istent és 
a magyar i f júság ma ünnepelt védőszentjét, 
Szent Imiét, hogy az intézet a 1C0 éves múlt-
hoz méltó jövőjével is, dicsősége maradjon min-
denkor egyházunknak és édes magyar Hazánk-
nak. 

Az ünnepi díszülés befejezéséül pedig Serédi 
Jusztinián Magyarország bíboros hercegprí-
mása, aki mint esztergomi érsek, az intézet 
fenntartója, mondott záróbeszédet és hangsú-
lyozta azt az áldásos munkásságot, amelyet az 
intézet 100 esztendőn keresztül kifejtett és 
amely munkásság tovább terjedt nemcsak a fő-
egyházmegyében, hanem az ország más részei-
ben is, nemcsak a katolikus, hanem az állami 
és községi iskolákban. Ezzel kapcsolatban hang-
súlyozta, hogy ez az intézet egyik legfényesebb 
bizonyítéka annak a gondosságnak, amellyel 
az egyház mindenkor viseltetett a tanítás és 
nevelés ügye iránt. Történelmi visszapillantá-
sokban mutatott rá arra, hogy az egyház nem-
csak az elemi, eiedetileg plébániai, később a 
középfokú, majd a legfelsőbbfokú egyetemi ne-
velőintézeteket alapította világszerte hazánk-
ban is, hanem a taniskoláknak is és a szakok-
tatásnak az alapjait fektette le. Föidmívelés és 

ipar hazánkban a szerzetesek nevelő munkájá-
ból fakad legnagyobbrészben és például Szent 
Benedek rendjének szabályai külön fejezetben 
foglalkoznak a tisztes ipar kérdéseivel. Az egy-
ház gondossága, amellyel a szakoktatás kérdé-
seit figyelembe vette, példája ez a tanítóképző, 
amely sokezer olyan tanítót adott a magyar 
hazának, akiknek munkája eredménye gyanánt 
nálunk nem fogyatkozott meg a hit és a haza-
szeretet. De az ő munkájuk eredménye az is, 
hogy Magyarországot az igazi kultúrországok 
közé kell számítani, mert mindenki, aki külföl-
dön já r t tudja, hogy különösen a nyelvismeret, 
földrajz és történelem terén mennyire előtte 
vagyunk más nemzeteknek. 

Végül a bíboios heroegprímás meleg han-
gon méltatta a mindenkori magyar kultusz-
kormányzatnak azt a támogatását, amelyet 
nyúj tot t a katolikus iskolaügynek. Különösen 
kiemelte a jelenlegi kultuszminiszter példaadó 
munkáját . Köszönetet mondott az intézet tanár i 
karának és buzdította az intézet if júságát, hogy 
a 100 éves példa nyomán haladjon Magyar-
ország jövőjéért. A bíboros hercegprímás ez-
után áldását adta a díszgyűlésen megjelen-
tekre, majd a Szózatot énekelte a közönség. 

Ezután a hercegprímás, a megjelent előkelő-
ségek és a közönség megtekintette az intézet 
több termében elhelyezett kiállítást, amely 
klasszikusan muta t ta be nemcsak a nagymultú 
intézetnek, hanem a magyar tanítóintézetnek 
egész történetét. Délben a volt növendékek kö-
zös ebéden vettek részt, délután pedig meg-
koszorúzták az esztergomi temetőben volt ta-
náraik és növendéktársaik sír jai t . 

A tanítók visszakapták a kolozsvári 
„Hunyadi János" tanítók házát. 

Kolozsvár szabad kir. város annak idején 
2400 m2 kiterjedésű telket ingyen adományozott 
kifejezetten a Tanítók Háza főiskolai interná-
tus céljaira. A város törvényhatósági bizott-
sága 1909-ben a város tulajdonát képező ú. n. 
Hunyadi-tértől 200 négyszögölnyi területet a 
Tanítók Háza előtt lévő kert megnagyobbítá-
sára 90 évre bérbe adott s ezért az Eötvös-alap 
évi 20 koronás a ranyat fizetett. A Tanítók Háza 
fel is épült s r a j t a most is ez a felirat olvas-
ható: 

Épült 
ö császári és apostoli király 

I. Ferenc József 
uralkodása 

és dr- W/assics Gyula v. b. t. t„ valamint 
dr. Berzeviczy Albert v. b. t- t. 

vallás- és közoktatásügyi miniszterek idejében 
Kolozsvár szab. kir. város által 

adományozott telken 
az Eötvös-alap (országos tanítói segélyegyesü-
let) kezdeményezésére az általa fenntar tot t fő-

iskolai internátus céljaira. 

A magyar nemzet áldozatkészségéből a magyar-
országi tanítói kar közhasznú munkássága el-

ismeréséül. 1903—1904-ben, stb. 
Ezt az emléktáblát a románok sem távolítot-

ták el, s még ma is hirdeti az Eötvös-alapnak 
az. épület birtoklásához az elvitathatatlan jo-
gát. Az épületet 1904-től 1919-ig a tanítóság za-
vartalanul birtokolta. 

1919-ben az intézetet a nagyszebeni román 
kormányzótanács lefoglalta s az Eötvös-alaptól 
átvette azon a címen, hogy az államkincstár tu-
lajdona. A visszacsatoláskor is az államkincs-
tár tulajdonában volt az épület, de jogilag 
mégis a tanítóságot illette, mint a magyar nem-
zet közösségének ajándéka. A visszacsatoláskor 
az állam is csak a telekkönyvet nézte, nem pe-
dig az 1919- előtti jogi helyzetet. Azért a kolozs-
vári Hunyadi Tanítók Házát egyetemi interná-
tus céljaira használta fel. 

Érthető, hogy a magyar tanítóság mélysé-
ges fájdalommal vette tudomásul ezt a határo-
zatot. Az Eötvös-alap pedig mindent elkövetett, 
hogy a tanítóság régi jogaiba visszahelyeztes-
sék. 

Ebben az ügyben megtörtént a nagyfontos-
ságú döntés. Sziryei Merse Jenő m. kir. vallás-
(és közoktatásügyi miniszter a kolozsvári Tani-
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tók Hunyadi Házát főiskolai internátus cél-
ja i ra a magyarországi tanítók Eötvös-alapjá-
nak visszaadta. A Miniszter Ür az Eötvös-alap 
elnökségéhez küldött leiratában közölte, hogy 
hivatali elődjének 1904. július 22-én 42580. szám 
alatt kelt rendeletében foglaltak alapján és szel-
lemében engedte át az intézményt eredeti ren-
deltetésének. Az Eötvös-alap a Házat 1943. aug. 

1-én veheti át a kolozsvári Egyetemi Diákvédő 
Hivatal elnökségétől. Az intézmény birtoklá-
sában a jogfolytonosság helyreállítása minden 
n agyar tanítóban hálás megnyugvást kelt. 
Végtelenül jólesik a magyar tanítóságnak, hogy 
Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ezt a jcgos kérelmet ilyen igazságo-
san és kedvezően oldotta meg. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Rába és Rábca vidéke. 
— Földrajz a IV. osztályban. — 

Irta : NEMES J Á N O S 

Tárgyi cél: A Rába és Rábca vidékének 
megismertetése. -

Alaki cél: Munka a megnagyobbodott haza 
megtartásáért és az elszakított területek visz-
szaszerzéséért-

Tanítási eszközök: Hegy- és vízrajzi, poli-
tikai és rajzolt térkép; Dunántúl három vidé-
kének keménypapírra rajzolt és kivágott tér-
képe; egy magamszerkeszlett képszemléltető 
t á l l á ; vázlatrajz; képek; fehér és színes kréta; 
grafi t és színes iión; rajzlap. 

Jegyzet- Előzmény: A gyermekek már tanul-
ták a Bakony-, Vértes- és Pilis-hegységek és 
a Duna és Dráva közti vidéket. Természetes, 
hogy ezt az egységet osztott és részben osztott 
iskolában két, és osztatlan iskolában három 
órán, illetve félórán át kell letárgyalnom. 

VÁZLAT. 
[. Előkészítés. 

a) Kapcsoló ismétlés. Dunántúl már tanult 
vidékeinek íövid átismétlése. 

b) Áthajtás. A tanítandó vidék és képeinek 
bemutatása. 

c) Célki'űzés. Menjünk gondolatban e vi-
dékre és ismerjük meg! 
II. Tárgyalás. 

a) Fekvése. Tőlünk nyugat ra fekszik. 
b) Határai- Duna, Zala, tr ianoni határ és 

képzelt határ. 
c) Hegyei. Rolionci, csúcsa az Irottkő, Ke-

menesalja. 
d) Síksága. A Kis-Alföld Dunántúlra nyúló, 

déli része. 
e) Vizei. Mosoni-Duna, Laj ta , Fertő-tó, Han-

ság-csato: na, Rábca, Répce, Rába, Gyöngyös 
és Marcal. 

f) Éghajlata. Mérsékelt, több eső, nincs ta-
vaszi fagy. 

g) Terményei. Tölgyesek, bükkösök, fenyve-
sek, búza, árpa, kukorica, zab, burgonya, cukor-
répa, rozs, szőlő, gyümölcs, gesztenye, széna. 
Sok szarvasmarha és baromfi. 

h) Lakói. Magyarok, németek, horvátok és 
vendek, kik földmívelők, állattenyésztők, erdő-
mívelők, iparosok és kereskedők. Sűrű lakos-
sága. 

i) Helységei. Szombathely, Ják, Kőszeg, 
Nagycenk, Scprcn, Balf, Hegyeshalom, Ma-
gyaróvár, Moson, Győr, Pannonhalma, Pápa. 
III. Begyakorlás. 

a) Összefoglalás. A tanult anyag összefog-
lalása a táblai vázlat alapján 

b) Elmélyítés. A Dunántúl, a trianoni és a 
megnagyobbodott Csonka-Magyarország hatá-
rai és azok összehasonlítása. Területgyarapo-
dás. Munka Istenben vetett hittel, a régi hatá-
rokért. 

c) Kézimunka. A tanult vidék kialakítása, 
agyagból, színezés. 
I. Előkészítés. 

a) Kapcsoló ismétlés. Gyerekek, szerettek-e 
rejtvényt fejteni? — Találjátok ki, hogy mi-
lyen vidéke ez hazánknak? (Mutatom a ke-
ménypapírra rajzolt és kivágott Bakony-, Vér-
tes- és Pilis-hegység vidékét.) — Melyek a he-
gyei, vizei és helységei? 

Mutasd meg ennek a vidéknek a határát e 
hegy- és vízrajzi térképen! — Ezen a rajzolt 
térképen is mutasd meg e vidék helyét! — Ide 
teszem (és kis csavarok segítségével ideerősí-
tem) a helyére ezt a vidéket. 

Most találjátok ki, milyen vidéke ez hazánk-
nak? (Mutatom a fenti módon elkészített Duna 
és Dráva közti vidéket.) — Melyek hegyei, vi-
zei és helységei? 

A rajzolt télkép melyik részére tegyem e 
vidéket? — Mutasd meg! — Helyére teszem ezt 
a vidéket is. 

b) Athajlás. I t t van a harmadik rejtvény. 
(Mutatom a Rába és Rábca vidékét.) — Milyen 
vidék ez? — Tanultátok? 

A rajzolt térképen, itt a helye e vidéknek 
(mutatom), ide is próbálom, éppen idefér! -— 
Ezek a városok is e vidéken vannak, ni! (mu-
tatom a csoportosított képeket). — Szeretnétek 
megismerni ezt a vidéket? — Dunántúl melyik 
részén van e vidék, mutasd meg a téiképen! 

c) Célkitűzés. Menjünk gondolatban e vi-
dékre és ismerjük meg! — De, mivel utazzunk, 
hogy hamar odaérjünk? — Mi megy a vonat-
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nál is gyorsabban? — Üljünk be akkor egy 
utasszállító repülőgépbe és menjünk 1 ' 
II. Tárgyalás. 

a) Fekvése. Képzeljétek el, benne ülünk a 
repülőgépben. — Égtáj szerint, milyen irányba 
menjünk? — Miért nyugatra? — Mutassátok, 
merre van a valóságban nyugat? — A térképen 
is! Tehát merre fekszik tőlünk ez a vidék? — 
Föl is írom a táblára: Tőlünk nyugatra fekszik. 

b) Halárai. Meg is érkeztünk erre a vidékre 
(szemléltetem a keménypapírból kivágott és 
megrajzolt Kába és Kábea vidékét, melyet a 
képszemiéltető tábla közepére helyeztem, füles-
csavar segítségével). Körülbelül, itt vagyunk 
a közepén (mutatom), nagy magasságban. Egy-
formán ellátunk az északi, keleti, déli és nyu-
gati szélére. Jól nézzük meg mihez hasonlít 
jobban ez a terület, négyzethez, vagy tégla-
laphoz? — Merie dül ez a téglalaphoz hasonló 
terület? — Mutassuk! 

Akkor rajzoljunk egy jobbradűlő téglalapot, 
én a táblára, ti a r ra a papírra, amit kaptatok, 
olyan nagyot, amekkora kifér. 

Mi lesz ennek a vidéknek az északi határa? 
— Nézzük meg a térképen, egyenes vonalban 
halad az Öreg-Duna? — Kövessük repülőgépen 
az irányát és kék ceruzával rajzoljuk is meg 
a téglalap északi felén, a nyugati sarkától a 
keleti sarkáig. Mi tehát az északi határa? 

It t a keleti sarkánál van Komárom (muta-
tom). Ennek a nyugati felén lesz a mi vidé-
künk keleti határa. Hogy pontosan megismer-
jük e keleti hatál t is, elrepülünk felette és ren-
desszínű ceruzával kövessük utunk irányát. 
Induljunk Komáromtól, a tégla 'ap keleti ré-
szén a déli sarkáig, kissé hullámosan, így, 
ahogy én is rajzolom. A térképen körülbelül 
itt van a Balaton délnyugati széle. Mi lesz te-
hát a keleti, képzelt határ? 

I t t a Balaton déli csücskén egy folyó siet e 
nagy állóvízbe. Nézd meg a térképen, mi a 
neve? Milyen irányban folyik? — Haladjunk 
a Zala fölött nyugati irányban és rajzoljuk 
meg az utunk irányát a papíron, én a táblán, 
kék színnel! — De már itt is vagyunk a forrás-
nál, közel a határhoz. Megrajzoltuk a téglalap 
délnyugati oldala mentén a Zala-folyót. Mi lesz 
a déli határ? 

Mit gondoltok, mi ennek a vidéknek a nyu-
gati határa? Haladjunk északra, e trianoni 
határon és rajzoljuk meg piros színnel utunk 
i rányát! 

Már körülutaztuk e vidék határát és meg is 
rajzoltuk. Mondjuk el azokat, égtájak szerint! 
Határa i : Duna, Zala, trianoni és képzelt ha-
tárai. 

c) Hegyei. Mit mond a térkép, vannak-e 
hegyei? — Melyik a legmagasabb? — Mi a 
neve? Repüljünk el fölötte! Milyen irányban 
húzódik? — Rajzoljuk meg jó vastagon, barna 
ceruzával! Hova is rajzoljuk? — Rajzoljuk meg 
azt a felét is, amelyik a trianoni határon túl 
van. í r j uk a lá ja : Rohonci. A térképen ennek 
a hegynek a legmagasabb pontja is meg van 
jelölve. Mi a nevo e magasságnak? — A hegy 

fölé í r juk oda, hogy Irottkő és egy kis keresz-
tet is húzzunk a hegy alá, középre! Ez a ma-
gasság a tenger színe felett 883 méterre van. 
Ez egyúttal a Dunántúl legmagasabb pontja-
Tetején van egy kilátó, itt van a képe (szemlél-
tetem) ! 

Ha a Rohoncitól keletre haladunk ismét egy 
hegység fölé érünk. Nézzük meg a térképen, 
mi a neve? Hol és milyen irányban húzódik? 
— Repüljünk fölötte! — Rajzoljuk barna szín-
nel. Körülbelül e vidék közepén, a felétől délre, 
majdnem a Zala-folyóig húzódik. Í r j uk mel-
léje: Kemenesalja. 

Mondjuk el ennek a vidéknek a hegyeit és a 
csúcsát! í r juk is fel: Hegyei: Rohonci (csúcsa 
az Irottkő) és a Kemenesalja. 

d) Síksága. Ha a Kemenesaljától északi 
irányban íepülünk, milyen nevű sík területhez 
érünk? — Amint látjuk a Kis-Alföld átnyúlik 
a Duna balpart jára, mélyen a hegyek közé. Ezt 
a részt a trianoni szerződés a cseheknek adta-
Most is az övék? — Mikor lett ismét a miénk? 
— Erről a vidékről majd később részletesen 
fogtok tanulni. Tehát a Kis-Ali'öldnek csak a 
déli íésze van a Dunántúli-Dombvidéken. 

Milyen síksága van ennek a vidéknek? — 
A Kis-Alföld melyik része tartozik ide? — 
— í r j u k fel; síksága: A Kis-Alföld Dunántúlra 
nyúló, déli része. 

c) Vizei- A völgyekben valami kék csillag, 
mi az? — Nézzük a magasból, mi ennek a vi-
déknek a legnagyobb folyóvize? (Szen.lélődünk 
a hegy- és vízrajzi térképen.) Az Öreg-Dunát 
már lerajzoltuk. Vájjon miért folynak e vidék 
folyói mind a Dunába? — Honnan jönnek? — 
Merre lejt ez a vidék? — Előbb azonban ebbo 
a kisebb Dunába folynak (mutatom). Mi a 
neve? — Repüljünk fölötte, a folyásával egy 
irányban, a torkolatáig. Repülésünk ú t já t raj-
zoljuk kék színnel a papírunkra! í r juk melléje 
a nevét! — Milyen szigetet alkot a Mosoni-
Duna? — í r juk bele: Szigetköz. 

It t északnyugaton (mutatom), milyen folyó 
siet a Mosoni-Dunába? — Repüljünk el iránya 
felett és rajzoljuk azt bele a rajzunkba, kék 
színnel és í r juk melléje: Lajta. 

Ha a Lajtától a trianoni határ mentén délre 
haladunk, milyen nevű tó fölé érünk? — Rajzol-
juk meg a Fertőt! A nagyobbrészét a trianoni 
szerződés elvette tőlünk. A megmaradt részét 
erősebbre rajzoljuk meg kék színnel. A Bala-
ton után, nagyságra a második tavunk. Átla-
gos mélysége alig egy méter. Szárazságban 
nagyon kiapad. Sok benne az apró hal, béka, 
sikló és a vizimadár. Keletre van tőle a Han-
ság lápos, ingoványos, sással, kákával és nád-
rengeteggel borított területe. Valamikor alig 
lehetett ezen a vidéken járni, majdnem térdig 
süppedt az ember, de ástak itt egy csatornát. 
—Mutasd meg a tél képen! Mi a neve? — Miért 
ásták a //a«srií7-csatornát? — Miért volt ez 
hasznos? — Most ezen a vidéken sok szarvas-
marha legel. — Mi terem itt kitűnően? — Ka-
szálón és legelőn kívül került a lecsapolt terü-
letből szántóföld is. 
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Nézzük, milyen irányban folyik a Hanság 
és milyen folyóba ömlik? — Repüljünk el a 
Hanság és a Rábca iránya felett, egészen addig, 
amíg a Rábca a Hanság vizét a Mosoni-Dunába 
nem viszi. Rajzoljuk meg és í r juk oda a nevün-
ket is! 

Milyen nevü folyó ömlik még a Rábcába? — 
Honnan folyik a Répce? — Repüljünk a fo-
lyása irányába, a Hanság-csatorna végénél 
ömlik a Rálcába. Rajzoljuk ezt is le és í i juk 
melléje a nevet is! 

Ettől keletre látjuk e vidék leghosszabb fo-
lyóját. — Mi a neve? — Hol ered? — Repül-
jünk a folyása irányában, végig fölötte! Egy 
darabig a Kemenesalja irányában halad, majd 
ezt elhagyva kissé keletre, azután ismét északra 
folyva a Rábcával egyesülve a Mosoni-Dunába 
folyik. Rajzoljuk le repülésünk irányát és ír-
juk melléje: Rába. 

A Rohonci hegységből siet a Rábába egy 
kisebb folyó. — Mi a neve? — Repüljünk el a 
Gyöngyös fölött is. Rajzoljuk le és í r juk mel-
léje a nevét. 

A Kemenesaljától keletre ismét látunk egy 
folyót. — Mi a neve? — Repüljünk a Maical 
irányában. Rajzoljuk meg ezt az utunkat is. 
Ez a Marcal a Rábába folyik és így jut a 
Dunába. í r j uk oda a nevét! 

Melyek is a vizei ennek a vidéknek? — ír-
juk fel; Vizei: Mosoni-Duna, Lajta , Fertő-tó, 
Hanság-csatorna, Rábca, Répce, Rába, Gyön-
gyös és a marcal. A Rába és a Rábca-folyóktól 
kapta ez a vidék a nevét. Ezért mi ennek a 
vidéknek a neve? — A vázlat fölé írom: Rába 
és Rábca vidéke. 

f) Éghajlata. Egyszercsak lá t juk ám a re-
pülőgépből, hogy esik az eső. Azt is látjuk, hegy 
a felhők nyugati hányból jönnek. — A pilóta, 
aki már többször j á r t e vidék felett, azt mondja 
itt több eső van, mint a Bakony-, Vértes- és 
Pilis-hegység vidékén, vájjon miért? (Hatal-
mas erdők.) A hegyek a nyugati légáramlást, 
levegőt is felfogják ezért ritkák a tavaszi fa-
gyok. Tele nem nagyon hideg, a nyara nem 
nagyon meleg. — Milyen akkor az éghajlat? — 
Mit is í r junk fel, milyen ennek a vidéknek az 
éghajlata? — írom; Éghaj la ta : Mérsékelt, több 
eső, nincs tavaszi fagy. 

g) Terményei. Repüljünk most közelebb a 
földhöz és nézzük mi minden terem e vidéken? 
— Milyen erdők iehetnek e nagy hegyeken? — 
Tölgyesek és bükkösökön kivül, melyik hegyen 
vannak fenyvesek? (Rohonci.) A sík vidéken 
búzát, árpát, kukoricát, zabot, burgonyát és 
cukorrépát termelnek, a dombosabb vidéken 
rozsot. A hegyek oldalán mi terem? — A szőlőn 
kívül sok gyümölcs is terem. Egyes helyeken 
gesztenyeligeteket is találunk. — A Hanság vi-
dékén mi terem kitűnően? — Ezért, mert sok a 
rét, széna, milyen állatokat tenyésztenek? — 
A Rába és Zala mentén is sok állatot nevelnek. 
Igen sok a baromfi is. Rajzoljunk mindenből 
egyet-egyet a termőhelyére! — Érdemes-e itt 
lakni ezen a vidéken és miért? 

Mondjuk és í r juk ennek a vidéknek a ter-
ményeit! Terményei: tölgyesek, bükkösök, feny-

vesek, búza, árpa, kukorica, zab, burgonya, 
cukorrépa, rozs, szőlő, gyümölcs, gesztenye, 
széna. Sok szarvasmarha és baromfi. 

h) Lakói- Nézzük a néprajzi térképen, mi-
lyen anyanyelvű lehet a lakosság nagyobbrésze 
a vidéken? — A magyarokon kívül kik lakják 
még e vidéket? — Hogyan kerülhettek ide a 
németek, horvátok és vendek? — Ezen a jó, ter-
mékeny földön, mivel foglalkozik a lakcsság 
nagyebbrésze? — A földmívelés és állattenyész-
tésen kívül erdőmíveléssel, ipa: ral és kereske-
déssel is foglalkoznak. De a malom, szesz- és 
cukorgyár is sok embernek ad kenyeret. — Mi 
lehet az oka, hogy itt a Rába és Rábca vidékén 
él a legsűrűbben hazánk lakossága? — A sok 
jó terményét nemcsak hazánk lakossága, de a 
volt Ausztria fővárosának, Bécsnek a lakói is 
szívesen veszik. 

Mondjuk el és í r juk fel e vidéknek a lakóit! 
Lakói: magyarok, németek, horvátok és ven-
dek, akik földmívelők, állattenyésztők, e:dőn.í-
velők, iparosok és kereskedők. Sűrű lakossága. 

i) Helységei. Sokat repültünk már e vidék 
felett. Szép városokat láttunk a magasból. I t t 
Rohonctól délre (nézzük a politikai térképet) 
Szombathely repülőterén szálljunk le. — Jelöl-
jük ezt a helyet a rajzunkon Sz. betűvel, piros-
színű hónnal! Amint lát juk a térképen itt sok 
út találkozik. Nézzük meg a régi és szép város 
nevezetességeit, i t t vannak a kepeken. (Képek 
szemléltetése.) 

Most j á r juk be vonattal e vidék többi neve-
zetesebb helységeit is. Ütünk irányát rajzoljuk 
meg piros színnel, n.ert ez jelzi a térképen a 
vasutakat. A városok Helyét pedig a kezdő-
betűvel jelöljük meg! 

Utazzunk déli irányban. — Mi lesz az első 
állomásunk? — Jelöljük meg Ják helyét és 
utunkat. I t t a híres, régi temploma. (Kép szem-
léltetése.) 

De menjünk vissza Szombathelyen keresztül, 
északi irányban. — Milyen városba érünk? — 
Jelöljük meg Kőszeg helyét és az utunkat. Mi-
ről nevezetes ez a város? (Szemléltetem Kőszeg 
várát és Jurisics arcképét.) 

Innen utazzunk tovább északra. — Milyen 
nevű várost találunk itt? — Jelöljük meg az 
utunkat és Nagycenk helyét ! (Szemléltetem 
Széchenyi István gróf képét.) Ki, mit hallott 
erről a legnagyobb magyarról? — Itt van Nagy-
cenken a sírboltja. 

Vonatunk most nyugatra kanyarodva egy 
szép városba érkezik. — Mi a neve? — Jelöljük 
meg utunkat és Sopron helyét! — Miről neve-
zetes ez a város? — Miért mondjuk hűséges 
városnak? (Hűségkapu szemléltetése.) Szép fek-
vése, élénk kereskedelme és gyáripara van. 

Soprontól nem messze van egy fürdőhely, 
nézzük, mi a neve? — Jelöljük meer Balf helyét! 
(Szemléltetés) Fürödjünk meg itt! 

Fürdés után utazzunk autón tovább! Már 
megyünk is a Fertő-tó keleti par t ján északra, 
a trianoni határ mentén. Épren egy vasiíti ha-
tárállomáshoz érkeztünk, amikor kilvukadt az 
autóbuszkerék gumija. Mikor néhány perces 
gyaloglás után beértünk az állomásra, láthat-
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tuk, hogy az állomás neve: Hegyeshalom. 
Megkérdeztük, milyen országba megy i t t a vo-
nat? — Jelöljük meg a helyét! 

Autóval nem tudunk tovább utazni, ül jünk 
fel itt ismét vonatra és a Laj ta mentén keleti 
irányban haladjunk. Milyen városhoz é:ünk? 
— Rajzoljuk meg utunkat és Magyaróvár he-
lyét! Nézzük meg a gazdasági főiskoláját és a 
rádióközvetítő állomását- (Mutatom a képeket.) 

De alig utazunk, ismét megáll a vonatunk. 
— Hová érünk? — Jelöljük meg az utunkat és 
Mosón helyét! Soroljuk el, gazdasági gépgyá-
rában milyen gépeket készíthetnek? 

Utazzunk tovább, a Mosoni-Duna irányában, 
keletre a Eába és Rábca torkolatáig! Milyen 
nagy vá:os van itt? — Jelöljük meg utunkat és 
Győr helyét! Nézzük e képeken, milyen szép 
város Győr? — Miért fejlődött nagy, forgal-
mas várossá? 

Ezen a szép győri vasútállomáson (muta-
tom), felülünk egy kisebb vonatra és délkeleti 
irányban utazva Pannonhalmái a érünk. Jelöl-
jük meg utunkat és a helység helyét! Nézzük 
meg ezt a híres apátsági épületet.' (Képszem-
leltetés) 

Ez csak egy kiránduló-vonat volt, menjünk 
vele vissza Győrbe! Üljünk fel ismét a mi 
nagy vonatunkra és utazzunk déli irányban, 
Kemenesalja északi vonalában egy városhoz 
érünk. Mi a neve? — Nézzük meg Pápa váro-
sát és nevezetes iskoláit! (Képek szemléltetése.) 
Jelöljük ineg utunk irányát és a város helyét! 
Megpihenünk Pápán és közben mondjuk el és 
í r juk le, milyen helységekben jártunk?! Hely-
ségei: (a tárgyalási sorrend szerint í r juk a vá-
rosok nevét). Pihenésünk után keressünk alkal-
mas vasúti útvonalat és utazzunk haza! 
III- Begyakorlás. 

a) Összefoglalás. Meg tudjuk-e most már fej-
teni ezt a harmadik rejtvényt is? (Mutatom a 
tanult vidék rajzolt és kivágott képét.) Mi a 
neve? — A rajzolt térképen hová helyezzem e 
vidéket? — Égtájak szerint milyen irányban 
fekszik tőlünk? — Melyek a határai? — He-
gyei? — Síksága? — Vizei? — Milyen az ég-
hajlata? — Mik a terményei? — Kik a lakói? 
— Milyen nagyobb helységei vannak? 

b) Elmélyítés. Melyik részét tanultuk most 
Dunántúlnak? — Mutasd meg a térképen! Ke-
rítsd be az egész Dunántúlt! Mutasd meg 
Csonka-Magyarország határát is! Ha jól meg-
figyeljük, a íajzolt térképen nagyobbra rajzol-
tam csonka hazánkat. — Miért? — Mikor, mi-
lyen területtel gyarapodott csonka országunk? 

Először meg fogjátok tanulni a megnagyob-
bodott Csonka-Magyarországot, majd az elsza-
kított részeket, tehát megismeritek Nagy-
Magyarországot is. 

Isten segítségével és szorgalmas munkával 
biztosan visszaszerezhetjük az elszakított terü-
leteinket és akkor nem tanulunk Csonka-
Magyarországról és elszakított országrészekről, 
hanem régi, szép Nagy-Magyarországról! 

c) Kézimunka. A tanult vidék kialakítása 
agyagból, megszáradás után kiszínezése. 

HAZAI ÉS 
KŰLFÖLDITANOGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanítóképző. A Tanítóképző-lntézeti 
Tanárok Országos Egyesületének folyóirata. 
Szerkeszti: Molnár Oszkár. (1942. november 1., 
11. szám.) A folyóirat vezető cikkét, „Tanítói 
továbbképző tanfolyamok" címen Molnár Osz-
kár írta. Teljesen vall juk a cikk írójának azt a 
nézetét, hogy a tanítók továbbképzését a tanító-
képző-intézeti tanárokra és gyakorlóiskolai ta-
nítókra kell bízni. Rá kell azonban mutatnunk 
arra, hogy ennek a kérdésnek az a történelmi 
hátteie, amit a szerző cikkében megrajzol, na-
gyon hiányos, ö ugyanis többek között ezt 
í r ja : „Századunk első és második évtizede egé-
szen a világháború közepéig, mondhatni, a ta-
nítói továbbképzés virágkora volt." „Az első 
kellően átgondolt tanfolyamokat az 1902- év 
nyarán Budapesten és Kolozsvárott rendezték." 

Aztán a szerző felveti a kérdést: „Mi is tör-
tént a tanítók továbbképzése terén a világ-
háború után?" A ké:désre maga felel s meg-
állapítja, hogy a világháború után „néhány az-
óta rendezett tanfolyam kivételével" a tanító-
ság továbbképzését a tanfelügyelők vették át a 
pedagógiai szemináriumokban. 

A cikkíró szíves figyelmét bizonyára elke-
rülte a szintén kellően átgondolt tanítói tovább-
képző tanfolyamoknak az a hatalmas sora, 
amelyet az 1925-ös tanterv életbeléptetése óta 
az ország különböző városaiban tartottak. Eze-
ken mintegy 15.000 tanító vett részt. Vezetőjük 
és előadójuk két tanítóképző-intézeti igazgató 
volt. Mellettük az előadói tisztet gyakorlóisko-
lai tanítók töltötték be, tehát ebben az időben 
a tanítók továbbképzését a tanítóképzés mun-
kásai végezték. Szinte véletlen, hogy Molnár 
Oszkár cikkének megjelenésével egybeesik a 
kultusztárca költségvetésének tárgyalása, ame-
lyen — amint az lapunk más helyén olvasható 
— Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter is rá-
mutatot t az 1925-ös tanterv nyomában meg-
indult módszerjavító törekvések nagy átalakító 
jelentőségére. Ez az elismerés pedig nagyrész-
ben azoknak a továbbképző tanfolyamoknak 
szólt, amelyeket ebben az időben tanítóképző-
intézeti igazgatók és gyakorlóiskolai tanítók, 
tehát a tanítóképzés munkásai, kellően átgon-
dolva tartottak, mert hiszen ezek a tovább-
képző tanfolyamok indították meg és irányí-
tották azokat a módszerjavításokat, amelyek 
népiskoláink belső életét átalakították. 

Minthogy azt látjuk, hogy a cikk írója nem 
ismeri ezeknek a tanfolyamoknak történeti hát-
terét, azért nagy vonásokban vázoljuk: 

Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
nemcsak a népiskolák építését, hanem azok nö-
velő- és tanítómunkája színvonalának emelését 
is kultúrpoli t ikájának központjába állította. Jól 
tudta azt, hogy a tanítók továbbképzését ered-
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ményesen csakis tanítóképző-intézeti tanárok 
végezhetik, ezért Quint Józsefet és közvetlen 
munkatársait bízta meg a tanítói továbbképző 
tanfolyamok vezetésével, s az előadói teendők 
ellátásával. A tanítóképző-intézeti tanárok 
szempontjából ez tehát örvendetes volt. De 
ugyanilyen örvendetes jelenség volt az is, hogy 
az 1925-ös Tantervben és az 1932-ben megjelent 
Utasításokban lefektetett ú j szellem egyik 
tanítóképzőnkből indult ki. E mellett a tanító-
képzők súlyát, tekintélyét emelte az is, hogy a 
kir. tanfelügyelők két ízben tar tot t s több 
napra terjedő szakértekezletet szintén az egyTik 
tanítóképzőben tartották, amelyeknek tanító-
képző-intézeti igazgatók és egy gyakorlóiskolai 
tanító voltak a főelőadói. 

Ezeknek a tanfolyamoknak és szakértekez-
leteknek eredményeiről népiskoláink jelenlegi 
színvonala mellett, az a mintegy 15 000 tanító 
és sok tanfelügyelő tanúskodik, akik résztvet-
tek a tanfolyamokon, illetve szakértekezlete-
ken. Végeredményben tehát az az emelkedés, 
amely népiskoláink belső életében oly örvende-
tesen mutatkozik, a tanítóképzők, illetve azok 
tanárainak s gyakorlóiskolai tanítóinak mun-
kásságára vezethető vissza. Bizonyára elnézés 
volt az, hogy Molnár Oszkár a tanítóképző-
intézeti tanárság tekintélyét annyira emelő 
kort, a tanítói továbbképző tanfolyamok törté-
nelmi visszatekintéséből kihagyta. 

Mi jól tudjuk, hogy a magyar tanítóság a 
továbbképző tanfolyamokon legszívesebben volt 
tanáraitól, gyakorlóiskolai tanítóitól tanul, ami 
természetes is, mert hiszen egyrészt a tanítóság 
lelke, pedagógiai gondolkozása velük for r t 
össze, -másrészt meg a tanítóság nagyon jól 
tudja, hogy a népiskolai nevelés és tanítás vér-
keringését a tanítóképzők indítják meg, s cik-
keikkel, könyveikkel ők adják ahhoz a legérté-
kesebb további táplálékot is. Mégis legyen sza-
bad rámutatnunk arra, hogy a pedagógiai sze-
mináriumokat nem vezethetik a tanítóképző-
intézeti tanárok, hanem csakis azok a kir. tan-
felügyelők, illetve körzeti iskolafelügyelők, 
akik közvetlen szemlélői a tanítók munkájának. 
Minthogy ezeken a szemináriumokon kisebb 
körzetek iskoláinak főleg helyi pedagógiai 
adottságai és kérdései kerülnek szóba, csak ter-
mészetes az, hogy ezek megbeszélését csak azok 
vezethetik, akik közvetlen közelről lát ják a ta-
nítók munkáját . Ha a pedagógiai szemináriu-
mokról szóló beszámolókat nézzük, örvendete-
sen tapasztaljuk, hogy a pedagógiai szeminá-
riumok munkájában igen sok tanítóképző-inté-
zeti tanár és gyakorlóiskolai tanító irányítóan 
vesz részt. Tehát ebbe a továbbképzésbe is bele-
kapcsolódnak a tanítóképző-intézetek tanárai, 
gyak. isk. tanítói. 

Minthogy a pedagógiai szemináriumok egé-
szen más természetűek, mint a tanítói tovább-
képző tanfolyamok, azért tévesnek tar t juk azt 
az állítást, hogy „a tanítóság továbbképzését a 
tanfelügyelők vették át". 

Ismételten hangoztatjuk, hogy a tanítóság 
rendszeres továbbképzését csakis a tanítóképző-
intézeti tanárok és gyak. isk. tanítók végezhe-

tik eredményesen, azért a továbbképző tan-
folyamok előadói elsősorban ők legyenek. Eh-
hez azonban az is szükséges, hogy a tanítókép-
zés munkásai egymás között is tudomásul ve-
gyék azokat az értékeket, amelyeket az ő so-
raikban dolgozók a tanítók továbbképzésének 
területén nyújtottak, mert ezzel a tanítóképzők 
értékelését is más szen mel nézik az illetékesek. 
Mi hisszük, hogy Molnár Oszkár cikkéből csak 
elnézésből maiadt ki annak a kornak vázolása, 
amelyben a tanítóképzés munkásai mindenki 
által elismert erednényt értek el. 

A lap további részében Kiss Lajos dr. a pe-
dagógus tanárok tanfolyamáról nyúj t igen ér-
tékes ismertetést. Mezősi Károly dr. „Törté-
nelmi eiedménytár" címen mond el értékes 
módszeres gondolatokat. Medgyes István a 
tanítóképzők számvitelét ismerteti nagy ala-
possággal. Az irodalmi részben Boda István 
dr-nak „A magyarság, mint lélektani kérdés" 
című könyvét Tóth Gyula ismerteti. Váradi Jó-
zsef Tóth Nándor „Üj vetés — ú j aratás" című 
könyvével foglalkozik s vázolja annak ér tékei t 
Vécsey Lajos: „Hogyan vezessük a történelmi 
munkanaplót?" című munkájáról Mezősi Ká-
roly ír értékes ismertetést. Dr. Entz Géza és dr. 
Sebestyén Olga: „A Balaton élete" című köny-
véről dr. Hortobágyi Tibor ír nagyon elisme-
rően. Hermann, dr. Ludwig: Die unteren Füh-
rer in der H. J." című könyvével dr. Tóth B-
Zoltán foglalkozik részletesen. Igen értékes a 
folyóirat hírrovata is. 

Bihari Népművelés. A vármegyei Ált. Tanító-
egyesület, a kir. tanfelügyelőség és az Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottság hivatalos lapja. 
Felelős szerkesztő: dr. Martsa Dénes. Novem-
ber havi száma Kaczóli Sándor „Köszönő szó" 
címen szól a vármegye tanítóihoz. Didi Antal 
„Anyanyelvünk" című cikkében a tanító és az 
iskola szent kötelességévé teszi az irodalmi 
nyelv használatára megtanítani az if júságot , 
öntudatossá tenni a népi nyelvi sajátosságokat 
s végül ir tani mindazt, ami sem az irodalmi, 
sem a népi nyelvbe nem való. Hivatalos részé-
ben rendeleteket közöl. 

Evangélikus Népiskola. Az Orsz. Evangéli-
kus Tanítóegyesület folyóirata. Szerkeszti: So-
mogyi Béla. November havában megjelent szá-
mában Sátory Vilmos „Honvédelmi ismeretek 
a nevelés szolgálatában" címen ad hasznos útba-
igazításokat az ú j tárgy bevezetése alkalmából. 
Boros Béla „Az ú j állami Tanterv szelleme az 
evangélikus népiskolában" címen foglalkozik 
a „Tanterv és Ütmutatások"-kal. Eördögh Vir-
gil „A fegyelmezés Francke műveinek tükré-
ben" című, gondolatokban gazdag cikkén kívül 
egyesületi hírek, kántori r o v a t hangjegy-mel-
léklet teszik teljessé a lapot. 

Felsőmagyarországi Tanügy. Az északkeleti 
vármegyék két tanker. kir. főigazgatóságának, 
több vármegye kir. tanfelügyelőségének és Ált. 
Tanítóegyesületeinek hivatalos lapja. Megjele-
nik Miskolcon. Felelős szerkesztő: Szőke Andor. 
Legény Simon „Néhány gondolat a tanítóneve-
lésről és a tanítóság ú j feladatairól", Bencsik 
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Sándor „Szülők és gyermekek", Andók Is tván 
„Páger üzent. . ." , Szántai Kiss János „A tanító 
szerepe a mezőgazdaság fejlesztésében" című, 
értékes gondolatokban bővelkedő cikkeit, to-
vábbá tanítási tervezeteket, időszerű rendelete-
ket és végül egyesületi híreket is tartalmaz a 
folyóirat legutolsó száma. 

Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Népműve-
lés. A vármegyei Alt. Tanítóegyesület és a kir. 
tanfelügyelőség hivatalos lapja. Felelős szer-
kesztő: Csontos Sándor. Novemberi számában 
Könnyű László a „Magyar Nemzetnevelő Rend" 
megalapításának első lépéseiről ír. Makra Sán-
dor folytat ja a néprajzi adatok gyűjtéséhez 
hasznos tanácsainak közlését. Hivatalos részé-
ben rendeleteket, végül az Egyesületi Élet ro-
vatában híreket közöl. 

Magyar Dal. Szerkeszti: Lózsy János. Leg-
utolsó számában „Békés építő munka!" címen 
az énekkarvezető és a gondjaira bízott együt-
tes elnökségének viszonyaival foglalkozik. Dr. 
Kiss La jos a ,,Népi énekkarok szervezéséről", 
Péter József „Hangjegyolvasás az énekkarban", 
végül dr- Vajkai Aurél „A népdal sorsa a falun" 
címen értekezik. 

Nemzetnevelés. A Katolikus Tanítóegyesüle-
tek Orsz. Szövetségének hivatalos lapja. Fele-
lős szfcrkesztő: Iíocsán Károly. November 1-én 
megjelent számában hozza Shvoj Lajos megyés-
püspöknek a katolikus nagygyűlés keretében 
megtartot t közgyűlésen előadott „A nevelés 
joga" című értekezését. Hírek rovatában öröm-
mel üdvözli a megértő kultuszminisztert, aki a 
kántortanítói illetmények rendezéséről gondos-
kodott. 

Nevelés. Ezelőtt Pedagógiai Szeminárium. 
A Budapesti Tanító Egyesület hivatalos lapja-
Szerkeszti: Lenkei István. XII I . évfolyamának 
2. számában Lenkei István „Utánpótlás" címen 
a személyi és tárgyi utánpótlás nehézségeiről 
szólva a tanügyi közigazgatás és a nevelők kö-
zötti helyes viszonyról elmélkedik. Dr. Wieder 
György Imre Sándor nevelői gondolkodását 
méltatja születése 65. évfordulója alkalmából. 
Mesterliázy Jenő „Az 1000 éves magyar művelő-
dés útja", dr. Jankovits Miklós „Iskolai neve-
lésügyi állapotrajzok jelentősége a fővárosban" 
és Virágh Aladár „Az első magyar félezerév 
iskolái" cimű értékes, gondolatokban gazdag 
cikkei teszik tartalmassá a folyóiratot. 

Nógrádi Kultúra. A vármegye Ált. Tanító-
Egyesületének és a kir. tanfelügyelőség hiva-
talos lapja. Felelős'szerkesztő: Környei József. 
Legutolsó számában Moldoványi János „Az ú j 
Tanterv és az iskolafelügyelet". Cserháti János 
,,A mai nyolcosztályú népiskola kialakulása" 
címen írtak értékes cikkeket. Egyesületi hírek 
töltik ki a lap többi részét. 

Szabolcsi Tanító. A Vármegyei Általános 
Tanítóegyesület, kir. tanfelügyelőség és az 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottság hivatalos 
lapja. Felelős szerkesztő: Jákváry Kálmán. 
Október végén megjelent számában dr. Gallay 
Rezső „Az ú j tanév küszöbén" cím alatt lelkes 

szavakkal szól a vármegye tanítóihoz- Varga 
József „Szómagyarázat és fogalmak tisztázása 
a tanításban" címen értékes tanácsokat ad-
Akáb István „Áltálanos irányelvek a nyelvi 
ismeretek tanításához", Korsós Nándor „Az 
újság és a népiskola" című gondolatokban gaz-
dag cikkén kívül egyesületi hírek, rendeletek 
is vannak a lap hasábjain. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Széchenyi szellemében. Évkönyv az Orszá-
gos Széchenyi Szövetség kiadásáLan, szerkesz-
tette Szalay Géza, 180 oldal. 

A magyar egyetemi és főiskolai i f júságnak 
Széchenyi István neve alatt dolgozó munkakö-
zössége különösen gazdag szellemi tartalmú 
Évkönyvvel lépett ez évben a közönség elé. A 
könyv első részéből megismerjük a Szövetség 
múltját , s jelen munkásságának főbb vonásait, 
míg további részében a Szövetség tehetséges 
i l jú írói szerepelnek egy-egy becses írásukkal. 
Különösen kiemeljük a faj i kérdéssel és a ma-
gyar munkásság szociális helyzetével foglal-
kozó értekezéseket, melyek valóban a legna-
gyobb magyar szemléletével látják és boncol-
gat ják népünk őstelevényének fájdalmas kér-
déseit. Emelkedett szellemű költemények élén-
kítik a kötetet, Puszta Sándor, Békeffi Gábor 
és más neves költők tollából. A szép könyv 
minden sora élénk tanúbizonyság Széchenyi 
szellemiségének átértése és világító fáklyájá-
nak gondolattermő hatása mellett. 

Dr. Lux Gyula: Iskolai szakkifejezések ma-
gyar-német szótára. (Budapest, 1942.) A német 
tannyelvű iskolákban működő tanítóknak való-
sággal nélkülözhetetlen ez a könyvecske, amely 
az 1941-ben Pécsett megjelent „Népiskolai szak-
kifejezések magyar-német szótára" című szó-
tárnak második, bővített kiadása. 

A szótár felöleli a népiskola és középfokú 
iskolák tantárgyainak fontosabb szókészletét 
szakcsoportok szerint rendezve; a szakcsopor-
tokon belül a szavak ábécé-sorrendben vannak 
felvéve. 

A földrajz, állattan, növénytan és gazdasági 
ismeretek részét dr. Uherkovich Gábor, a fizika, 
kémia és mennyiségtani részt Bölcsházy Árpád, 
a pedagógia, beszéd- és értelemgyakorlatok, 
történelem, polgári kötelességek és jogok, kézi-
munka, ének, zene, testnevelés szakkifejezéseit 
és a katonai műszavakat dr. Lux Gyula, a mű 
szerkesztője állította össze. 

Az ügyes kis kézikönyv a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda kiadásában jelent meg; ára 
2 pengő 40 fillér. 

Dr. Szentgyörgyi Ede: Idegen szavak ma-
gyar szótára. A mindennapi életben, az üzlet-
ben. a társaságban, újságolvasás közben szük-
ségünk van a gyakran előforduló idegen sza-
vak és a nemzetközi érintkezés újabb szavainak, 
kifejezéseinek helyes használatára. 
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Ez a mű mégis nem magyarí tó szótár, nem 
gyár t újdonsült szavakat, hanem megtanít az 
idegen szavak helyes használatára. Ahol a ki-
ejtés a magyartól eltér, zárójelben a görög, 
latin, német, francia, angol szavak helyes ki-
ejtését is feltűnteti. A szerző a felesleges idegen 
szavaknak elkerülésére is hasznos tanácsokkal 
szolgál. 

Ez a szótár nagy segítség minden tanulni-
vágyó ember kezében. (Danubia kiadása, Buda-
pest. Ára 7 pengő 90 fillér.) 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szemináriumok Komárom vármegyében. 
Október hó folyamán és november e!ső napjaiban Komá-
lom vármegyében lezajlottak a pedagógiai szemináriumok, 
összesen 15 szeminárium volt, mégpedig a következő sor-
rendben: október 12-én Kurtakeszin, okt. 14-én ógvallán, 
okt. 16 án Somorján, okt. 17 én Nemosabonyban, okt. 
19-én Dunaszerdaholven, okt. 20-án Nagymegyeren, okt. 
21 én Csallóközaranyoson, okt. 23-án Naszvadon, okt. 
26-án Gután, okt. 27 én Felsőgallán, okt. 29-én Tatán, 
okt. 30-án Tarjánban, nov. 3-án Űj-Komáromban, nov. 
4-én Ácson és nov. 5 én Ó-IComáromban. 

A szemináriumok tárgysorozatát vitéz Szabó István 
tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő egységesen állította 
össze s azokon a körzeti isltolafelügvelők szerepeltek elő-
adókként. Bevezetésül elméleti előadás volt a beszéd- és 
értelemgyakorlat tanításáról, majd maga az e'őadó gya-
korlati tanítást mutatott be e tantárgyból a II. osztály-
ban. A tanítási egység mindenütt ugyanaz volt: „Ház épül 
a faluban." Ezt követőleg a tananyagbeosztás készítésé-
ről értekezett egy iskolafelügyelő, \égezctül a kir. tan-
felügyelői hivatal egy-egy kiküldöttje ismertette a levente-
oktatás jelentőségét. 

A szemináriumok vezérlő eszméje mindenütt az ú. n. 
belső arcvonal gondolata volt s ez a gyakorlatban is ér-
vényre jutott. Így a házépítésről szóló gyakorlati taní-
tásokban túlnyomórészt szép sikerrel merült fe'színre az 
a neve'ői hatás, hogy amiképen egy kicsiny hajlék meg-
építéséhez az emberek sokaságának az összefogására van 
szükség, azonképen nagy családunk: n magyar nemzet 
boldogulása is mindnyájunk egvüttműkrdésén és egyet-
értésén épülhet csak föl, kü'öncsen ezekben a zivataros 
időkben. Szervesen kapcsolódott ehhez a nevelői gondo-
lathoz a leventPintézményről, mint a honvédelmi kötele-
zettségre előkészítő fe'adatról szóló előadássorozat. A be-
széd- és értelemgyakorlat tanításáról s a tananyag-
beosztásról szóló előadások pedig a munka mikéntjére, il-
letve a felkészü'és módjára adtak felvilágosítást s egyben 
időszerű problémákat is felszínre hoztak most, amikor az 
új Tanterv már az életben ható tényezővé kezd válni és a 
tanmenetkészítés ideje is elérkezett. 

örömmel ál'apítható meg, hogy a vármegye tanító-
sága a nehéz idők ellenére is lelkes hivatástudattal vett 
réFzt a szemináriumokon és komoly értékű munkát vég-
zett. E munka megfigyelésére több szemináriumra el'áto-
gatott a komáromi tankerületi kir. főigazgatói hivatal 
népoktatásügyi szakelőadója: dr. Serényi Antal tanügyi 
tanácsos is. A komáromi kir. tanfelügyelői hivatalból 
vitéz Szabó Istráv tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő ve-
zetésével résztvettek a szemináriumon: Kónya József és 
dr. Jámbor László tanügyi fogalmazók, valamint vitéz 
ilóró János beosztott áll. tanító. S a szemináriumi 
munka eredményességéhez előadásaikkal, illetve gyakor-
lati tanításaikkal elsősorban járultak hozzá: Tileky Mik-
lós, Nemesik Béla, Nagy István, Vizráry Vilmos. Hantos 
Ádám, Rérész Zo'tán, Horváth Béla, llubalik Károly, 
Wánkay László, Bolezek Jenő, Takáts Vince, Nagy Vil-
mos, Pataky Ferenc, llalmos Kálmán, Wiesenbacher Jó-

zsef, Adorján István, Szilágyi Gyula, Jakaties Ferenc, 
Jeney Gyula, litéz Hegyháti Alajos, Vincze Imre, Har-
mat Rezső körzeti iskolafelügyelők és Szőke Irén tanítónő. 

Pedagógiai szeminárium Nyitra—Pozsony vármegyé-
ben. A VI. számú zsigárdi iskolaTelíigyelői körzet október 
3(1 án tartotta pedagógiai szemináriumát Vágfarkasdon, 
dr. Zalay Ernő kir. tanfelügyelő vezetése alatt. A sz?mi-
nririumon megjelentek dr. Mertán József főegyházmegyei 
főtanfelügyelő, dr. Serényi Antal tanügyi tanácsos, a tan-
kerületi kir. főigazgató helyettese, a község vezetői és a 
körzet tanítósága. 

hány Ferenc körzeti iskolafelügyelő, elnök megnyitó-
jában meleg szeretettel üdvözli a megjelent egyházi és vi-
lági vezetőket, a kartársakat és Isten áldását kérve, a 
gyűlést megnyitja. 

A megnyitó után dr. Zalay Ernő kir. tanfelügyelő 
hálatelt szívvel emlékezik meg arról, hogv a felszabadu-
lás óta már négy év telt el, szabadon énekelhetünk, be-
szélhetünk. A pedagógiai szemináriumot a tanító ünnepnek 
tartja, melynek célja: egy szebb magyar jövő munkálása 
A tanító szívek, ha a szétszórtságból összegyűlnek s az 
élet küzdelmei őket, ha szíven találják, merítsenek itt 
erőt, bizakodást. Most mindenki katona, mindenki erejét 
megfeszítve dolgozzék s különösképen a hazafias nevelést, 
az írás-olvasás behatóbb tanítását £ a magyar dal kul-
tuszát tűzi ki célul. 

Dr. Serényi Antal tanügyi tanácsos kéri a tanítóságot, 
hogy az iskola adjon ideált, hitet Szent Ist\án áilam-
e&zméjéhez, ott építsük ki a második frontot, a lelki 
frontot s állítsuk az iskola színe-javát tehetségvizsgá-
latra. 

Dr. Mertán József főegyházmegyei főtanfelügyelő be-
széde során kiemeli, hogy a felekezeti iskolák a múltban 
mentsvárai voltak a magyarságnak, vállvetve dolgoztak a 
többi iskolatípusokkal. Célkitűzése: a kulturális színvo-
nal emelése, melynek érdekében a tanítóságnak a haladás-
sal lépést kell tartania. 

Következett Palcsik Jenő vág'arkasdi igazgató-tanító 
előadása a hazafias nevelésről. Mindenre kiterjedő, mind-
végig tartalmas ós érdekes előadás keretében ismertette az 
előadó mindazt, amit tantárgyankint és teljes egészében 
a tanítóságnak a hazafias nevelésről tudnia kell. A sze-
minárium kö\etkező száma két inintatanítás volt. Az első 
írás olvasás az első osztályban, az „s" ismertetése. Taní-
totta: Méry Ilona vágfarkasdi tanítónő. A tanításból — 
mely minden tekintetben kifogástalan volt — hű képet 
alkothatott a tanítóság arról, hogyan folyik le ma az 
írás-olvasás tanítása az első osztályban. A második minta-
tanítás ohasás és olvasmánytárgyalás volt a III. osz-
tályban. Tárgya a „Himnusz", tanította: Bartha Kál-
mánná vágfarkasdi tanítónő. A módszeresen fe'épített, ne-
héz tanítást a tanítónő mély átérzéssel o'dotta meg. Fá-
radozását szép siker koronázta. Ezután Bácskay Árpád 
negyedi róm. kat. tanító gyermekkórusával — egytől 
nyolc osztályig — magyar népdalokat adott elő har-
mon/ikakísérettel. A pattogó szép magyar nóták a je'en-
lévő tanítóság egyhangú elismerését váltották ki. Ehhez 
kapcsolódott hány Ferenc körzeti iskolafel ügyelőnek a 
magyar népdal népszerűsítését szo'gáló előadása. Kéri a 
tanítóságot, karolják fel az értékes, szép, izzig vérig ma-
gyar népda'okát. Utána Bácskay Árpád tanító a „Mai 
magyarságunk é'ete" című könyvet ismertette. Vá'adp 
Pán járási leventepnrancsnok a „Leventeintézmény" című 
előadásában élesen rávilágított az intézmény céljára és 
fontosságára s kérte a tanítóságot, hogv teljes erejével 
kapcsolódjék be'e ebbe a nagyhorderejű, nemzetépítő mim-
lába. A műsor uto'só számaként óbert Károly népm. tit-
kár hasznos iránvelvek és útmutatások nyújtásával igye-
kezett a hallgatóságot megnyerni az iskolánkívüli nép-
művelés munkájának. A kir. tanfe'ügyelő összefoglalója s 
hány Ferenc elnök búcsúszavai után a Himnusz magasz-
tos hangjai zárták be a minden vonatkozásban lélekemelő 
pedagógiai szemináriumot. 
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Pedagógiai szeminárium Nagybereznán. A nagyberez-
nai járás I—II. iskolafelügyelői körzet tanítósága vitéz 
Derencsényi Miklós kir. tanfelügyelő elnökletével október 
22 én Nagybereznán tartotta őszi pedagógiai szemináriu-
mát. A szemináriumot istentisztelet előzte meg a hely-
beli gör. kat. templomban, melyet Melles Jenő esperes ce-
lebrált. A Hiszekegy elhangzása után litiz Derencsényi 
Miklós kir. tanfelügyelő megnyitó beszédében hangoztatta, 
hegy míg hős honvédeink messze tőlünk, a fronton har-
colnak a szebb és boldogabb jövő biztosítása érdekében, 
addig a belső front megtartásáért a tanítóságnak kell 
elsősorban küzdenie. E magasztos feladatukat úgy telje-
síthetik, hogy a gyermekeken keresztül nevelik a népet 
vallásosságra, hazaszeretetre s általában a honpolgári 
kötelességek lelkiismeretes teljesítésére. Ezt a népnevelési 
célt szolgálják az évről-évre ismétlődő pedagógiai szemi-
náriumok. Szólott továbbá a magyar nyelv tanításának 
a rutén tannyelvű iskolákban való nagy fontosságáról. 
Iskolalátogatásai során tapasztalta, hogy a rutén gyer-
mekek szívesen, sőt örömmel tanulják a magyar nyelvet 
s nagy hajlamot mutatnak a magyar nyelv elsajátításá-
hoz. A magyar nyelv tanítási módszerének tökéletesítése 
érdekében a jelen pedagógiai szeminárium tárgysoroza-
tába ilyen irányú előadást és bemutató tanítást vett fel. 
Megnyitó beszéde végén szívélyesen üdvözölte a megjelent 
vendégeket és a tanítóságot. A vendégek között ott lát-
tuk: Nagy Kálmán főszolgabírót, Megyessy szolgabírót, 
Milles Jenő gör. kat. esperest, dr. Gerendási Sándor já-
rási tisztiorvost és Kárbovánec Mihály polg. isk. igazga-
tót. 

A kir. tanfelügyelő megnyitó beszédét Pataky Lajos 
körzeti iskolafelügyelő előadása követte: „A magyar 
nyelv tanításának módja a nem magyar tanítási nyelvű 
népiskola egyes osztályaiban." Tartalmas előadásában 
megemlítette a különböző régi módszereket, majd részlete-
sen ismertette a működése során kipróbált, természetes, 
beszéltető úgynevezett direkt módszert. A kir. tan-
felügyelő köszönetét fejezte ki az értékes előadásért s az 
ismertetett módszer bevezetését ajánlotta Ezután Havas 
Vilma csontosi állami tanítónő magyarnyelvű tanítása 
következett beszéd- és értelemgyakorlatból a rutén taní-
tási nyelvű iskola III. osztályában: „Hogyan lesz a ken-
derből ingeeske?" címen. A nagy gonddal és körültekin-
téssel előkészített szemléltető-képek és eszközök nagyban 
előmozdították a követésre méltó gyakorlati tanítás si-
kerét. A pedagógiai szeminárium tárgysorozatának kö-
vetkező pontja Géressy Kálmán uzsoki igazgató-tanító 
előadása volt: „A, fogalmazás tanításának módja" cím-
mel. Az értékes gondolatokat tartalmazó előadásért a 
kir. tanfelügyelő mondott köszönetet. A második gyakor-
lati tanítást Labancz Emma fenyvesvölgyi állami tanítónő 
mutatta be a magyar tagozat IV. osztályában fogalma-
zásból: „Halottak napja" címen. A gyermekek lelkét 
megkapó, öntevékenységre serkentő, hangulatos és a leg-
újabb követelményeknek megfelelő bemutató tanítás álta-
lános elismerést és tetszést váltott ki. 

A gyakorlati tanítások szünetében dr. Gerendási Sán-
dor járási tisztiorvos tartott rövid ismertető előadást a 
cseppfertőző betegségekről, melyet a jelenlévők nagy ér-
deklődéssel hallgattak végig. 

A szépen sikerült pedagógiai szemináriumi a kir. tan-
felügyelő záró szavai után, amelyekben Isten áldását 
kérte a tanítóság munkájára, a Himnusz elének'ésével 
nyert befejezést. Az egybegyűlt tanítóság hasznos ismere-
tekkel gazdagodva tért vissza működési helyére. 

Pedagógiai szeminárium Ublyán. A takcsányi I. és 
II. isk. felügyelői körzet 1942. október 21-én tartotta 
pedagógiai szemináriumát Ublya községben, ahol megje-
lent vitéz Derencsényi Miklós kir. tanfelügyelő, dr. Molnár 
József főjegyző, Lechner Edit szoc. nővér, Fircák János 
gör. kat. esperes lelkész és a két körzet tanítósága. 

A Hiszekegy eléneklése után dr. Molnár József fő-
jegyző, gondnoksági elnök, üdvözölte a megjelenteket. Be-

jelentette, hogy üdvözlő táviratot küldött Szinyei Merse 
Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszternek, aki melegen 
válaszolt. Királyi tanfelügyelő megköszönte az üdvözlést 
és kérte a főjegyzőt, hogy tovább is támogassa a ma-
gyar iskolákat. Nagy tetszéssel fogadott megnyitóbeszé-
dében kijelentette, hogy amíg a honvédcink vérük hullá-
sával, életük feláldozásával a messze idegenben építik a 
szebb, boldogabb magyar jövendőt, addig a tanítóság 
idebent az országban a tudás, a szellem fegyverével és a 
testvéri szeretet eszközeivel dolgozik a szentistváni Nagy-
Magyarország újabb ezeresztendős jövendőjéért. Szuchy 
Mihály körzeti iskolafelügyelő igen értékes felolvasást 
tartott „A magyar nyelv tanításának célja a nem ma-
gyar nyelvű iskolában" címen. Ezután Lacanics Lászlóné 
áll. tanítónő kiváló gyakorlati tanítása következett a 
„Háborúról" a I l l ik osztályban. Majd Lechner Edit 
szoc. nővér az Omcsa. céljáról tartott igen értékes elő-
adást. Tízperces szünetben dr. Molnár Józsefné osztálya 
magyar katona dalokat adott elő. igen szép sikerrel. Dr. 
Tóth Istvánné áll. tanítónő a magyar fogalmazásról tar-
tott igen sikeres értekezletet „A fogalmazás testvére a 
beszédértelemnek" címen. Ezt követte Nádorfi Sarolta áll. 
tanítónő igen eredményes tanítása fogalmazás a IV. osz-
tályban „Madárfészek" címen. Végül a két értékes gyakorlati 
tanítás bírálata. Szuchy Mihály körzeti iskolafelügyelő be-
fejezőt mondott. Hangsúlyozta, hogy a Felvidék kapcso-
lódjon egészen vissza a nemzet testéhez, s kiemelte a nem-
zeti nevelés nagy fontosságát. Befejezésül mindnyájuk ne-
vében gratulált vitéz Derencsényi Miklós kir. tanfelügyelő-
nek a Nemzetvédelmi Kereszttel történt kitüntetéséhez. 

A pedagógiai szeminárium befejezése után a vármegyei 
Ált. Tanító Egyesület körének tisztviselőit választotta meg 
a két körzet tanítósága. Járási elnöknek egyhangúlag 
Sznchy Mihály körzei iskolafelügyelőt, alelnöknek Kond-
rát Lukács körzeti iskolafelügyelőt. Jegyzők Pataky La-
jos és Petraska András, pénztáros Bajcura Pál áll. taní-
tók lettek. A Szózat eléneklésével a pedagógiai szeminá-
rium befejezést nyert. Lefolyása a tanítóság fegyelmezett 
é3 méltóságteljes magatartásáról tett tanúbizonyságot.. 

Pedagógiai szemináriumok Szabolcsban. Szabolcs vár-
megyében a pedagógiai szemináriumok ezidén október 5-én 
kezdődtek a Mándokon rendezett első szakértekezlettel. 
Ezen a járás egész tanítósága részt vett, Somogyi János, 
dálnoki Bartha Lász'ó és Mátyás István körzeti iskola-
felügyelőkkel egyetemben. 

A szemináriumot dr. Gallay Rezső tanügyi tanácsos, 
kir. tanfelügyelő nyitotta meg, aki megemlékezett a 
Kormányzóhelyettes Űr hősi ha'á'áról és őt állította 
példaképül a tanítóság elé a kötelességvállalásban és an-
nak hűséges teljesítésében. 

Itt Lőrinczy Sarolta ál'aini kisegítő tanítónő 
igen sikerült olvasmánytárgyalást mutatott be a III. 
osztályban, Vrszely László győröcskei állami tanító 
„A nemzetnevelés célja és esziközei a népiskolában" címen 
tartott tartalmas értekezést. Ezt követőleg Milák Jenő 
mándoki ref. igazgató tanító a IV. osztályban beszéd- ée 
értelemgyakorlatból mutatott be értékes tanítást. 

Mindhárom szereplő kiválóan oldotta meg feladatát, 
amiért a kir. tanfelügyelő elismerését nyilvánította. 

Október 7-én Kemecsén gyűltek össze a járás tanítói 
pedagógiai szemináriumra, amelyen Jónás Ferenc reí. 
igazgató-tanító „A nemzetnevelés célja ós eszközei a nép-
iskolában" címen értekezett nagy szakszerűséggel. Ezután 
Okos László telektanyai álL igazgató tanító olvasmány-
tárgyalást, Szabó Gyula kótaji áll. tanító pedig számolás-
tanítást mutatott be a IV. osztályban szép sikerrel. Ják-
táry Kálmán népművelési titkár az iskolánkívüli nép-
művelési titkár az iskolánkívüli népművelési teendőket is-
mertette nagy alapossággal. 

Október 10-én Kis* árdán, az állami főgimnázium dísi-
termében tartottak pedagógiai szemináriumot a járás ta-
nítói, amelyen GiU Antal apát, esperes-plébános, továbbá 
dr. Tóth József tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgató, 
valamint Tóth János gör. kat. esperes és a járási levente-
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parancsnokok is részt vettek. Ezen a szakértekezleten 
Treiili Károly á!l. tanító a népiskola VIII. osztályában 
mutatott be számolás- és méréstanítási órát, majd Jám-
borné Polyánszky Hedvig áll. tanítónő a VII. leány-
osztály természetrajz gazdaságtani anyagából mutatott 
be gyakorlati tanítást. Mészáros Lajos áll. tanító 
„Számtantanításunk a nemzetnevelés szolgálatában" cí-
men tartott gondosan felépített értekezést. Ezután 
Kratky Mária kisvárdai áll. tanítónő bábjátékot muta-
tott be. Közebéd után a Vulkán vasgyárat tekintették 
meg, ahol Harmathy Lajos gazd. tanácfos, gyárigazgató 
ismertette a fiatal gyár történetét és mutatta be a gyár 
készítményeit. 

Október 12-én Tiszalökön volt tanügyi értekezlet, 
amelyen Naszály Sándor tiszaeszlári ref. tanító a VI. osz-
tály számolás mérés anyagából mutatott be gyakorlati 
tanítást. Urbán Béla körzeti iskolafelügyelő „Az o'vas-
mánytárgyaas módszere" címén ismertette az új Tanterv 
és Útmutatások előírásait és adott gyakorlati tanácsokat. 
Ezt követőleg Mertó Ottilia tiszaeszlári róm. kat. tanító-
nő gyakorlati tanítást mutatott be a IV. osztályban. 
Akáb István körzeti isko'afe'iigyelő „A fogalmazások el-
bírálásának szempontjai" címen értekezett, majd az új 
Tanterv és Útmutatásoknak erre vonatkozó alkalmazá-
sát gyakorlati tanítás keretében bemutatta. 

Dr. Gallay Rezső tanügyi. tanácsos, kir. tanfelügyelő 
a szakértekezleteken felhívta a tanítóság figyelmét a nagy 
tanítóhiány és katonai szolgálat miatt előállott nehézsé-
gekre és fokozott munka teljesítésére szólította fel munka-
társait. Majd a Magyar Vöröskereszt ja\ára gyűjtést in-
dított a tanítóság körében, melynek eredményeként 292 
pengőt juttatott a Magyar Vöröskereszt nyíregyházi 'cso-
portjához. 

A vármegye tanítósága az eddigi szakértekezleteken 
mindenütt a legteljesebb odaadással és figyelemmel vett 
részt és talpraesett bírálatokkal segítette elő az új Tan-
tervnek a gyakorlatba való átvételét. 

Pedagógiai szeminárium Szobráncon és az Ált. Taní-
tói Egyesület járáskörének megalakulása. A szobránci 
járás két iskolakörzetének tanítói f. é. október hó 16 án 
tartották meg pedagógiai szemináriumukat. A 8 órakor 
megtartott istentisztelet után, mintegy 60 tanító között 
láttuk dr. Zsoffcsák István járási főszolgabírót, dr. Fekete 
Rezső körorvost, Matyi László járási leventeparancsno-
kot, Kelter Ferenc lev. körzetparancsnokot, Podhájeczky 
József po'g. isk. igazgatót & Pém József róm. kat. 
káplán-hitoktatót. Berényi József igazgató-tanító, körzet-
felügyelő megnyitó szavai a keleti harctérre szálltak. 
Sztraurovszky Elek igazgató, körzetfelügyelő szépen ki-
dolgozott és tartalmas előadásban mutat rá a sok nehéz-
iégre, melyek a nem magyar tanításnyelvű iskolában a 
magyar nyelv eredményes tanítását gátolják. Majd arról 
szólt, hogy hogyan kell ezeket eltávolítani a legegysze-
rűbb módszerrel. Errevonatkozóan közölte tapasztalatait. 
Ezután Skrabák Andrásné gör. kat. tanítónő tartotta 
meg szép sikerrel gyakorlati tanítását. Berényi József 
igazgató tanító, körzetfelügyelő előadása következett ,,A 
fogalmazás tanításának módja" címen. Soltész Emiiné áll. 
tanítónő a magyar tanítási nyelvű iskola IV. osztályá-
ban fogalmazást tanított. Mindegyik előadást és tanítást 
komoly megbeszélés követett. 

Délután megalakult az ungi közigazgatási kirendelt-
ség Ált. Tanítói Egyesületének járásköre. Soraink közé 
lépett a járás főszo'gabírája, mint tiszteletbeli elnök, 
úgyszintén vitéz Derencsévyi Miklós tanfelügyelőnk is. 
Elnök lett: Berényi József igazgató-tanító, körzet-
felügyelő, alelnck: Sztauroxszky Elek isko'aigazgató, 
körzetfelügyelő, jegyzők: Vadas Tibor és Soltész Emiiné 
áll. tanítók, pénztárnok: Borcczky Ella áll. tanítónő. 

Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegyék tanítóságának 
őszi pedagógiai szemináriumai. Nyitra és Pozsony k. e. e. 
vármegyéik kir. tanfelügyelője folyó évi október hó 13 és 

31 között tartotta népoktatási kerületének tanítósága ré-
szére az őszi pedagógiai szemináriumokat. A népoktatási 
kerület tanítói teljes számban megjelentek, de résztvettek 
ezeken a szemináriumokon az egyházi hatóságok képviselői, 
az illetékes járási főszolgabírók, a középiskolai tanártes-
tületek, a járási leventeparancsnokságok képviselői és ál-
talában a tanítói és nevelői munka liánt érdeklődő közön-
ség és többen közülük értékes hozzászólásaikkal is hozzá-
járultak az előadások után kifejlődött eszmecsere elmélyü-
léséhez. 

Az egyes iskolafelügyelői körzetek tanítósága részére 
Felsőszelin, Vágsellyén, Diószegen, Szencen, Tal.óson, Ga-
lántán, Koltán, Vágfarkasdon egy-egy, Érsekújvárott és 
Nagysurányban két-két szeminárium került megtaitásra. 

A szeminárium megkezdése előtt a résztvevők minde-
nütt istentiszteleten vettek részt, majd a helység hősi 
emlékműve, vagy országzászlója előtt az elmúlt és a je-
lenlegi világháború magyar hőseiről emlékeztek meg. 

A szemináriumokon az illetékes körzeti iskolalelügye-
lők elnököltek, de valamennyin jelen volt dr. Zalai Ernő 
kir. tanfelügyelő is. Maga is részt vett az egyes előadá-
sok után kifejlődött megbeszélésekben és a í'o'yó tanév 
általános célkitűzéseinek megvalósítására sokszor rész-
letbe is menő útmutatást adott. A folyó iskolai évre hár-
mas célt tűzött ki a népoktatási kerület tanítósága elé: 
a nevelői munka terén a haza\ias szellem ápolását a nép-
iskola minden tantárgyánál és egész életében, a nemzet-
ismereti tárgyak közül az irás és ohasás eredményének 
fokozását és a művészeti tárgyak körében az igazi ma-
gyar dal kultuszának elmélyítését. 

Az egyes tanítók által megtartott előadások és taní-
tások ezekből a körökből vették tárgyukat. A szeminá-
riumok általános tárgysorozata a következő volt: 1. meg-
nyitó, 2. a hazafias nevelés kérdései (előadás), 3. írás és 
olvasás hiányai és orvoslásuk (előadás), 4. írástanítás 
(gyakorlati tanítás az I. osztályban), 5. olvasmánytár-
gyalás (gyakorlati tanítás), 6. időszerű kérdések meg-
beszélése („A magyar dal a népiskolában", előadás be-
mutatóval). Dalos-ünnepély megbeszélése. Előadás a nép-
művelés kérdéseiről. Könyvismertetés. Írásban beadott 
problémák tárgyalása. 7. Zárószó. 

Hogy a szemináriumokon felvetett értékes gondolatok 
mily nagy visszhangra találtak, az egyes előadások és 
tanítások után kifejlődött bensőséges eszmecsere bizo-
nyítja. Mind az előadók, mind a hozzászólók a kitűzött 
cél eléréséhez szükséges gyakorlati módszereket is meg-
jelölték, beszámoltak eddigi tapasztalataikról és elért 
eredményeikről, majd végső következtetésként a követendő 
eljárást és a figyelembe veendő szempontokat dr. Zalai 
Ernő kir. tanfelügyelő és az illetékes körzeti iskola-
felügyelő határozta meg. Egyes szemináriumokon Csap-
loiics József komáromi tankerületi kir. főigazgató képvi-
seletében megjelent dr. Serényi Antal tanügyi tanácsos is, 
aki tolmácsolta a tankerületi kir. főigazgatónak a világ-
nézeti nevelésre, a belső front megszilárdítására és a ma-
gyar tehetségmentésre buzdító üzenetét. Valamennyi sze-
mináriumon résztvett és az iskolánkívüli népművelés mun-
kájában szakszerű felvilágosítást és indítást adott ólerth 
Kálmán vármegyei népművelési titkár is. 

A helyi rendezés és az egyes szemináriumok gerincét 
képező előadások, valamint tanítások előkészítésének ér-
deme az egyes körzeti iskolafelügyelőké és szemináriumi 
igazgatóké, neve?etesen Khin István, Heringes Lajos, Uh-
lárik Ágoston, Mikuss Elek,' Boross Béla, hány Ferenc, 
Munka Jenő, Staudt Ferenc, Massányi Kornél, Markoiics 
Káro'y és Dinnyés Károly körzeti iskolafelügvelőké és 
Nagy János, Kozma János, Bocskoros István, Polák 
Imre, Köresi Géza, Pahsik Jenő, Ósrald Lajos. Garam-
völgyi Vince és Szabó Sándor népiskolai igazgatóké. 

A tanítói karnak a szemináriumok alatt mutatott 
nagy érdeklődése és elmélyülése az egyes kérdések meg-
tárgva'ásában bizonyíték arra, hogy a szemináriumok 
céljukat elérték: a vallá?erkölcsi alapon nyugvó, magvar 
szellemben való nevelés és oktatás ügyét a vármegyében 
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nagy lépéssel vitték előbbre és a további munkára hasz-
nos indítást adtak. 

Pedagógiai szeminárium Vasváron. Vasvármegye kir. 
tanfelügyelője november 4 én a vasvári járás tanítói szá-
niára, a községi óvodában pedagógiai szemináriumot tar-
tott, melyen megjelent dr. Km Lajos kanonok, egyház-
megyei főtanfelügyelő, a tankerületi kir. főigazgatóság 
képviseletében dr. Buday István tanügyi fogalmazó, a 
közigazgatás részéről dr. Lipp Károly járási főszolgabíró, 
viléz Pozsgai Károly ezredes, vármegyei katonai parancs-
nok, Werntr János főhadnagy, járási katonai parancsnok, 
Zimits József pápai kamarás, ker. esperessel az élén a 
kerületi papság, Kolbai Ödön polgári iskolai igazgató, 
Diák István és Puskás Sándor körzeti iskolafelügyelők s 
a járás tanítósága teljes számban. 

Az értekezletet Posoni Szent Martovi Géza kir. tan-
felügyelő nyitotta meg, s meleg szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket. Továbbiakban a népiskolai nevelés fontos-
ságát hangoztatta, rámutatott arra, hogy az iskolából 
kikerülő gyermekek lelkében az iskolai nevelés hatásai 
egész életen át megmaradnak s úgy a jövő nemzedék egész 
életére kihalással vannak. 

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Bock 
József nagymákfai községi iskolai tanító olvasta fel érte-
kezését a természeti, gazdasági és egészségi ismeretek 
anyagáról és módszeréről. Farkas István rábahidvégi róm. 
kat. tanító gyakorlati tanítást mutatott be VII—VIII. 
oszt. tanítványaival: „Földbérlet és tüldvásárlás" címen. A 
közvetlen és cselekedtető módszerrel felépített tanításával 
nagyon szép sikert ért el. Werner János főhadnagy, já-
rási katonai parancsnok tartott előadást a leventeképzés 
pedagógiájáról, a levente-otthonok mielőbbi megépítésé-
nek szükségességéről hangoztatva, hogy az ifjúság rsak 
abban élhet igazi egyesületi életet, abban találja meg mű-
velődését és önképzését. Méltatta a tanítóság eddigi ér-
demeit a leventeképzés terén, kérve a további hazafias 
munkához való megértő, lelkes, odaadó közreműködésüket. 
öri József vasboldogasszonyi község ig-tanító tartott ez-
után gyakorlati tanítást a népiskola VIII. osztályának 
anyagából: „A Kárpát-medence népei, a magyarok, te'e-
pülésük, elhelyezkedésük, néprajzi változások a telepü'és 
során" címmel. A hazafiasságtól izzó, nagy tárgyi tudás-
sal, módszeresen felépített szép tanításával a szeminárium 
nívóját nagyban emelte és a hallgatóság körében általá-
nos tetszést aratott. Ogv az előadások, mint a bemuta-
tott mintatanítások gyakorlatiassága mintaszerű volt. 
A sok tetszésnyilvánítást, tárgyilagosan elismerő hozzá-
szólást és elbirá'ást és az őszinte érdeklődést te'jesen 
kiérdemelték. Deák István igazgató, körzeti iskolafel-
ügyelő a mult tanév folyamán szerzett iskolalátogatási 
tapasztalatairól számolt be. A nagy hozzáértésről tanús-
kodó beszámolójában elismeréssel adózott a tanítóság ko-
mo'v, alapos nemzetépítő munkájáról. Gyakorlati útmu-
tatásokat adott az egyes tantárgyak anyagának mód-
szeres feldolgozásához. Az új Tanterv és Útmutatások 
szellemében szorgalmazta a csendesfoglalkozások okszerű 
kihasználását, a község térképének elkészítését és törté-
netének megírását, a hősisírok gondozását, az évvégi rajz 
és kézimunka kiállítások, valamint a tornabemutalók ren-
dezését. Kívánatosnak tartja az V—VI. oszt. ban a 10 
hónapos, míg a VII — VIII. osztályban a 8 hónapos szor-
galmiidő bevezetését. Puskás Sándor iskolafelügyelő szin-
tén az iskolalátogatásai során szerzett tapasztalatairól 
számolt be. örömének adott kifejezést, hogy a nyolcosz-
tályos népiskola már legtöbb helyen valósággá vált, bár 
kezdeti nehézségek mindenütt mutatkoznak. Ezt főként a 
felső tagozat tanév megrövidítésének, a nagytokú iskola-
mulasztásnak, a vezérkönyvek, tanmenetek és tankönyvek 
hiányának tulaj ionítja. A módszeres tanítás elérésére és 
a fokozottabb önképzésre utalva, a különféle szakköny-
vek és a Néptanítók Lapjának olvasását ajánlja, melyek 
b&éges gyakorlati és elméleti ismereteket nyújtanak. A 

helyi tanmenetek lelkiismeretes elkészítésére hívja fel a 
kartársai figyelmét. A jól végzett munka a gyakorlatban 
meghozza a kellő sikert. 

Posoni Szent Martoni Géza kir. tanfelügyelő záró-
szavaiban az iskolai ügyvezetésre, népművelési munkára, 
a 6zülői értekezletek felkarolására, a tehetségkutatásra és 
az időszerű tanügyi rendelkezések végrehajtására adott 
hasznos útmutatásokat és végül összefogásra hívta fel a 
jelenlevők figyelmét. 

A szemináriumon résztvevők ezután néma felállással 
rótták le tisztelgő kegyeletüket a háború hősi halottjai 
iránt. 

Végül elnöklő kir. tanfelügyelő meleg szavakkal meg-
köszönte a magasszínvonalú pedagógiai szeminárium sike-
rét biztosító kartársak szereplését, a kedves vendégek 
őszinte érdeklődését és a tanítói kar szíves megjelenését. 
Az értekezletet azon óhajának kifejezésével zárta be, 
hogy a hallottak hatása alatt, a tanítói kar lélekben 
megerősödve tér haza, azon szent meggyőződéssel, hogyha 
kell, fokozott munkát is szívesen teljesít s minden igye-
kezetét és munkaerejét édes Hazánk jobb boldogulásának 
ós felvirágzásának szolgálatába állítja. Az értekezlet a 
Himnusz hangjaival ért véget. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Tanítógyűlés Nyíregyházán. Október hó 24-én 
tartotta Szabolcs vármegye Általános Tanító-
testestiilete czévi közgyűlését a vármegyeháza 
nagytermében, amelyen mintegy l'élezer sza-
bolcsi tanító vett részt. A közgyűlésen részt-
vett Gáspár Gyula tanker. kir. főigazgató is, 
Kemény Péter elnök megnyitó szavai után rá-
mutatott arra, hogy a tanítóság értékes mun-
káját a kormányzat nagyraértékeli és a sérel-
mek legnagyobb részét orvosolja. Rendezés 
alatt áll a kántori és tanítói fizetés szétválasz-
tása is, ami eddig a tanítóság legnagyobb sé-
relme volt. 

Ezután Gábos Kálmán olvasta fel remekbe-
szabott főtitkári jelentését, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott. 

Dr. Gallay Rezső tanügyi tanácsos, kir. tan-
felügyelő tartott ezután értékes szabadelőadást 
a népiskola fejlesztésével kapcsolatos kérdések-
ről, n ajd kiosztotta nyolc szabolcsi tanítónak 
a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ür el-
ismerő levelét, melyet az i f júsági vöröskereszt 
szolgálatáért kaptak. 

Welich Sándor kertgazdasági iskolai igaz-
gató „Hcgyan és mit termeljünk'?" címen rend-
kívül tanulságos előadást tartolt, hangsúlyozva 
azt, hogy a mai helyzetben a tanítóknak kell 
gazdasági téren is megfelelő irányítással szol-
gálniok a termelés tekintetében. 

A nagy tetszéssel fegadott előadások után a 
közgyűlés elnökének indítványára a vármegye 
tanítósága kimondotta, hogy Szinyei Merse 
Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter ura t 
hivatalba lépése alkalmával meleg szeretettel 
üdvözli és működése iránt bizalommal viselte-
tik. 
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H Í R E K 

Pro Patria. A csantavéri áll. népiskola tan-
testülete megrendülten jelenti, hogy Sazusy 
Sándor tart . hadnagy, kartársuk a donmenü 
harcokban, szeptember 9-én, 32 éves korában 
hősi halált halt. Emlékét kegyelettel fogjuk 
megőrizni. — I f j . Csereklye Sándor hdp. őrim, 
szfőv. tanító 1942. szept. 16-án il'jú életének 
23. évében, az orosz harctéren hősi halált halt. 
— A Budapest I I I . ker. Bécsi-úti népiskola ta-
nítótestülete bánatos szívvel, de Isten akaratá-
ban megnyugodva, hazafias büszkeséggel je-
lenti, hogy a nemes munkálkodásban minden-
kor példaadó tanítótársa Szabó Lajos tartalé-
kos zászlós, az oroszok ellen vívott harcokban, 
Korotojak város elfoglalásakor, ! súlyosan sebe-
sült bajtársának élete megmentése közben 1942. 
augusztus 11-én, 28 éves korában hősi halált 
halt. — Leány falusi Károly kiskőrösi lóm. kat. 
kántortanító, tart. hadnagy, f. évi szeptember 
10-én az orosz bolsevisták ellen viselt keresztes 
hadjára tban nemes életét hősi áldozatul adta a 
Haza szent oltá:án. 

Miniszteri elismerésben részesítette a kul-
tuszminiszter több mint negyvenéves példaszerű 
tanítói működéséért, nyugalombavonulása al-
kalmából, Kis Márton vecsési tanítót. 

Előléptetés. Sille József székesfővárosi nép-
iskolai tanítót a polgármester, eredményes mű-
ködésének elismeréseképen a II . fizetési cso-
port C) osztályába léptette elő. Kitüntetett 
kar társunk tanítócsaládból származik s 40 év 
óta nagy odaadással szolgálja a népoktatás 
ügyét-

Tanító sikere. Bakos László nagyecsedi áll. 
tanítót irodalmi munkásságáért az Országos 
Gárdonyi Társaság tagja i közé választotta. 

Ismerd meg Budapestet! A Községi Tanítók 
Országos Egyesülete elnöksége „Ismerd meg 
Budapestet!" akciójának sikere arra indít ben-
nünket, hogy kirándulásunkat a karácsonyi 
szünidőben is megismételjük. A kirándulás de-
cember 29-től január l-ig tart. Bármilyen jel-
legű iskolánál működő kartársat és hozzátarto-
zóját is szívesen látjuk. Érdeklődni és jelent-
kezni egyesületünk titkáránál lehet [Jávor Ká-
roly, Kispest, Belágh Imre-u. 2. I. 1.). Csak bé-
lyeggel ellátott levelekre válaszolhatunk. Je-
lentkezési határidő dec. 10. Jelentkezéskor az 
alábbi adatok közlését kér jük: név, születési 
hely és idő, vallás, foglalkozás, családi állapot, 
állampolgárság, pontos lakcím, szülők neve és 
vallása. (Ezen adatokra a hadiüzemek meg-
tekintésének kérvényezésénél van szükség.) 

A kirándulás költsége 22 P. Ez összegben a 
szállás díja, közlekedési költségek és a belépő-
jegyek ára van benne. A jelentkezéssel egyide-
jűleg a i észvételi díjat be kell küldeni a 11.588. 
számú csekkszámlára a „Községi Tanítók Or-
szágos Egyesülete, Budapest" címre. Elszállá-
solás a VIII., Múzeum-u. 11. sz. alatt i Gömbös 

Gyula Diákotthonban történik. Étkezést nem 
nyujtunk, de olcsó és jó étkezőhelyet szívesen 
ajánlunk. A szállás napi 1'20 pengős árban a 
kirándulás időpontja előtt és után is igénybe-
vehető. A jelentkezők hozzanak magukkal kis-
párnát, fürdőruhát, zsír- és kenyérváltójegye-
ket. 

A kirándulás részletes programmja: 
December 29. Kedd. 
9—11. Nemzeti Múzeum fegyver- és állattára. 

'/2l2—2. Sörgyár megtekintése. 2—4. Ebédidő. 
4—6. Séta a pesti oldalon: Calvin-tér, ref temp-
lom; Fővárosi Képtár (Munkácsy: Krisztus Pi-
látus előtt); Egyetem-tér, Eskü-tér, belvárosi 
plébániatemplom, Vigadó. 7—10. Ismerkedő-est 
a FANSz-kaszinóban. 

December 30. Szerda. 
8—Ví>10. Fővárosi közkórház élete. 'AlO—12. 

Bűnügyi Múzeum. 12—2. Fővárosi Tejüzem. 
2—4. Ebédidő. 4—6. Székesfővárosi Pedagógiai 
Szeminárium megtekintése. 7—10. Színházi mű-
sor. 

December 31. Csütörtök. 
8—9. Tisztelgés a Hősök Emléke előtt, király-

galéria, Vajdahunyad vára. 9—V2IÜ. Feszty-
körkép. VilO—11. Nyomorék Gyermekek Ott-
hona. 11—2. Gyárlátogatás. 2—4. Ebédidő. 4 -6 . 
Műteremlátogatás (Czenc J., Kisfaludy-Stróbl). 
Este kívánság szerint szilveszteri műsor. 

Január 1. Péntek. 
8—9. Szabadság-tér és Kossuth Lajos-tér 

épületei és szobrai. 9—10. Országháza meg-
tekintése. Vili—'/212. Királyi Vár szertartás-
termei. 12—V4I. Szent Jobb és a Vár külső meg-
tekintése. 3/4l—'Z.2. Őrségváltás. 'A2—2. Séta a 
Várban. 2—3. Vár barlangjai. Délután haza-
utazás. 

Halálozás. Ilulják János nyug. Mávag igazgató-tanító 
59 éves korában hosszú szenvedés és a szentségek ájtatos 
fölvétele után, e hó 23-án Űjdiósgyörött jóságos lelkét 
visszaadta Teremtőjének. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Tanítók családi pótléka. 
IV. 

Előző (III.) közleményünkben már érintet-
tük a gyermek után járó családi pótlékra való 
igényjogosultság kezdő időpontjára és a csa-
ládi pótlékra való igényjogosultság megszűn-
tére vonatkozó rendelkezéseket. Most ezekkel a 
rendelkezésekkel kissé részletesebben foglalko-
zunk. Mint említettük, a tanító újszülött gyer-
meke után a családi pótlék annak a hónapnak 
az első napjától kezdve jár, amelyben a gyer-
mek született; ha az újszülött gyermek után 
járó családi pótlékra a tanító a gyermek szü-
letésétől szán ított harminc napon belül igé-
nyét nem jelenti be a m. kir. központi illet-
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ményhivatalhoz, késedelembe esik. Késedelmé-
nek következménye: az újszülött gyermek után 
a családi pótlékot csak a késedelmes bejelen-
tést követő hónap első napjától kezdve kapja 
meg (7.CC0/1925. M. E. sz. rendelet 72. pontjának 
(1) bekezdése). 

Ha az oki. tanítót helyettes vagy esetleg 
rendes tanítói minőségben már egy vagy több 
gyermekkel rendelkezve alkalmazzák elsőízben, 
a m á r ' meglevő gyermek(ek) után a családi 
pótlék a tanítói szolgálat tényleges megkezdé-
sének napját követő hónap első napjától kezdve 
jár (1912: XXXV. t.-c. 10. § (2) bekezdése, a 
7-0C0/1925. M. E. sz. rendelet C5. pontjának (1) 
bekezdése). Ezt a rendelkezést alkalmazzák 
akkor is, amikor a családi pótlékra még nem 
igényjogosult (pl. helyettesítéssel ideiglenesen 
megbízott) tanítónak a családi pótlékra való 
igényjogosultsága helyettes (rendes) tanítóvá 
való kinevezése (megválasztása) folytán nyilt 
meg. 

A tanítónőt — gyermeke, gyermekei után 
járó — családi pótlék azt a napot követő hónap-
nak első napjától kezdve illeti meg, an ely na-
pon bekövetkezett az a feltétel, jogcím (lásd 
idevonatkczólag: az I. sz. közleményben 1—3. 
alatt felscrolt feltételeket!), amelynek alapján 
a tanítónőnek a családi pótlékra igénye meg-
nyílt (1912 : XXXV. t.-c. 10. f (6) bekezdése). 

Ha a gyermek után járó családi pótlékra 
való jogcím valamely ok miatt átmenetileg 
megszűnt, s a tanító a gyermek után ezért csa-
ládi pótlékban nem részesült, az ok megszűn-
tével a tanító az ok megszűntének napját kö-
vető hónap első napjától kezdve ismét igényjo-
gosult a családi pótlékra (1912: XXXV. t.-_c. 
10. (7) bekezdése). Ha e közleményünk máso-
dik, harmadik és negyedik bekezdésében ismer-
tetett családi pótlékra való jogcím, előfeltétel 
valamely hónapnak első napján következett be, 
a tanítót a családi pótlék már ennek a hónap-
nak az első napjától kezdve megilleti (1912. évi 
XXXV. t.-c. (9) bekezdése). 

A gyermek(ek) után járó családi pótlék ha-
vonként előre, a hónap első napján, esedékes 
(7.0C0/1925. M. E. számú rendelet 65. pont (1) be-
kezdése). 

A családi pótlékra való igényjogosultság 
megszűnik, ha a tanítót — 1. illetmények nél-
kül szabadságolják, 2. végkielégítik, 3. a tény-
leges szolgálat köteléke alól felmentik, a nélkül, 
hogy részére ellátást megállapítottak volna, 4. 
ha a tanító rendes állandó javadalmazását bár-
mely okból beszüntetik, 5. ba a szolgálat köte-
lékéből jogerős fegyelmi ítélet alapján elbo-
csátják, 6. ha a tanító meghalt, 7. ha a tanító 
gyermeke a 24. életévét elérte, 8. ha a gyermek 
a családi pótlék megszűntét maga után vonó 
ellátás élvezetébe jut, 9. ha a fiúgyern ek meg-
nősül vagy a leánygyermek férjhez megy, 10. 
ha a gyermek meghal (1912: XXXV. t-c. 12. 
1—2. bekezdései). 

A tanítót a családi pótlékra vonatkozó igény-
jogosultság, valamint a családi pótlékra való 
igényjogosultság, jogcím megszűntének beje-
lentésével kapcsolatos adatszolgáltatás tekinte-

tében szigorú fegyelmi felelősség terheli. A ta-
nító közvetlen hivatalfőnöke pedig vagyoni fe-
lelősséggel tartozik a tanítótól bejelentett ada-
tok és körülmények valóságnak megfelelő 
voltáért (1912: XXXV. t -c . 15. i 1—3. bekez-
dései). 

Dr. Horváth Zoltán 
(Folytatjuk.) 

H I V A T A L O S R É S Z 

Pályázati hirdetmény. 

A Horgosi Kárász alapítványnál a folyó 
tanévben évi 132 P élvezetével összekötött két 
ösztöndíjas helyre nyilvános pályázatot hirde-
tek. 

Az ösztöndíjat az alapító okirat rendelkezése 
szerint az a tanuló nyelheti el, aki budapesti 
illetőségű, magyar állampolgár szülőktől szár-
mazik, magyar nemzetiségű, apa- és anyanél-
kiili árva, vagyontalan, valamely hazai állami-, 
községi népiskola, polgári, kereskedelmi kö-
zépiskola, gimnázium, tanító-, vagy tanító-
képző-intézet, egyetem, illetve főiskola rendes 
tanulója, vagy hallgatója, jó erkölcsi magavi-
seletű és szorgalmas. 

Felhívom tehát mindazon árvák gyámjait, 
akik a gyámságukra bízott és a fent felsorolt 
összes kellékeket igazolni tudó kiskorúak érde-
kében az ösztöndíjra pályázni kívánnak, hogy 
a feltételeket igazoló okmányokkal felszerelt 
folyamodványukat Budapest székesfőváros pol-
gármesteréhez címezve legkésőbb 1943. évi ja-
nuár hó 10-ig, annak az iskolának, vagy tanin-
tézetnek igazgatóságánál, illetve annak az egye-
temnek rektori hivatalánál nyújtsák be, ame-
lyet gyámoltjuk rendes tanulóként, vagy hall-
gatóként látogat-

Az illető iskola, vagy tanintézet igazgató-
sága, az egyetem rektora a hozzá beérkezett fo-
lyamodványokat véleményezve és ajánlással el-
látva a polgármesteri központi segédhivatalba 
(Budapest, IV., Központi Városháza, fdszt. 6.) 
1943- évi január hó 25-éig küldi meg. A később 
beérkező folyamodványokat nem fogom figye-
lembe venni. 

Az ösztöndíjat elnyert tanuló az ösztöndíjat 
minden tanév kezdetén, szeptember hónapban 
újból kérelmezni tartozik és egyben mindazokat 
a kellékeket, amelyek az ösztöndíj elnyerésének 
alapfeltételei, igazolni köteles. 

Tanulmányainak befejezése előtt elveszti az 
ösztöndijat a tanuló, illetve hallgató, ha nem 
tanúsít jó erkölcsi magaviseletet, tanulmányai-
ban nem fejt ki kellő szolgalmat, vagy a tanul-
mányi rend által előírt vizsgán rossz osztály-
zatot kap, iskolai, egyetemi tanulmányait félbe-
szakítja, külföldi tanintézetbe lép, olyan va-
gyont örököl, szerez, melynek folytán iskolai, 
egyetemi tanulmányai folytatásához ösztön-
dí j ra nem szorul, magyar állampolgárságát el-
veszti, vagy olyan magaviseletet tanúsít, amely-
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bői magyar nemzetisége, nyelve iránti hűség és 
buzgalom hiányára alaposan lehet következ-
tetni. Ezeknek az eseteknek egyike is elegendő 
ok az ösztöndíj elvesztésére, akkor is, ha a ta-
nulót, illetőleg hallgatót az iskolából, taninté-
zetből, egyetemről nem zárták volna ki. 

Nem veszti el az ösztöndíjas az ösztöndíjat 
betegség miatt, kivéve, ha a betegség következ-
tében tanulmányainak további folytatására 
képtelenné vált. A betegség igazolására tiszti 
orvosi bizonyítvány szolgál. 

Az ösztöndij elvesztését Budapest székesfő-
város polgármestere mondja ki. 

A fenti eseteken kivül megüresedik az ösz-
töndíjas hely akkor, ha az ösztöndíjas tanuló 
tanulmányait befejezte. Az iskolai tanulmá-
nyok befejezése alatt szorosan az iskolai, egye-
temi, vagy tanfolyami tanulmányok elsajátí-
tására szánt idő leteltét kell érteni. 

Az ösztöndíjat az 1942/43. iskolai év elejétől, 
azaz 1942. évi szeptember hó 1-től kezdve iskola-
évenként, negyedévi utólagos részletekben fo-
gom az ösztöndíjat elnyert tanulóknak kiutalni, 
mégpedig úgy, hogy jelenleg az 1943. évi feb-
ruár hóban a-z ösztöndíjat elnyert tanulók há-
romnegyedévi részletet fognak kézhez kapni. 

Ha az alapító Horgosi Kárász Anna édes-
atyjától, Horgosi Kárász Istvántól és annak 
felesége, sz. Fáy Kunigundától negyedíziglen 
leszármazott utódok közül volna, aki tanulmá-
nyainak folytatása végett mások segélyére szo-
rul, úgy ezek az utódok, amennyiben a szüksé-
ges kellékeket igazolni tudják, az ösztöndíj el-
nyerésénél másokkal szemben előnyben része-
sülnek akkor is, ha nem árvák és nem buda-
pesti illetőségűek. 

Budapest, 1942. október 14. 
dr. Bódy s. k. 

h. polgármester. 

Pályázati hirdetmény. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a külső kezelési szak 227. sz. státusában 
megüresedett két kezelői állásra nyilvános pá-
lyázatot hirdet. 

A meghirdetett egyik állás betöltésénél az 
1931: III. t-e. alapján kiállított „Igazolványi 
lappal" rendelkező altisztek, a másik állás be-
töltésénél pedig az 1939 : II. t.-c. rendelkezései-
nek megfelelően a hadirokkantak, vitézek és 
tűzharcosok, amennyiben 45. életévüket még 
nem töltötték be, egyenlő feltételek mellett el-
sőbbségi igénnyel bírnak. 

Ilyenek hiányában a tanügyi igazgatási 
(tankerületi kir. főigazgatói és kir. tanfel-
ügyelői) hivataloknál tényleges szolgálatban 
álló díjnokok, ranghelyzetüknek megfelelő sor-
rendben, más pályázókkal szemben elsőbbségi 
igénnyel birnak. 

Az állás vidéken kerül betöltésre olyan pá-
lyázóval, aki a megfelelő iskolai végzettségen 
felül kifogástalan gép- és gyorsírásbeli jártas-
ságot tud igazolni és irodai, illetve irattár-ke-
zelési gyakorlattal rendelkezik. 

A kinevezés ideiglenes minőségű és 3 évi 
kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. 

Az 1941. évi 8.500 M. E. sz. rendelethez csa-
tolt 11. sz. táblázatban a kezelők számára meg-
állapított fizetési és szabályszerű lakáspénz-
zel van mindkét állás egybekötve. 

A pályázók a kellően felszerelt és sajátkezű-
leg írott kérvényüket, pontos lakáscímük fel-
tüntetésével, jelen pályázati hirdetés megjele-
nésétől számított 15 napon beliil nyújtsák be a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
V/l- ügyosztályának irodájába. Az igényjogo-
sult pályázók illetékmentességet élveznek. 

A budapesti lakos pályázók tartoznak a mi-
nisztérium V/l. ügyosztályát an, vidéki lakos 
pályázók pedig — esetleges felhívásra — a lakó-
helyükhöz legközelebb eső s kijelölendő tan-
ügyi igazgatási hivatalban bemutatkozás és 
jártassági vizsga végett személyesen megje-
lenni. Ilyen esetben meg nem jelenés lemon-
dásnak számít. 

Közszolgálatban álló pályázók pályázati kér-
vényüket szolgálati úton terjesztik elő, közszol-
gálatban nem álló pályázók pedig kérvényük-
höz eredetben, vagy kir. közjegyző által hite-
lesített másolatban az alábbi okmányokat csa-
tolják: 

1. születési anyakönyvi kivonat; 
2. nős pályázóknál (férjezetteknél) házassági 

anyakönyvi kivonat és az ellátatlan gyermekek 
számának hatósági igazolása; 

3. iskolai végzettséget igazoló utolsó osz-
tálybizonyítvány; 

4. gép- és gyorsírástudást igazoló hatósági 
irat, vagy szolgálati bizonyítvány; 

5. magyar állampolgárságot igazoló, vagy 
valószínűsítő hatósági bizonyítvány; 

6. egészségi állapotot (az állami szolgálatra 
alkalmas testi és szellemi épséget) igazoló új-
keletű hatósági tiszti orvosi bizonyítvány; 

7. hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
8. esetleges eddigi alkalmaztatási viszonyait 

igazoló okmányok; 
9. katonaviselteknél az erről tanúskodó ira-

tok (B. vagy C. mintájú igazolványi lap); 
10. az igényjogot igazoló hadirokkantsági 

bizonyítvány, vitézi vagy tűzharcosi igazol-
vány; 

11. nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem 
tartozik a zsidók közéleti és gazdasági térfog-
lalásának korlátozásáról szóló 1939. évi IV. t.-c. 
1. és 5. §§-ban meghatározott korlátozások alá. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
kellőképen fel nem szerelt, vagy késve érkezett 
folyamodványok nem vehetők figyelembe. 

Budapest, 1942. évi november hó 4-én. 

Kinevezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr. Biró Gábor hajdúböszörményi lakost a 
miskolci tankerületi kir. főigazgatói hivatal-
hoz, dr. Gergely Imre ragyolci állami népisko-
lai tanítót pedig a kassai kir. tanfelügyelői 
hivatalhoz a tanügyi fogalmazási személyzet 
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létszámába ideiglenes minőségű fogalmazó-
gyakornokká kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a külső kezelési szak létszámába, a 227. sz. 
státus terhére Kúrián Aranka rimaszombati 
kir. tanfelügyelői díjnokot, jelenlegi szolgálati 
helyén való meghagyása mellett, ideiglenes mi-
nőségű kezelővé kinevezte. (252.042/1942. V—1. ü. 
o. sz. — 1942. november 4.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az 1942—43. és 19-13—14. tanévek:e megalakí-
tott Országos Testnevelési Tanárvizsgáló Bi-
zottság elnökévé: dr. Misángyi Ottót, a m. kir. 
Testnevelési Főiskola igazgatóját, társelnökévé: 
dr. Gyulai Ágost, m. kir. főigazgatót, jegyző-
jévé: Kerczsi Endre főiskolai tanárt, tagokká 
az egyes vizsgálati tantárgyak szeiint: vitéz 
Balogh Lajosné Kael Anna főiskolai tanárt, az 
„atlétika és gyakorlati tanítás"-ra, dr. Bács-
almási Péter főiskolai tanársegédet az „atlétika 
és gyakorlati tanítás"-ra, dr. Gyulai Ágost m. 
kir. főigazgatót a „magyar művelődéstörté-
net"-re, dr. Hepp Ferenc főiskolai tanárt a „ne-
veléstani előismeretek, neveléstan és gyakorlati 
tanítás" tantárgyakra, Kerezsi Endre főiskolai 
tanárt „torna és gyakorlati tanítás" tantár-
gyakra, Kovács Buna Jánosné Buda Erzsébet 
beosztott testnevelési tanárt a „játék és gya-
korlati tanítás" tantárgyakra, Kmetykó János 
ny. főiskolai tanárt a „torna és gyakorlati ta-
nítás" tantárgyakra, dr. Krizsanccz Károlyné 
Németh Edit főiskolai tanárt a „torna és gya-
korlati tanítás" tantárgyakra, dr. Misángyi 
Ottó főiskolai igazgatót a „testnevelés törté-
nete, atlétika, nemzetismeret és testnevelés, gya-
korlati tanítás" tantárgyakra, dr. Ostoros Gyula 
főiskolai tanárt az „orvostudományi ismere-
tek"-re, Szentessy Lajosné Dcby Ida tanító-
képző-intézeti tanárt a „játék és gyakorlati ta-
nítás" tantárgyakra, Záborszhy Sándor szfőv. 
testnevelési tanárt a „játék és gyakorlati taní-
tás" tantárgyakra kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Tarnay Erzsébet méhkeréki, Várady Lajos 
bodzásújlaki, Dolák Gáborné Korének Katalin 
szentlőrinckei, Lipcsey Mária jászómindszenti, 
Solymári Zoltánné Szvorényi Erzsébet újpesti, 
Jászai Béla cinkota-árpádföldi, Hornyánszki 
János andrásii, Erdős László csenke-csörge-
pusztai, Biba Ambrus miszticei, Bockó György 
kovácsréti, Bogdán Gizella alsóviznicci, Cseh ily 
Magdolna miszticei, Fedorcsák Emma nyires-
újfalui , Eckenberger János kanorai, Gallay 
László rahói, Hvozdák Antalné Geletka Irén 
iglénci, Irzsák Jenő hátmegi, Legeza Elek 
magyarkomjáti , Lichtej Jánosné Kolintics Anna 
tőkésfalvai, Lohucsek István pisztraházai, 
Mqtejkó Jánosné C'hitdán Erzsébet nagyrosz-
tokai, Micoda János kissarkadi, Mlinárics Mik-
lósné Wittenberger Márta berezneki, Policskó 
Mihály nagyrákóczi, Pusztay Zoltán magyar-

komjáti, Puza Béla beregdubrókai, Sándor 
Jánosné Boksay Margit alsósáradi, Severa Pál 
felsősáradi, Volosin Demeterné Balogh Anna 
plávjai, Zsenyuch Miklós kisrákóczi, Zsupán 
Mihály kisrákócz-pletyánkai, Deák Imre kis-
tölgyesi állami népiskolai helyettes tanítókat 
állami népiskolai rendes tanítókká kinevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter alsóköröskényi Thuróczy Károly Bars és 
Hont k. e. e. vármegyék főispánjának a lévai 
állami népiskolai nevelőintézet tanulóinak fel-
ruházására juttatott 1 000 pengős adományáért 
elismerését és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Baranya vármegye közönségének a nevelés 
és oktatás terén kiváló eredményt elért állami, 
községi, hitfelekezeti és társulati népiskolai 
tanítók jutalmazására juttatott 2.C00 pengő ado-
mányáért elismerését és köszönetét fejezte ki-

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyula: Szinyei Merse Jenő kultusz-
miniszter költségvetési beszéde- — Molnár Já-
nos: Nevelésünk korszerűsége. — Lendvay Béla: 
A fogalmazás tanításának kérdéséhez. — Fekete 
Sándor: A nevelő örök küzdelme a rossz ellen. 
— Az esztergomi érseki tanítóképző fennállásá-
nak 100 éves évfordulóján. — A tanítók vissza-
kapták a kolozsvári „Hunyadi János" Tanítók 
Házát. — Gyakorlati pedagógia: Nemes János: 
Rába és Rábca vidéke. — Hazai és külföldi tan-
ügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, művé-
szet• — Pedagógiai szeminárium. — Egyesületi 
élet. — Hírek- — Tanítók tanácsadója. — Hiva-

talos rész. — Hirdetések-

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

KETTŐS JÖVEDELME 
lett ét a nép jawdt tzolgálja, ha meg-
bizatdtt vállal m 76 iwei izlnmagyar 

F O N C I É R E Á L T A L Á N O S 
B I Z T O S Í T Ó I N T É Z E T T Ő L 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengi I Biztonsági alapok i 
37 millió pengi! Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök i r i téz gróf kisjókai, a a g y k t r t i é i köpösdi Takácb 
Tolvay Jizset m. kir. t i tkos tanácsos, ny. m. kir. altábor-
nagy, országgyűlési képvisel i , az Országol Tűzha rco t 
Szfivetség elnöke. 
Kérjen ismertetSi páratlanul kedvezményes népbiztositdsnnk-
ról vidéki képviseleteinktől vagy a központi b ódánktól i 

BUDAPEST, V.. SAS-UTCA 10-12. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 

A V. K. M. 105429 1942. V. 1. számú enge-
délye alapján lapunk hirdetési díjtételeit folyó 
évi augusztus hó 1-től 25%-kal feleireltük. 
A hirdetési díjak átutalásakor szíveskedjenek 
tehát az áremelést figyelembe venni. 
A PÁLYÁZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök nraknt, s 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket nz 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését n 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12 ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetései* a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be, úgy azok már nem jelenhetnek meg az l én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük 

A pályázati hirdetéseket ne a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e r.zíveskcdjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidőben, 
a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vngv a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 
SAJAT ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK IGEN TISZTELT 
ELŐFIZETŐINKET ÉS HIRDETŐINKET, HOGY AZ 
ÁTUTALÁSNÁL MINDEN ESETBEN SZÍVESKED-
JENEK A CSEKKSZELVÉNYEN JKI.KZNI AZ ÖSZ-
SZEG RENDELTETÉSIÉT. MERT EZZEL IGEN SOK 
TÉVEDÉSNEK VEHETJÜK ELEJÉT. EGYÚTTAL 
KÉRJÜK. HOGY A CSEKKEN MINDENKOR AZ A 
FELADrtNfiV SZEREPELJEN, AMELYEN AZ ELŐ-
FIZETÉS. VAGY A HIRDETÉS FELADÁSA TÖR-
TÉNT. (AZ ISKOLA. PONTOS HELY. UTOLSÓ 
POSTA, HIRDETÉSNÉL A BIZONYÍTVÁNYMÁSOD-

LAT TULAJDONOSANAK NEVE.) 

ADÁCS róm. kat. egyházközsége a lemondás alatt 
álló V. számú tanítói állásra 21 napi határidővel pályá-
zatot hirdet. Helyi javadalom: 40% és lakbér. Köteles-
sége díjlevél szerint. Nők is pályázhatnak. Iiómai Kato-
likus Egyházközség, Adács, Heves m. (3061.) 

ABOD KIRÁLYKŰTPUSZTA (Borsod vm) községi 
iskolájánál elhalálozás folytán megüresedett tanítói ál-
lásra pályázatot hirdetek. Fizetés: 8 értékegység, 20%-03 
helyi készpénzjavadalom és fizetéskiegészítő államsegély, 
valamint természetbeni lakás. Közszolgálatban nem álló 
pályázóknak igazolni kell, hogy az 1939 : IV. t.-c. értel-
mében zsidószármazásúnak nem tekinthetők. Pályázati 
kérvények okmányokkal felszerelve Községi Iskolaszék, 
Abod címre küldendők. Pályázati határidő 21 nap. (3062.) 

ALSÓBERECKI község iskolaszéke 3 heti határidő-
vel pályázatot hirdet iskolájánál újonnan szervezett III. 
számú állásra. Fizetés az iskolafenntartótól a törvényes 
lakbér és a mindenkori kezdőtanítói fizetés 10%-a. 
összes illetményét a megválasztott tanerő az Illetmény-
hivataltól kapja. A község Sátoraljaújhelytől 6 km-re 
van. Kellően felszerelt kérvények az iskolaszék címére 
küldendők. Községi Iskolaszék, Alsóberecki, Zemplén 
vármegye. (3063.) 

A MAGYAR KÓRUS 
NÉPDAL- ÉS K Ö N N Y Ű 2 S Z Ó L A M Ú 

KARÉNEK-GYŰJTEMÉNYEI 
lel 

3100 100 NÉPI JÁTÉKDAL 1-50 P 
3101 101 MAGY A E NÉPDAL 1-50 „ 
3102 102 NÉPI'AL (Madárka) 1-50 „ 
3103 103 NÉPDAL 1*50 „ 
9200 É N E K E S ÁBÉCÉ (304 dal) 2-50 „ 

A mai iskola énekeskönyve. 

3409 KICSINYEK KÓRUSA (Bárdos). 1*— „ 
17 egész könnyű dalocska. 

3923 KÉTÁGÜ SÍP (Kerényi) 1*— „ 
30 népdal (a izól.) és kánon. 

3981 MAGYAR HAZÁM (Kertész) —-60 „ 
13 hazafias kórus. 

3982 TAVASZI BOKRÉTA (Kertész) . . —-80 „ 
Vidám kis gyermekkarok, kánonok. 

4042 7 KÖNNYŰ KAR ÉS 6 KÁNON 8*— „ 
Kodály Zoltán kórusai. 

4800 ERDŐ, MEZŐ (Vásárhelyi) 2'— „ 
37 könnyű a szól. népdal. 

M A G Y A R K Ó R U S LAP- ÉS ZENEMŰ-
KIADÓ KFT. 
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BIRJÁN (Baranya m.) róm. kat. egyházközsége a 
Néptanítók Lapja okt. 1. számában közzétett pályázatot 
15 napi határidővel megújítja azzal, hogy kántori okle-
véllel bíró nők is pályázhatnak. Olasz, Plébániahivatal 
címre. (3064.) 

BÉNDEKPUSZTA iskolaszéke (Somogy vm.) ideig-
lenesen szabadságolt tanítójának helyettesítésére kisegítőt 
keres. Férfiak, nők pályázhatnak december l-ig. Állás 
azonnal elfoglalandó. Fizetés törvényes. Kérvények Plé-
bánia, Lengyeltóti küldendők. (3065.) 

BOGÁDMINDSZENT ref. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett előkönyörgő kán-
tortanílói állásra, 21 napi határidővel. Javadalma 32 ér-
tékegv>ég és államsegély. Kötelessége törvényszerű. Állás 
azonnal elfoglalandó Bemutatkozás a határidő lejárta 
közben bármelyik vasárnap. Pályázat törvényes mellékle-
tekkel Ref. Lelkészi Hivatal, Magyarmecske címre kül-
dendő. (3065/a.) 

BÁNHALOM uradalmi róm. kat. népiskola gondnok-
sága 21 napos határidővel pályázatot hirdet egytanerős 
iskolájánál lemondás folytán megüresedett tanítói állásra. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Törvényes fizetés. Lakás 
termé-zetben. Kötelesség díjlevél szerint. Kérvények kül-
dendők: Plébánia, Kunhegyes. (3066.) 

BALATONKENESE református iskolájához kántor-
tanító helyettesítésére férfi-, nő- vagy nyugdíjas tanító 
jelentkezését kéri az Iskolaszék. (3068.) 

CSIKSZENTGYORGY róm. kat. egyházközsége tény-
leges katonai szolgálatra bevonult segéd-kántortaní'.pja 
helyettesítésére 21 napos határidővel pályázatot hirdet. 
Javadalma törvényes. Gabona és tűzifa díjlevél szerint, 
természetbeni lakás, a kántori stóladíj '/s része és (meg-
felelő államsegély. Cím: Róm. Kat. Plébánia. (3073.) 
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BORSOIMVÁNRA róm. kat. egyházközsége katonai 
szolgálatot teljesítő kántortanító helyettesítésére helyet-
tesítőt keres. Borsodivánka, Plébániahivatal. (3069.) 

BÜDSZENTMIHALY gör. kat. népiskola iskolaszéke 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett máso-
dik számú tanítónői állásra. Fizetése: lakbér és 10%, a 
többi államsegély Határidő a lap megjelenésétől 21 nap. 
Egyben pályázatot hirdet az 1942/43. tanévre ideiglenes 
helyettesi állásra, a tényleges katonai szolgálatot telje-
sítő harmadik számú tanító állására. Fizetése törvényes 
és lakbér. Határidő a lap megjelenésétől nyolc nap. Pá-
lyázhatnak nők is. (3070.) 

CSIFFÁR és TILD egyházközségek a harctéren levő 
tanítójuk helyettesítésére egv-egy állásra pályázatot hir-
detnek. Az állás azonnal elloglalandó. Csiflári Róm. Kat. 
Plébánia. (3072.) 

DUSNOK község róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás Folytán megüresedett VII. sz. tanítói 
állásra. Törvényes fizetés és lakbér. Kötelességek díj-
levél szerint. Közalkalmazásban nem állók kötelesek iga-
zolni, hogy nem esnek az 1939 : IV. t.-c. korlátozásai alá. 
A kellően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények 
Róm Kat. Iskolaszék, Dusnok, Pest megye címre külden-
dők. (3074.) 

BERETTYÓÚJFALU izr. iskolaszéke katonai szolgá-
latra bevonult tanítója helyettesítésére tanítót vagy 
tanítónőt keres. (3071.) 

DUNASZENTBENEDEK ref. egyháza helyettest ke-
res katonai kiképzésre bevonult tanítója helyére. Pályáz-
hatnak férfiak, nők. Nyugdíjasok is. Minden törvény-
szerű. (3075.) 

GYERGYÓCSOMAFALVA iskolaszéke kilenctanerős 
iskolájához egy tanítónői állásra november 30-ig pályá-
zatot hirdet. Fizetése: 90% államsegély, 10% helyi illet-
mény. Róm. Kat. Iskolaszék, Gyergyócsomafalva, Csik 
vm. (3077.) 

GYÖNGYÖSPATA róm kat. egyházközsége a lemon-
dás folytán megüresedett V. sorszámú tanítói állásra 21 
napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom 50% helyi 
illetmény, természetbeni lakás, többi államsegély. Az ál-
lásra nők is pályázhatnak. (3078.) 

GAMAS róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 2 
éves katonai szolgálatra bevonult negyedik tanítója 
helyettesítésére. Pályázhatnak férfiak és nők. Kérvények 
Plébániahivatalhoz 21 napos határidővel. (3079.) 

KŰNBAJA (Bács-Bodrog) róm. kat iskolaszéke rész-
ben osztott magyar tagozathoz ideiglenes kisegítő tan-
erőt keres tanév végéig. Pályázhatnak férfiak és nők. 
(3089.) 

HEGYKÖZSZENTMIKLÓS (Bihar m.) ref. egyháza 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett orgo-
nista kántortanítói állásra. Tisztán kántori fizetés az 
egyháztól: 9 kat. hold tagbirtok, adóját egyház fizeti; 
371 négyszögöl szőllő, pincével és törvényszerinti stóla. 
Tanítói javadalom: természetbeni lakás melléképületek-
kel éa nagy kerttel, 4 okta erdőjog (kb. 6 méter tűzifa 
évente) haszonélvezete, adóját javadalmas fizeti; egy-
háztól évi 733 pengő, havonként előre fizetve; fizetés-
kiegészítő államsegély. Az iskola részben osztott. Köte-
lessége a reábízott osztály, vagy osztályok tanítása, kán-
teri teendők végzése s a belmissziói munkában való 66-
gédkezés. A község 98%-ban református az Érmeiléken 
közvetlen Székelyhíd mellett. Pályázati határidő a meg-
jelenéstől számított 21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázhatnak nők is. Kellően felszerelt kérvények Ref. 
Lelkészi Hivatal, Hegyközszentmiklóe címre küldendők. 
(3082.) 

GAVA görögkatolikus iskolaszéke pályázatot hirdet 
tényleges katonai szolgálatra bevonult kántortanító 
helyettesítésére nyolcnapi határidővel. Fizetés ideiglenes 
helyettes. Nők is pályázhatnak. Kérvények Görögkato-
likus Iskolaszéki elnök, Vencsellő címre küldendők. (3080.) 

GIBART ref. kéttanerős iskolájához tényleges kato-
nai szolgálatra bevonult kántortanító ideiglenes helyette-
sítésére 21 napi határidővel pályázat hirdettetik. Tanítói 
fizetés: egyháztól lakás, 32 értékegységnek megfelelő 
készpénz és államsegély, l.évita-kántori szolgálatért 12 
mázsa búza, 1 kat. hold föld természetben. Községházán 
közólelmezésnél havi díjazást kaphat. Tanítónők pályáz-
hatnak. Állás azonnal elfoglalandó. Ref. Iskolaszék. 
Hernádbüd, u. p. Gibárt. (3081.) 

IIARC-JANYAPUSZTA róm. kat. közalapítványi 
elemi iskola gondnoksága lemondás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: megfelelő 
fizetési osztály rendszeresített illetménye, tanítógyűlési, 
orvosi fuvarok, 1200 d-ö l szántóföld vetés alá elkészítve, 
1 tehén, 2 borjú, 3 anyasertés tartása szaporulatával, 
lakáí természetben. Kötelességek díjlevél szerint. Taní-
tás nyelve magyar. Pályázati határidő megjelenéstől szá-
mított három hét. Pályázhatnak férfiak és nők. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázatok Plébániahivatal, Harc 
címre küldendők. (3083.) 

HERNADGÖNYÜ róm. kat. egyházközsége kéttanerős 
iskolájának lemondás folytán megüresedett II. tanítói 
állására 2t napi határidővel pályázatot hirdet. Javada-
lom törvényszerű és lakbér. Vasúti állomás helyben. 
Megválasztandó tanító a hadiszolgálatot teljesítő I. taní-
tót is helyettesíteni fogja annak visszatértéig. Pályázhat-
nak férfiak és nők egyaránt Szabályszerűen felszerelt 
kérvények Róm. Kat. Plébániahivatal címére Kassamind-
szentre, (u p. Uernádcsány) küldendők. (3084.) 

IZMÉNY (Tolna) evangélikus egyházközsége tényle-
ges katonai szolgálatra bevonult kántortanílója helyette-
sítésére tanerőt keres. Kötelessége az osztálytanító kato-
nai szolgálata alatt 8 osztály tanítása, annak esetleges 
felmentése esetén a felső tagozat oktatása, valamint kán-
toriak ellátása. Tannyelv német. Fizetés törvényes. Nők 
is pályázhatnak megfelelő képesítéssel. Határidő megje-
lenés után 15 nap. Evangélikus Lelkészi Hivatal, Izmény. 
(3085.) 

IZDOBA gör. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
betegség miatt megüresedett II. számú tanítói állásra. Fi-
zetése a hitközségtől 172 P, lakbér 72 P, kert 3 P és a 
kisegítő államsegély. Korteskedés kizáró ok. A választás 
egyházhatósági rendeletek betartásával, hármasjelölés 
alapján rögtön történik Felszerelt és válaszbélyeggel el-
látott kérvények, „gör. kat Lelkészi Hivatal, Izdobán" 
küldendők. U. p. Abaszéplak, kassai járás. Kassatói 8 
km-re. (3986.) 

JÁSZKARAJENÖ község községi iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett Alsókara (Vizi) iskola köz-
ségi tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. 
Lakás természetben. Pályázati határidő 21 nap. Az álláa 
azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak férfiak és nők. Kér-
vények az iskolaszéki elnöknek küldendők. (3087.) 
~~JASZJAKÓHALMA róm. kat. iskolaszéke 21 napi 

határidővel pályázatot hirdet lemondás folytán megürese-
dett kapitány réti osztatlan iskola tanítói állására. Az is-
kola köves út mellett van. Fizetés törvényes. Nők is pá-
lyázhatnak. Cím: Plébánia, Jászjákóhalma. (3088.) 

KISTORONY A község iskolaszéke 15 napi határidő-
vel pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett 
II. 6Z. tanítói állásr3. Javadalom: törvényes fizetés, lak-
bér. Kizárólag csak rk. vallásúak pályázhatnak. Kérvé-
nyek: Községi Iskolaszék, Kistoronya (Zemplén megye) 
küldendők. (3094.) 
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LEÜHASTUBB lUHEáZIEM C tfi • 
SONGOkAK, PIANINÓK 

hsrmőnlumok páratlanul olcsón. 
Réailetflietéere 10 évi jótállás. 

Tel.: 427-598. E H A L L 
Bpval, Andrásay-út IS. 

A tanítóság ré{ 
bevásáilóhelye 
S z o l i d árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII. Dohánym. 30. í j 7 I B T E 
Telefon : 223.261. " ™ " ™ ' " 

kedvelt LUKACS 

BÚTOR 

R É S Z L E T R E ! 
„TURUL" gyorsdaráló, darál: 
kukoricát, búzát, árpát, zabot, 
fűszert, kávét éa m i n d e n f é l e 
száraz anyagot. Á r a P 87.12 
hivatalos felárral. Első részlet 
20 P utánvéttel, a hátralék 3 

havi részletben fizetendő. 

KIRÁLY SÁNDOR gépgyár, 
Budapest , VI., Fe l sőerdősor t 

Kdlönfilt darálók kaphatók Árjegyzék ingyen 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Rákóczi-út ötven alatti 

| ZONGORATERMET, 
jjjlár hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

J is vásárolhatnak elsőrendű 
' Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Rikóczi-út ötven. Zongora terem, Erzsébet-körút sarok. 

KISLÁNG ref. egyházközség presbitériuma pályázatot 
hirdet a tanítóházaspár lemondása folytán megüresedett 
kántortanítói férfi és másodtanítói női állásra. Kántor-
tanítói javadalom 3 szoba-konyhás lakás, 1600 d-öl kert, 
14 magyarhold szántó, !4 magyarhold szőlőföld, X ma-
gyarföld legelő illeték, évi tüzelőanyag 20 km távolság-
ról való hazaszállítása, törvényes stólák 22 értékegység-
ben és évi 272 P készpénz egyháztól, többi államsegély. 
Földek adóját egyház fizeti. Másodtanítói r.ői állás java-
dalma: 2 szoba-konyhás lakás, 200 d-ö l kert, a minden-
kori kezdőtanítói fizetés 50%-a egyháztól, többi állam-
segély. Kötelességek: mindkét állásnál díjlevél szerint. 
Mindkét pályázat határideje 21 nap. Állások jogerős vá-
lasztás után azonnal elfoglalandók. Kellőképen felszereit 
kérvények Ref. Lelkészi Hivatal, Kisláng, Fejér megye 
címére küldendők. (3090.) 

KEREKEGYHAZA egyesült protestáns egyháza 2 
éves katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyet-
tesítésére helyettest keres. Pályázhatnak ref. férfiak és 
nők. Tanítónőknek nem kötelességük a kántori teendők 
végzése. Fizetés törvényes, lakás természetben. Pályázati 
határidő 21 nap. Protestáns Iskolaszék, Kerekegyháza. 
(3091.) 

LATRANY református egyházának iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet katonai szolgálatra behívott tanítójának 
helyettesítésére. Az iskola osztatlan. Javadalom a törvé-
nyes helyettesi fizetés. Pályázati határidő 21 nap. Pályá-
zatok a törvény követelményeinek megfelelőleg felsze-
relve a következő címre küldendők: Református Lelkészi 
Hivatal, Látrány, Somogy megye. Tanítónők Í6 pályázhat-
nak. Község Balaton mellett. (3096.) 

KARDOSRÉT puszta (Veszprém vm., Nagvesztergár 
község) iskolaszéke háromheti határidővel pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett községi egvtanerős 
osztatlan iskola tanítói állására. Törvényes fizetés a 
Központi Illetményhivatal útján, ezenkívül kétszobás la-
kás, mellékhelyiségek, sertéséi, 190 négyszögöl kert, 516 
négyszögöl szántó. Zirc járási és apátsági székhelytől, 
vasútállomástól 2 kilométerre, 300 lakossal, a vadregé-
nyes Bakonybon. Állás azonnal elfoglalandó. Katolikus, 
nős, katonaviselt, harmóniumozni tudó fériitanítók előny-
ben, nők is pályázhatnak. Pályázatok: Községi Iskola-
szék, Nagyesztergár, Plébániahivatal küldendők. (3093.) 

KISLÉTA gör. kat. iskolaszéke áthelyezés folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: szabályzerü tanítói fizetés, 22 hold föld, pár-
bér, stóla. Kötelesség: kántori teendők végzése, egyik 
tagozat tanítása, egyesületek vezetése. Pályázati határ-
idő 21 nap. (3092.) 

KARAKÓSZÖRCSÖK róm. kat. iskolaszéke pályáza-
tot hirdet katonai szolgálatra behívott tényleges idejét 
szolgáló kántortanítója helyettesítésére. Fizetése törvé-
nyes. Az állás azonnal elfoglalandó. Plébánia, Tüskevár. 
(3095.) 

MEGGYESFALVA (Marostorda vármegye, Marosvá-
sárhelytől 2 km-re, vasútállomás, pósta helyben) refor-
mátus egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet III. 
számú (férfi) kántortanítói állásra, mely állást meghívás 
útján töltjük be. Helyi javadalom: évi 140 P, lakbér éa 
180 P évi kántori fizetés. Államsegély. Kötelesség tör-
vényszerű. Munkásdalkör vezetése igen fontos, melyért 
jövedelem esetén külön tiszteletdíj érhető el. Pályázhat-
nak komoly, muzsikális tanítók. Határidő 3 hét. Pályáza-
tok a Ref. Lelkészi Hivatalhoz küldendők. Állás decem-
ber 1 én foglalandó el. Presbitérium. (3097.) 

MARTINCA-PUSZTA uradalmi róm. kat. népiskola 
gondnoksága a lemondás folytán megüresedett tanítónői 
állásra a lap megjelenésétől számított 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet. Kötelességei: I—VI. osztályok 
és továbbképzősök oktatása. Javadalma díjlevél szerint 
törvénves. Kérvények: Plébánia, Tamási, (Tolna m.) 
küldendők. (3098.) 

MÁRKŐ (Veszprém vm.) róm. kat. egyházközsége 
pályázatot hirdet a lemondással megüresedett osztály-
tanítói állásra 21 napi határidővel. Fizetése törvényes. 
30% helyi hozzájárulás, többi államsegély. Szép, új lakás 
villanyvilágítással. Tannyelv: vegyes (magyar német) 
tagozat. Kötelességei dijlevél szerint. Kántortanító aka-
dályoztatása esetén a kántoriakat önállóan végezni tar-
tozik. Az egyházközség munkájában résztvenni köteles-
sége. Csak férfiak pályázhatnak. Válaszbélyeggel ellátott 
kérvények Plébániahivatal, Márké, pósta Herend címre 
küldendők. Vasút és autóbuszmegálló helyben. Veszprém-
től 8 km. (3100.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., Faredi>u. 41. 

T e l e f o n s z á m l 2 96 . 3 4 5. 
( R é g i é p ü l e t , fij b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
bomlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 
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JURÁSZIft MÁTYÁS 
hangszerkészítő üzeme • zongora- és harmónium-szalonja 

NAGYVÁRAD 
SZENT LÁSZLÓ TÉR L SZ. (Sas-palota) 

C s a k i s rlpfirHíigii, sznlíil k iv i t 10 hnrniói i i i i innkn t j rynrt . — V á l l a l e z e n k í v ü l : 
uriruii.'ik, iMrinóiiiiiiiiuk J A V I T A S i T , H A M i O L SA T és t i s z t í t á s á t , vulíi-
niiiil /.otíKunik ji«vitiisiil, ú g y m i n t h ó i u z á s l . t iőro/é.-t . tőke bef 'p i tósé t és 
lKiugolúsál <i l e g k c i . y e s t b b i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n , t e l j e s f e l e lősség uie le l t . 

N a g y v á r a d városi zenede kinevezett hangolója! 

MÁTÉSZALKA ref. egyházközsége e lap szeptember 
15-i számában az I. számú tanítói állásra kiírt pályáza-
tot november 21-ig meghosszabbítja. (3099.) 

MARKÓ (Veszprém vm., p. Herend) róm. kat. egyház-
községe . a katonai szolgálatra bevonult kántortanító 
ideiglenes helyettesítésére tanítót, tanítónőt vagy nyug-
díjast keres. Vegyes (magyar-német) tagozat. Nők is 
pályázhatnak. Fizetés havi 140 P és szoba. Az álláa azon-
nal elfoglalandó. Plébánia, Márkó. (3101.) 

MATTY (Baranya vm.) ref. egyházközsége a Nép-
tanítók Lapja 18. számában közzétett pályázati hirdeté-
sét újabb 21 napig meghosszabbítja. Nők is pályázhatnak. 
(3103.) 

NYÍRGELSE gör. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett mindkét tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Mindkét állásra pályázhatnak nők is, de az első 
állást, mely kántortanitói, csak férfipályázó hiányában 
nyerheti el nő ideiglenes helyettesi minőségben. Pályá-
zati határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. 
(3104.) 

NY1RMÁRTONFALVA református egyháza, közvet-
len Debrecen szomszédságában, pályázatot hirdet lemon-
dás folytán megüresedett II. számú tanítói állásra. Fize-
tés: egyháztól 4íl%-os hozzájárulás, államsegély. Jó lakás 
melléképületekkel, kerttel. Köteles-ég: reábízott osztá-
lyok tanítása; lelkésznek, kántortanítónak akadályozta-
tásuk esetén díjtalan helyettesítése Belmissziói munká-
bán segédkezés. Helyi jelölt nincs, nők is pályázhatnak. 
Határidő 15 nap. ÁÍlás azonnal elfoglalható. Református 
Iskolaszék. (3105.) 

NAGYACSÁD evangélikus leányegyházközsége kato-
nai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére tanító-
nőt keres azonnalra. Szolgálat és fizetés törvényes. Állás 
azonnal elfoglalandó. (Pápa mellett). (3106.) 

NYIRACSÁD róm. kat. egyházközsége újonnan szer-
vezett kántortanitói és tanítónői állásra pályázatot hir-
det. Modern, fürdőszobás lakás, orvos, gyógyszertár, Deb-
recen közelsége bőséges kárpótlás a kissé távolabbi vas-
úti állomásért. Házaspárnak elsőrangú hely. Pályázato-
kat november hó 25-ig kéri az egyházközség elnöke. 
(3107.) 

NAGYFÖDÉMES róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett VI. és X. sorszámú tanítói állá-
sokra a tankerületi kir. I'őigazgató Űr engedélyétől fel-
tételezetten pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Határ-
idő 15 nap. Szabályszerűen felszerelt kérvények Róm. 
Kat. Plébániahivatal, Nagyfödémes küldendők. (3108.) 

NAGYBEREG (Bereg vm.) teljesen osztott, reformá-
tus népiskola V. számú tanítói állására november hó 
28-ig lehet a lelkészi hivatalhoz benyújtandó kérvénnyel 
pályázni. Helyi javadalom 10% és a törvényes lakásbér, 
a többi államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. (3109.) 

NYÍRGKLSE-SZALMADPUSZTA róm. kat. egyház-
községe bizonytalan időre katonai szolgálatra bevonult 
kántortanítója helyettesítésére pályázatot hirdet. Pályáz-
hatnak nők is. Jelentkezési idő 21 nap. Fizetése: állam-
segély. Róm. Kat. Plébánia, Nyírlugos. (3109/a.) 

NYÍRGYULAJ ref. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. számú tanítónői állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalmazás: kezdőfizetée 
10%-a, lakbér, államsegély. — Úgyszintén pályázatot hir-
det katonai szolgálattételre bevonult kántortanítójának 
helyettesítésére is. Fizetés törvény szerint. Határidő 14 
nap. Nők is pályázhatnak. Pályázatok: Lelkészi Hivatal, 
Nyírgyulaj címre küldendők. (3110.) 

NAGYSZOKOND (Szatmár megye) róm. kat. egyház-
községe pályázatot hirdet a lemondás folytán megürese-
dett német tagozati tanítói állásra. Kötelessége: díjlevél 
szerint. Fizetése: államsegély és 33"33 pengő. Pályázati 
határidő 21 nap. Korteskedés kizáró ok. 1'elszerelt kér-
vénvek válaszbélyeggel a plébániahivatalhoz küldendők. 
(3111.) 

PUSZTASZEMES r. k. egyházközsége pályázatot hir-
det a II. számú tanítói állásra. Lakás nincs. Javadalom: 
10% az egyházközségtől lakbérrel. A többi államsegély. 
Az állás most van szervezés alatt. Nők is pályázhatnak. 
Plébániahivatal, Kőröshegy (Somogy megye). (3116.) 

PAKS községi iskolaszéke elhalálozás folytán meg-
üresedett paksi községi belterületi népiskolánál a III. 
férfitanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes. Ha az állás külterületi iskolánál 
jelenleg működő tanítóval lenne átválasztással betöltve, 
abban az ecetben egyik egytanítós külterületi iskola taní-
tói állása üresednék meg a törvényes fizetéssel, termé-
szetbeni lakással, melyre férfiak és nők is pályázhatnak. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Kellően felszerelt kérvó-
nvek Németh Mihály igazgatóhoz, Paksra küldendők. 
(3113.) 

POLGÁR—FÖVF-NYESHÁT káptalani iskolájának 
r. k. iskolaszéke lemondás folytán megüresedett I. számú 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet tanító, 
illetve tanítónő részére. Javadalom természetbeni lakás, 
kert, törvényszerinti fizetés. Egri Főkáptalanhoz címzett 
kérvénvek: Polgár—Görbeháztelepi plébánián nyújtandók 
be. (3114.) 

PAKS közs. iskolaszéke a hegyespusztai iskolához ka-
tonai szolgálatot teljesítő tanító helyettesítésére azon-
nali hatállyal pályázatot hirdet, törvényes fizetéssel, 
amely havi 135'— pengő. Jelentkezés Németh Mihály 
igazgatónál, Paks. (3115.) 
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z o n g o r a t é r • n 
VII. Erzsébot-krt U 

'Uágimárkds fnxo'ík, piamaók nagy rálaitUkban. Kényelmei 
•IttUtfífUt. Saját ériekében kereste fel ísolliságárSt Ummtr\ 

kereirténv réginket. 

HUSZÁR PÁL 
•UDAMtT. M- KUNOM). II-NÉL. 
TORNASZEREK, 

ISKOLAPADOK, 
SPORTSZLREK-

UMStt mhétttínmt tegélyt kenu, 
kán* liánlatomat, hofy mji ttatoPiojta. 

I M A K Ö N Y V É T szerezze be a 

KORDA KÖNYVKERESKEDÉSBEN 
Bpes t . , VII . Mikszá th Kálmán - té r 4. 

Nfilcnek elsőrangú ; Rpincrs : Mária segíts ! ima-
könyv P 2 —, 2-50 ,2-80, 4 — és P 12 — árban. 
Férfiaknak : Dr. Czapik: Katholikus férfiak ima-
könyve P 2 —, bőrkötés P 5" 60. 

NINCS FÉNYES KIRAKAT 
ITT OLCSÓ ÉS JÓ U y y Q ^ y VÁSÁROLHAT 

BÚTORÜZLET AZ UDVARBAN 
BUDAPEST, KÁROLY-KÖRÚT lO 

SZ. DOBY IDA; TORNÁZZUNK GYEREKEK! 
(Harmadik ezer) 

Tanmene t sze rűen feldolgozott 80 tornaóra, t o r n a s z e r e k 
n é l k ü l , óvodák és népiskolák részére. 

Ára t 4 pengő (utánvéttel 5 P) 
Kapható szerzőnél (Budapest , VII . ker. i l l . tanítónőképző). 

E r d é l y r é s z i e l i rús í tó Lepage könyvkereskedő, Kolozsvár 

F E N Y Ó N E Z O Í S G O H A 1 E K M E 
S n d i p t i l , VII,, Er: iébe(>k5rót 2 6 . 
F l l i g m á r k l l zongorák, ptamiaók omffr választékban. 
iigtlcsébh árak. RiuletfiitUe kari 39 P-tíl. Vidékre éljtalan 
reikcKttratoláa 

H i r i c h A. Jakab f inombőr gyára D J P E S T 
Központ : Budapest, IV., Károly-körút 24. 

SZÉKELYKAL (Maros-Torda vm.) róm. kat. iskola-
széke tényleges katonai szolgálatra bevonult kántortaní-
tója helyettesítésére pályázatot hirdet. Határidő novem-
ber 30. Fizetés törvényes. Pályázatok a székelykáli róm. 
kat. iskolaszék elnöksége címére küldendők. (3127.) 

RAKACA gör. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Javadalom: Tanítói fizetés: 20 hold 
ízánló, legelő, erdővel (3 bécsi öl fa), terményváltság 
250 P. Kár,tori fizetés: 20 hold szántó és rét, legelővel, 
erdővel (2 bécsi öl fa), 15 köböl rozspárbér, 200 P stóla. 
Összesen 63 értékegységben. Földek jelenleg bérbeadva 
40 q búzáért. Leventeoktatás kötelező. Határidő 21 nap. 
Posta, autóbuszállumás helyben. Rakaca, Borsod megye. 
(3117.) 

RAGÁLY r. k. kántortanítói állása lemondástól fel-
tételezetten megüresedik. Helyi javadalom 10 egység. 
8 osztály. Pályázhatnak nők és férfiak. Pályázati határ-
idő törvényes. Plébánia, Ragály. (3118.) 

SOMOGYTÜR református egyházközsége kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Javadalom: 2 szoba, konyha, 
melléképületekből álló lakás, készpénz a mindenkori ta-
nítói kezdőfizetés 10%-a, 880 kg rozs, 17 ürmétor kemény 
tűzifa, egy hold és 1157 D-öl szántóföld, egy hold éa 
800 D-öl legelőilletőség, 905 D-öl rét. Ismétlőiskolások 
tanításáért a politikai községtől 46'40 P. Földek adóját 
az egyház fizeti. Megfelelő államsegély. Pályázat a lel-
készi hivatalba ki'ldendő. Határidő három hét. Állás 
azonnal elfoglalandó. (3119.) 

SOMOGYKUTAS református egyházának iskolaszéke 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett orgo-
ni.-ta-kántnrtanítói állásra. Ilelvi javadalom kilenc érték-
egység ötvennégy %. Lakás, gyümölcsöskert. 696 pengő 
stb. Államsegélyes Fővonali állomás, gyógyszertár, or-
vos, posta helyben. Kaposvártól 28, Csurgótól 32, Nagy-
atád fürdőhelytől 15 kilométerre. Pályázat Egyházmegyei 
Tanügyi Elnök címére, Orci, u. p. Taszár, íomogy vm. 
küldendők. Pályázhatnak nők is. Állás megerősítés után 
elfoglalandó. (3121.) 

SÁRRÉTUDVARI református egyháza pályázatot 
hirdet II. sz. nőtanítói állásra. Javadalom: értékegység: 
30 és államsegély. Lakás: természetben. Kötelesség: tör-
•vénvszerű. Pályázati határidő: 21 nap. Állás azonnal el-
foglalandó. Válaszbélveggel ellátott kérvények Lelkészi 
Hivatal címére küldendők. (3120.) 

SOMOGY-NAGYBAJOM református egyháza helyet-
tesítéssel megbízott tanítót keres katonai szolgálat és 
nyugdíjazás előtti betegszabadság miatt megüresedett 
hato.-zlályú iskolájához. A törvényes fizetésen felül lakás, 
fűtés, világítás. Szabályszerűen felszerelt pályázati kér-
vények 21 napon belül a ref. lelkészi hivatalhoz, Nagy-
bajom (Somogy megye) küldendők. (3122.) 

SOMOGYIIARSAGY róm. kat. egyházközsége a le-
mondás folytán megüresedett II. sz. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázati határidő 21 nap. Helyi járan-
dóság 20%, többi államsegély. Német nyelv tudása köte-
lező. Kérvények Plébánia, Somogyhárságy küldendők. 
(3123.) 

SZERÉNY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás foly-
tán megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes. Tannyelv magyar. Pályázhatnak 
férfiak és nők. Pályázati határidő december 6. Kérvények 
felbélyegzett válaszborítékkal Plébániahivatal, Szebény 
(Baranya m.) címre küldendők. (3124.) 

VASAROSBÉC róm. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett 11. sorszámú tanítói állásra 
21 napos határidővel. Nők is pályázhatnak. Fizetése 10% 
helvi javadalom, lakáspénz, államsegé'v. Kérvények fel-
bélyegzett. válaszborítékkal Plébániahivatal, Németlad 
(Pomogv vm.) címre küldendők. (3137.) 

ZIÍMPLÉNAGÁRD református iskolaszéke huszonegy-
napi határidővel pályázatot hirdet most szervezett III. 
tanítói állására. Fizetés: lakás vagy lakbér, 10%-os 
helyi hozzájárulás, a többi államsegély. Nők is pályáz-
hatnak. Válaszbélyeges kérvények Református Lelkészi 
Hivatal címére küldendők. (3138.) 
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SZIGETI ISTVÁN ES TÁRSAI könyvkötészet? 
Budapest VII. HárHfa-utca 33. (Wesselényi utca sarok* Tel. 141 1 3 - Egyetemi és Iskolai könyvtárnk ẑrtlHMI-

SZEREP ref. egyháza pályázatot hirdet négytanerős 
iskolájánál megüresedett II. ez. tanítói állásra. Javada-
lom: 10 kh. 683 D-öl szántó, 3 kh. 861 D-öl kaszáló, 
474 D-öl kert 16 értékegységben, természetbeni lakás, 
kiegészítő államsegély. Kötelessége a reábízott osztály 
vagy osztályok vezetése, lelkész és kántor akadályoz-
tatása esetén díjtalan helyettesítése, belmissziói munka, 
dalárda vezetése, közs. gazd. továbbképző népiskolában 
oktatás, egyházi jegyzőség, ha megbízatik vele: törzs-
könyvvezetés, leventeoktatás, faiskolakezelés. Amennyi-
ben erre az állásra helyben szolgáló tanító választatnék 
meg az I. vagy IV. számú állásról, úgy azok egyikére 
történik választás. Az I. sz. kántortanítói állás java-
dalma: 13 kh. 1453 D-öl szántó, 2 kh. 1088 D-öl ka-
száló, 474 D-öl kert, 9'20 q búza, összesen 29 értékegy-
ségben, természetbeni lakás, kiegészítő államsegély. Kö-
telessége: a reábízott osztály vagy osztályok vezetése, 
kántori szolgálat, dalárdavezetés, lelkész akadályoztatása 
esetén helyettesítése, közs. gazdasági továbbképző nép-
iskolában oktatás; megbízatás esetén egyházjegyzői tiszt-
ség, legátusellátás, hosszúháti vallásoktatás megfelelő 
díjazás mellett. A IV. sz. tanítói állás javadalma: 10%-os 
helyi hozzájárulás, a többi államsegély, törvényszerű lak-
bér. Kötelessége a reábízott osztály vagy osztályok veze-
tése, belmissziói munka, lelkész és kántor akadályozta-
tása esetén díjtalan helyettesítés, közs. gazd. tovább-
képző népiskolában oktatás. A II. és IV. sz. állásokra 
férfiak és nők, az I. sz. állásra csak férfiak pályázhat-
nak. A pályázók jelezzék, hogy bármelyik állásra fenn-
tartják-e pályázatukat, vagy csak azok valamelyikére. 
Pályázati határidő a Néptanítók Lapjában történt meg-
jelenéstől számított 21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. 
Orvos, vasút, posta helyben. Kérvények a Szolgálati 
Pragmatika szerint felszerelve, válaszbélyeggel ellátva, 
Iskolaszéki elnök, Szerep (Bihar m.) címre küldendők. 
(3125.) 

SZENTMARGITA PUSZTA (Szabolcs vm.) r. k. ura-
dalmi iskolája kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Határidő 21 nap. Fizetés törvényes, lakás természetben. 
Pályázat Szentmargitapuszta plébániára küldendő és az 
Egri Székesfőkáptalanhoz címzendő. (3128.) 

SZENTPÉTERÜR (Zala m.) plébániája katonai izol-
gálatra bevonult kántorhelyettes osztálytanítójának ideig-
lenes helyettesítésére 21 napi határidőre pályázatot hir-
det. Fizetés törvénves, kántorizálás külön díjazva. Nők 
is pályázhatnak. (3Í29.) 

SZEDRES r. k. egyházközsége tanítónői állásra nov. 
15-től dec. 6-ig bezárólag pályázatot hirdet. Fizetés: 
törvényes illetmény, lakbér és 400 D-öl kertilletmény 
megváltásának ára. A kérvény a tolnai r. k. plébánia-
hivatalnak küldendő. (3130.) 

ÜJKÉCSKE község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett sárhalmi külterületi II. 
számú tanítói állás betöltésére. Javadalom törvényszerinti 
és lakáspénz. Határidő 21 nap. Kellően felszerelt pályá-
zatok Községi Iskolaszék Elnöksége, Ojkécske címre kül-
dendők. (3136.) 

TÓFEJ róm. kat. egyházközsége 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet a lemondás Folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Törvényes fizetése 15 értékegység ég 
államsegély. Kötelességei díjlevél szerint. Lakása vasút-
állomástól öt perc. Tófejről alkalmas vonatjárás van 
középiskolákkal rendelkező, 20 km-re levő Zalaegerszegre. 
Kántori oklevéllel bíró tanítónők is pályázhatnak. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények Plébániahivatal, Tófej, 
Zala megye címre küldendők. (3132.) 

TISZAKESZI róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
21 napi határidővel tanítói állásra. Tanítónők is pályái-
hatnak. Természetbeni lakás; 10% helyi javadalom, 
többi államsegély. Kisegítői állás azonnal elfoglalható 
Róm. kat. Plébánia, Mezőcsát. (3131.) 

TARRÓS róm. kat. iskolájának 3 éves katonai szol-
gálatra bevonult tanítójának helyettesítésére pályázatot 
hirdet az egyházközség. Javadalom: lakás, Hites és tör-
vényes fizetés. Üj iskola. Kérvények a vásárosdombói 
plébánia címére küldendők. (3133.) 

TERBELÉD kántortanítói állására pályázatot hirdet 
az iskolaszék. Jó lakás, melléképületek, konyhakert, 
3 hold föld. Párbér: 9 mázsa búza és rozs, 15 m® tűzifa, 
stóla 120 P. Plébánia, Rapp. (3134.) 

TÁPIÓGYÖRGYE község iskolaszéke a katonai szol-
gálatra történt behívás miatt bizonytalan időre törvényes 
helyettesítési díj mellett kettő helyettes tanítói állásra 
pályázatot hirdet. A pályádat községi iskolaszéki elnök-
ség, Tápiógyörgye címre lfűldendő (3135 ) 

SZÖLLOSGYÓRÖK községi iskolaszéke 15 napi ha-
táridővel pályázatot hirdet katonai szolgálatot teljesít® 
tanító helyettesítésére. Fizetés törvényes. Nők is pályáz-
hatnak. Kérvények: Községi Iskolaszék, Szöllősgyörök 
(Somogy m.) küldendők. (3126.) 

OZMÁNBÜK róm. kat. kántortanítói állására 21 napi 
határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés és kötelességek 
d/jlevél szerint Kérvények Plébániahivatal, Zalaháshágy 
küldendők. (3112.) 

ZALKOD görög katolikus kántortanítói állására pá-
lyázatot hirdetek. Fizetés szabályszerű. Pályázhatnak 
róm. kat. vallásúak és nők is. Pályázati határidő 2 hét 
Iskolaszék. Kérvények kenézlői gör. kat. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (3139.) 

Tanítóházaspár figyelem! Az AJAKI (a gimnázium-
mal, tanítónőképzővel, leánypolgárival rendelkező Kisvár-
dától 3 km-re) róm. kat. egyházközség öttanerős iskolájá-
nál a II. és III. tanítói állásra pályázatot hirdet. Férfiak, 
nők pályázhatnak. Fizetés törvényes. Kötelességek díjle-
vél szerint. Ha ezen állások valamelyikére egy már itt 
működő tanerő választatnék meg, a beérkezett pályáza-
tok az így megüresedett állásra is igénytartóknak fognak 
tekintetni.. Határidő 21 nap. Vasútállomás helyben. 
(Ungvár, Munkács—Nyíregyházi vonal). Ajaki Róm. 
Kat. Plébániahivatal. (3142.) 

AGGTELEK ref. egyháza pályázatot hirdet II. számú 
tanítónői állásra. Javadalom államsegéllyel törvénye*. 
Kötelesség az iskolaszék által rábízott osztályok taní-
tása, belmissziói munkában részvétel. Pályázati határidő 
a megjelenéstől 21 nap. (3143.) 

AJAK református presbitériuma pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Javadalom: lakás, kert, melléképü-
letek, 15 magyarhold föld (15 értékegy6Ógben), a többi 
államsegély. Kötelessége: egytanerős iskola vezetése, 
kántori teendők végzése, belmissziói munkákban segítés. 
Pályázati kérvények december 10-ig küldendők be a lel-
készi hivatalhoz. Állás 1943. január 1-éu elfoglalandó. 
(3144.) 

BALKÁNY község községi iskoláinak iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet az üresedésben levő: Nagymogyorós-
tanyai II. számú, a Perked-pusztai II. számú és a Tor-
más-pusztai I. számú tanítói állásokra. A Tizetés törvény-
szerű. Az I. számú állással kert és lakás jár. A II. számú 
állásoknál a törvényszerű lakbért fizetjük és ezen felül 
egy-egy szobát bocsátunk díjtalanul rendelkezésre. Ai 
iskolák kéttanerősek. Pályázhatnak férfiak, nők egyaránt. 
Pályázati határidő 21 nap. Kérvények községi iskolák 
iíkolaszéki elnöke, Balkány küldendők. (3147.) 
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AL8ÓGALLA. Szent István Egyházközsége 21 aapoi 
határidővel pályázatot hirdet újonnan szervezett II. sz. 
tanítónői állásra. Javadalom: törvényes lakbér, 10% os 
helyi javadalom, a többi államsegély. Kötelességek díjle-
vél szerint. Kellően felszerelt kérvények Plébániahivatal, 
Alsógalla, Komárom mi. címre küldendők. (3145.) 

BÖKÖNY róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
21 napos határidővel a tényleges katonai szolgálatra be-
vonult kántortanítéja helyettesítésére. Fizetés törvényes 
és lakbér. Nők is pályázhatnak Kérvények Róm. Kat. 
Plébánia, Geszteréd, Szabolcs vm. címre- küldendők 
(3146.) 

BÉKÉSSZENTANDRAS község iskolaszéke a Nép-
tanítók Lapjában október 1-én megjelent pályázat határ-
idejét 21 napi határidővel megismétli. Nők is pályázhat-
lak. (3148.) 

KAVA róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Pályázati határidő 21 nap a hirdetéstől. A fizetés törvé-
nves. Kérvények küldendők: Tápióbicske, Plébánia. 
(3155.) 

BOGDASA református egyháza pályázatot hiídet újon-
nan szervezett kántortanítói állásra. Javadalom: három-
szobás, előszobás jó lakás, kert és minden mellékhelyiség-
gel,' 6 kat. hold., föld, 6 öl kemény hasábt.üzifa, páronként 
12'5 kg búza, 12 kg tengeri, lélekpénz, disznóláb stb. 
Kötelessége I—VIII. osztály tanítása, kántori teendők 
végzése és a szokásos 6egédkezés a belmissziói munkák-
ban. Vasút, országút, posta helyben; orvos, patika 1*5 
km. Pályázati határidő 21 nap, ez idő alatt bármely va-
sárnap kántorpróba önköltségen: (Nem kötelező.) Nők is 
pályázhatnak. Pályázatok Ref. Lelkipásztori Hivatal, 
Bogdása, Baranya m. küldendők. Az állás január elsején 
elfoglalandó. (3150.) 

ÉRSEKCSANAD róm. kat. egyházközsége kéttamerős 
iskolájánál a lemondás folytán megüresedett II. sz. taní-
tói állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Java-
dalom: 11 kat." hold 1410 D-öl szántó és 3 kat. hold 291 
• - ö l szőlőföld 16 értékegységben, 15% helyi hozzájáru-
lás, a többi államsegély, 3 szobás modern lakás. A szőlő-
földből 1 kat. hold 400 D-öl 28 évig még az ültetőnek 
haszonélvezetre van átadva. Kötelességek: a Rendszabá-
lyokban és díjlevélben vannak lefektetve. Férfiak és nők 
pályázhatnak. Az állás azonnal elfoglalandó. Korteskedés 
kizáró ok Kellően felszerelt, válaszbélyeggel ellátott kér-
vények Róm. Kat. Plébánia, Érsekcsanád, (Pest vm.) 
küldendők. (3151.) 

GESZTERÉD róm kat. egyházközsége újra pályázatot 
hirdet a háromtanerős részben osztott iskolájánál meg-
üresedett II. sz. férfitanítói állásra 21 napi határidővel. 
Nők is pályázhatnak. Javadalom: 90% államsegély, 10% 
helyi javadalom, melyet pontosan megkap, természetbeni 
lakás a község központjában, saját tantermével. Iskola a 
lakással 1926-ban épült, tiszta tégla. A lakás áll: 2 utcai 
szoba, előszoba, konyha, speiz és nagy pinoe, külön virá-
gos ós konyhakert. Lakás és melléképületei jókarban, 
lakás átfestve. Vasútállomás Balkány, Geszterédtől 5 km, 
köves út köti össze. A megválasztott tanerő az egyház-
községtől 100 pengő költözési díjat kap és a vasútállo-
mástól bútorait díjmentesen szállítja be az egyházközség. 
Leventeoktafók előnyben. Kötelesség díjlevél szerint. 
Róm. Kat. Plébánia, Geszteréd, Szabolcs vm. (3152.) 

HODOSCSÉPANY róm. kat. egyházközsége a lemon-
dás folytán, megüresedett V. sz. tanítónői állásra pályáza-
tot hirdet. Fizetés 20% a helyi javadalom és törvényes 
lakbér, többi államsegély. Határidő'21 nap. Válaszbélyeg-
gel ellátott szabályszerűen felszerelt kérvények a Róm. 
kat. plébánia, Hódoscsépány (Borsod) címére küldendők. 
(3153.) 

HÍRNEVES ZONGORATERME 
r Budapest, viimos császá»-út68 
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IRSA róm. kat. egyházközsége 3 heti határidővel pá-
lyázatot hirdet II. férfitanítói állására. Fizetés és lakás-
pénz törvényes, kántorsághoz értők előnyben. Irsa fő-
vonal Ó3 betonút melletti nagyközség Budapest közelé-
ben. Polgári fiú-, leányiskola helyben, gimnázium szom-
szédos városban, öttanerős iskola. Plébániahivatal, Irsa, 
Pest vm. (3154.) 

KERECSENY róm. kat. egyházközsége távozás foly-
tán megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: szép, száraz, egészséges lakás déli ablakok-
kal, amely az iskolával össze van építve, mellékhelyisé-
gekkel, kúttal s 400 négyszögöl kerttel, 18 termő gyü-
mölcsfával. Helyi javadalma állami fizetésének 10%-a a 
politikai községtől. Kántoriakban jártas nők előnyben. 
Határidő 21 nap. Plébánia, Oroszíony, Zala m. (3154/a.) 

BALATONKILITI (Somogy vm.) róm.. kat. egyház-
községe hadbavonult kántortanítója helyettesítésére 15 
napi határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. 
Nők is pályázhatnak. (3149.) 

KAPOSSZENTBENEDEK róm. kat. egyházközsége 
hadbavonult kántortanítója helyettesítésére leszereléséig 
21 napi határidővel másodízben pályázatot hirdet. Fizd-
'tés törvényes. Nők is pályázhatnak. Plébánia, Kapos-
szentbenedek. Posta Bárdibükk. (3156.) 

KÖRNYE község óvodafelügyelőbizottsága a lemon-
dás következtében megüresedett és a belügyminiszter úr 
356720/1942.' XVII. számú rendeletével betölteni enge-
délyezett, fizetéskiegészítő államsegélyes óvónői állásra 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma: törvényszerű fize-
tés és természetbeni lakás. Csak katolikus vallású óvónők 
pályázhatnak. A német nyelv tudása kívánatos és igazo-
landó. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől szá-
mított 21 nap. A szabályszerűen felszerelt kérvények a 
községi óvoda felügyelőbizottságának, Környe, (Komá-
rom megye) címre küldendők. (3157.) 

MAKKOSHOTYKA ref. egyházközség presbitériuma 
pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett II. sz. 
tanítónői állásra. Javadalom: 10% az egyháztól és lakás. 
A többi államsegély. Határidő a megjelenéstől számított 
21 nap. Ref. Lelkészi Hivatal. U. p. Sárospatak. (3159,) 
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REMÉNYI M I H Á L Y 
ö fensége Dr. J Ó Z S E F F E R E N C k i r . herceg úr és a Zeneművészet i Főiskola szál l í tójának 

harmóniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T VI, K I R Á L Y . U T C A 58. 

Ne vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhajt. Csere. Részlet. K e r e s z t é n y cég. 

LADANYBENE község iskolaszéke a Néptanítók 
Lapja folyó évi szeptember 15-én megjelent 18. 6zámában 
meghirdetett pályázat határidejét december l-ig meghosz-
szabbítja. (3158.) 

NYÍRTURA róm. kat. egyházközsége e lap október 1. 
számában megjelent pálvázati hirdetését megismétli. 
(3160.) 

NYÍRKÁRÁSZ gör. kat. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondis folytán megüresedett II. tanítói állásra. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Fizetés egyháztól 15%, 
többi államsegély. III. állás szervezés alatt. Pályázatok 
lelkészi hivatalhoz felszerelten küldendők, válaszbélyeg-
gel. (3160/a.) 

NYIRÁD róm. kat. egyházközsége háromheti határ-
idővel pályázatot hirdet az újonnan szervezett IV-ik sor-
számú osztálytanítói (női) állásra. Javadalom: törvényes 
tanítói fizetés és lakbér. Válaszbélyeges kérvények Plé-
bániahivatal, Nyirád, Zala vm. küldendők. (3161.) 

NAGYNARDA róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: 28 értékegység, stóla és államsegély. 
21 napi határidő. Lakosság anyanyelve horvát, tannyelv 
magyar. Kérvények Plébániahivatal, Nagynarda, posta 
Felsőcsatár, Vas m. küldendők. (3161/a.) 

ÓVÁR róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel 
pályázatot hirdet az egytanerős iskolájához. Helyi java-
dalom: lakás kerttel, 13 kat. hold 1320 D-öl szántó, 1320 
kg rozs, 150 liter must, 3 q széna, 12 m3 fa, 14 P kész-
pénz, államsegély illotményhivataltól. Az iskola és a 
lakás teljesen új, modern. Nők, csak kántorizálni tudók 
is pályázhatnak. Szabályszerűen felszerelt kérvények: 
Plébániahivatal, Óvár, u. p. Zsély, Nógrád m. küldendők. 
(3162.) 

SÁROSPATAK gör. kat. egyháza 21 napos határidő-
vel pályázatot hirdet megüresedett kántortanítói állásra. 
Pályázati feltételek a lelkészi hivataltól megtudhatók. 
(3171.) 

PÜSPÖKNÁDASD róm. kat. egyházközsége három-
heti határidővel pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett II. sz. tanítónői állásra. Kötelessége díj-
levél szerint. Javadalom: törvényes fizetés és lakbér. 
Német nyelv tudása okvetlenül szükséges. Plébániahiva-
tal, Püspöknádasd, Baranya vm. (3164.) 

PÜSPÖKNÁDASD róm. kat. egyházközsége a Tan-
kerületi Kir. Főigazgatóság engedélyezésétől feltételezet-
ten háromheti határidővel pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett V. sorszámú tanítói állásra. Köte-
lessége a leventekiképzésben résztvenni ós szükség ese-
tén a kántort díjtalanul helyettesíteni. Javadalom: tör-
vényes fizetés és lakbér. Német nyelv tudása okvetlenül 
szükséges. Korteskedés kizáró ok. Plébániahivatal, Püs-
pöknádasd, Baranya vm. (3165.) 

POGONY tanítónői állására október 15-én megjelent 
hirdetést megismételjük. (3163} 

PÁTROHA református egyháza pályázatot hirdet 21 
napi határidővel a lemondás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Javadalom: háromszobás új lakás kert-
tel. 21 magyarhold kiváló minőségű szántóföld, 36 q búza 
egyház által biztosítva. 408 pengő fapénz, 136 pengő 
politikai községtől. Értékegység 56, a többi államsegély, 
stóla. Kötelessége a kántori teendőkön kivül az iskola-
szék által kijelölt osztály, vagy osztályok vezetése, ifjú-
sági egyesület vezetése, énekkar szervezése, lelkész he-
lyettesítése. Az iskola öttamerős. Fővonal mentén. Orvos, 
posta, távirda helyben. Pályázati kérvények válaszbélyeg-
gel ellátva a lelkészi hivatalba küldendők. Énekpróba 
dec. 6-án délután 2 órakor. (3166.) 

ROMHÁNY (Nógrád vm.) róm. kat. egyházközség 
tanácsa, mint iskolaszék, pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett II. számú tanítói állásra, melynek 
javadalma a kezdőfizetés 28%-a, szabályszerű lakbér és 
államsegély. Kötelességei a püspökkari Rendszabályok-
ban, a katolikus Tanterv és Utasítás szerint, nemkülön-
ben szükségből a kántor helyettesítése, Szívgárda és 
Ifjúsági egyesület vezetése, leventék oktatása. Csak férfi-
tanítók pályázhatnak. Szabályszerűen felszerelt és válasz-
bélyeggel ellátott kérvények a Róm. Kat. Plébániahiva-
talnak küldendők meg e lap megjelenésétől számított há-
rom hét alatt Romhány, Nógrád vm. (3166/b.) 

RAJKA (Moson megye) evangélikus egyházközsége 
pályázatot hirdet újonnan szervezett IV. tanítói állásra. 
Helyi javadalom 20%, a többi államsegély. Tanítási 
nyelv német. Tanítónők is pályázhatnak. Szabályszerű 
kérvények 21 napon belül Evangélikus Lelkészi Hivatal, 
Rajka címre küldendők. (3167.) 

SACA róm. kat. iskolaszéke a f. évi szeptember 15. 
számban közölt pályázati hirdetését megismétli dec. 20-ig. 
(3168.) 

VERESEGYHÁZ (Pest közelében) róm. kat. egyház-
községe az újonnan szervezett VI. tanítói állásra új pá-
lyázatot hirdet 21 napi határidővel. Fizetés 20% helyi 
hozzájárulás, lakáspénz, a többi államsegély. Korteskedés 
kizáró ok. Most csak tanítónők pályázhatnak. Kérvények 
válaszbélyeggel Róm. Kat. Iskolaszék, Veresegyház, kül-
dendők. (3179.) 

SZENTETORNYA község Iskolaszéke pályázatot hir-
det a VI. ezámú szántómajori községi külterületi osztat-
lan iskolánál lemondás folytán megüresedett tanítói ál-
lásra. Javadalom: törvényes fizetés, melyből a kezdőfize-
tés 20%-a és 3 értékegység (20 q kemény vágott tűzifa 
házhoz szállítva) helyijavadalom, valamint legújabb tí-
pusú természetbeni lakás nagy kerttel, a többi állam-
segély. Róm. kat. pályázók előnyben részesülnek. Az állás 
választás után azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő 
3 hét. A szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeggel el-
látott kérvények az Iskolaszék címére küldendők. (3174.) 
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M O G Y O R Ó S S Y HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R A K Ó C Z I . Ú T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

PILISBOROSJENÖ iskolaszéke a fiúiskola kisebbségi 
magyar-német tagozatához III. tanítói állásra pályázatot 
hirdot november 30-ig. Tanítónők is pályázhatnak. Meg-
választásra azonnal elfoglalandó. Autóbusz Budapestre, 
orvos, patika helyben. Pályázatok Plébánia, Pilisboros-
jenő küldendők. (3166/a.) 

BUCSA (Békés m.) róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet II. és V. tanítói állásra. Tanítói házaspárnak al-
kalmas. Illetmény törvényes. Határidő 21 nap. (3187.) 

SZANISZLó református egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: lakás kerttel, 10 kishold I. osztályú 
szántóföld, 11 kishold homokszántóföld, 1 vékás kender-
föld, 550 D-öles szőlő, 5 drb legeltetési jog. Földek adó-
ját egyház fizeti. Felsorolt jövedelem 566 P-ben van fel-
értékelve. Államsegély. Külön kántori javadalom: 30 hl 
rozs. Kötelesség: I—IV. vegyes osztályok vezetése, bel-
missziói munkában való segédkezés, lelkész esetleges 
helyettesítése, énekkar vezetés, kántori teendők ellátása. 
Posta, vasútállomás helyben. Pályázati határidő 21 nap. 
Református Iskolaszék, Szaniszló. (3173.) 

KISKŰNMAJSA róm. kat. egyházközség képviselőtes-
tülete lemondás folytán megüresedett Kígyós-pusztai II. 
számú osztatlan vegyes iskolához, valamint a Majsa-
jakabszállás pusztai I. sz. iskolánál behelyezés folytán 
megüresedett két tanítói állásra pályázatot hirdet A 
majsajakabszállási állás csak ideiglenes helyettesítéssel 
lesz betöltve. Határidő: hirom hét. Szabályszerűen fel-
szerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények a kiskún-
majsai róm. kat. egyházközség elnökségéhez küldendők. 
(3184.) 

SZOKOLYA (Hont m.) ref. iskolaszéke pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett harmadik tanerői állásra. 
Helyi javadalom az egyházközségtől 20%, többit az ál-
lam adja, az egyházközségtől kertilletmény és lakbér. 
Elsősorban pályázhatnak tanítók, fiatalok, másodsorban 
tanítónők. Vasútállomás helyben, Pest 50 km, villany-
világítás van, vidéke szép, erdős: nyaralóhely. Köteles-
sége, mit az E. T. előírnak. A válaszbélyeggel ellátott 
pályázati kérvényekhez csatolandók hiteles akvi kivona-
tok, oklevél; határidő 21 nap. Pályázati kérvény: Reí. 
Lelkészi Hivatal, Szokolya, Hont m., küldendő. (3176.1 

TÖRÖKKOPPÁNY róm. kat. egyházközsége tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Kötelessé-
gek díjlevél és egyházhatósági előírás szerint. Kántoriak-
ban jártasság előny.ös. Pályázati határidő hirdetés meg-
jelenésétől számított huszonegy nap. Kérvények török-
koppányi plébániáira küldendők. (3178.) 

SZENTPÉTERFA róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet háromhetes határidővel III. számú osztály-
tanítói állásra. Nők is pályázhatnak. Kántorizálásban 
jártasak előnyben. Fizetés törvényes, lakás természet-
ben, konyhakerttel. Kérvénvek plébániahivatal címére 
küldendők. (3175.) 

SAJÓVÁMOS (Miskolchoz 12 km) ref. presbitériuma 
pályázatot hirdet újonnan szervezett II. számú tanítói 
állásra. Kötelessége: kijelölt osztályok tanítása, belmisz-
sziói munkákban részvétel. Javadalma: kezdőfizetés 
10% a, lakás vagy lakáspénz, többi államsegély. Pályá-
zati határidő 15 nap. (Posta helyben. Villanyvilágítás.) 
Szabályszerűen felszerelt kérvények Református Lelkészi 
Hivatal, Sajóvámos címr» küldendők. (3170.) 
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SZÁSZT?ÉGEN róm. kat. iskolaszéke tényleges kato-
nai szolgálatra bevonult tanító helyettesítésére tanítónőt 
vagy tanítót keres. Fizetés, törvényes. Állás azonnal el-
foglalandó. Kérvény címe: Plébánia, Szászrégen, Maros-
torda vármegye. (3172.) 

VÖRS róm. kat. egyházközsége e lap október 15-i szá-
mában hirdetett pályázatát azon változtatással, hogy 
mindkét állásra nők is pályázhatnak, újabb 21 napi határ-
idővel megismétli. (3190.) 

VERSEG róm. kat. iskolaszéke átválasztással megüre-
sedett. II. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Illet-
mény-hivataltól törvényes fizetés és lakbér. Tanító kán-
torhelyettes is, azért kántoriak tudása kötelező. Levente-
oktatásra képesítettek előnyben. Kötelességek díjlevélben. 
Határidő pályázatmegjelenéstől három hét. Pályázatok 
Plébánia, -Verseg, Pest megye, küldendők. (3185.) 

ÉRMIHALYFALVA református egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett IV. fitanítói állásra 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalmazás törvény sze-
rint.. Kötelesség: osztott iskolában törvényszerű. Pályá-
zatok: Lelkészi Hivatal, Érmihályfalva, Bihar megye, 
címre küldendők. (3188.) 

NYÍRBOGÁT egyházközsége gondnoksága lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra és még egy 
tanítói állásra pályázatot hirdet. E második tanítói állás 
állami. Tanító-házaspárnak nagyon előnyös. Vasúton 
Debrecen, Nyírbátor naponkint többször is megközelít-
hető. Javadalom természetbeni lakás, kántori stóla és ál-
lamsegély. Pályázati határidő 21 nap. Kérvények: római 
katolikus Plébániahivatal, Nyírbátor. (3189.) 

• -

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

KAR TÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot, 
Mendől Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(T. 14—64—11.) 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterein, Budapest, VIII., Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Törők-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra). 

MAGYAR-NÉMETSZAKOS róm. kat. polgári iskolai-
tanár Pestkörnyéken vagy nagy városban állást keres 
községi, egyházi, társulati vagy magániskolánál. Cím a 
kiadóban. (3177.) 

ELADÓ egy „Graf'-féle hosszú zongora. Cím: Szabó 
Rezső, Bőnyrétalap, Győr m. (3180.) 

JOGILAG MEGÜRESEDETT állást keresek Hajdú 
vagy a szomszédos megyékben. Megkeresést „R. k. taní-
tónő" jeligére a kiadóhivatalba. (3140.) 

CSERÉLNÉK Budapesttől 27 km-re levő hattanerős 
államitél (villany, vasút, posta helyben) Marosvásárhelyre 
vagy olvan erdélyi városba, hol büntetőtörvényszék van. 
Gálfalvv Mária, Budapost, XIV., Nürnberg-u. 36. (3067.) 

ÜLTESSÜNK RÓZSAT ősszel! 20 pompás- folyton-
virító, bokorrózsa, színkeverékben P 26'—, csomagolás-
sal és postafuvarral együtt. Számos elismerőlevél! Ár-
jegyzék készséggel: Réthy rózsaiskola, Békéscsaba. 

Katolikus kántoroknak nélkülözhetetlen a Barabás-
féle, országosan elismert és egyházfőhatóságilag engedé-
lyezett TEMETÖKÖNYV. Tartalmaz a pontos egyházi 
szertartáson kívül búcsúztatókat, kísérőénekeket, sírba-
tételi énekeket, gyászmiséket és a „Libera" szertartását, 
valamint koporsóbatételre való énekeket éa a halotti litá-
niát. Kapható fűzve, utánvéttel: Bondefy Lászlónál, 
Szombathely, Borsics-utca 14. Ára 8 P. Ugyanitt kapható: 
Dallamos Praeludiumok, ára (kötve) 3 P. A kottő együtt 
rendelve 10 P és a postabér. 

SZAMOLÁSTANfTASIIOZ vezérkönyvek, példatárak, 
taneszközök. írta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
molástanítás az elemi népiskola I. osztályában 1 P 20 f, 
II—III. osztályokban 1 P 10 f, IV., V—VI. osztályokban 
80 f, VII—VIII. osztályban 1 P 10 f. Számképek, szám-
fogalmak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és 
mérési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, 
II. o. 90 f, III. o. 1 P 10 í, IV. o. 1 P 40 f, VII—VIII 
o. 1 P 40 f. Számolódoboz az I. o. részére 1 P 20 f. Fali 
szemléltető tábla 4 P 80 f. Filckorong falitáblán való 
szemléltetéshez (3 színben 30 drb korong és műveleti je-
lek) 1 P 20 f. Színes lemezpapírkorong 1 készlet (20 drb) 
10 f. Játékpénz az I. o. részére (1 készlet 10 f, II. o. ré-
szére 1 készlet 10 f. (Papírlemezkorongból és játékpénz-
ből 10 csomagnál kevesebbet nem küld.) Legcélszerűbb 
megrendelési mód: Bene Lajos, Budapest 39365. számú 
csekkszámlára csekkbiankó-lapon az összeget beküldeni, 
az értesítő szelvényen megjelölni a kívánt munkákat. 
A szerző bérmentesen megküldi. Szemléltetőtábla rendelés 
esetén 92 fillér postaköltség is küldendő. 

CSERÉLNE áll. ev. tanító Fejér megyéből, Duna mel-
lől, Pest közeléből Vas, Zala vagy Veszprém megyékbe 
ev. vagy ref, tanítóval. Cím a kiadóban. (2631.) 

C á a t í l a k o / z & é k a 

(ALagyoK 

X á n y v & c J i á t a k 

Részletes tájékoztatással készséggel szolgál a 

Jd- (At. í^eJ^htí N y a h í d a 

KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18 
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ÖTOKTÁVOS, 15 regiszteres, 140 cm magas Leipzigi 
harmónium, keveset használt, jutányosán templom ré-
szére fi50-ért eladó. Farkasné, VIII., Staflenberger-u. 16 
fdszt 4. (3182.) 

ELADÓ HARMÓNIUM. Rendkívül erős, minden stra-
pát kibíró, fúvórendszerű, 2 sípsoros hangszer, templom-
ban, iskolában, énekkaroknak kiválóan megfelel. Ara G00 
pengő. Medveczkv István, Budapest, VIII., Thék Endre-
utca 34, II. 28. (5181.) 

CSERÉLNE református tanítónő nagyközségből, csa-
ládi okokból református tanítónővel, államival is, tanyai-
val is bárhová. Kifogástalan, gyönyörű hely. Minden 
helyben. Osztott iskola. Részletes ajánlatokat „Mező-
város" jeligével kiadóhivatal továbbít címemre. (3141.) 

CSERÉLNE áll. tanítónő Kolozsvártól nem messze 
levő 5 tanerős iskolától, Pest környékére, fővonal mel-
lett. Napi többszöri autóbuszjárat. Olcsó megélhetés. Cím; 
Kolozsvár, postafiók 1. (3183.) 

<M>cg>jc&eMt 
AZ 

OLVASÓ- ÉS TANKÖNYV 
A VÁROSÍ (IPARI ÉS KERESKEDELMI; TAN, 
TERVÜ NÉPISKOLÁK V.-VI. OSZT. SZÁMÁRA 

ÁRA: P 2-90 

OLVASÓ- ÉS TANKÖNYV 
A VÁROSI (IPARI ÉS KERESKEDELMI) TAN* 
TERVÚ NÉPISKOLÁK VII .-VHI .GSZT.SZÁMÁRA 

ÁRA P 3'90 
Megrendelhető minden kijelölt tankönyvkereskedőnél is. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA, EPEST., VIII.. MÚZEUM-KORÚT 6. 

MEGJELENT A „TANÍTÓI ZSEBKÖNYV" 
Összeállította: VANDRA JENŐ állami népiskolai igazgató'tanító. 160 oldal. 

TARTALMA: Fontosabb személyi adataim. Órarend. Iskolai szünnapok. Naptári rész. 1942/43. tanévi 
Hataridő=napló. Tanítói fizetés kimutatás. Lakáspénz kimutatás. Illetményeket terhelő levonások. 
Fizetési jegyzék. Korpótlék, Hadipótlék. Fizetési előlegek. Tisztviselői kölcsön. Igazgatói pótdíj. 
Családtagok bev. az OTBA könyvbe. OTBA ellátás és kedvezmények. Illetmények utalványozása. 
Tanítók szabadsága. Költségvetés. Iskolák számadása. Kölcsönkönyvtár. Leltári napló. Népiskolák 
túlzsúfoltsága megsz. Tanítói áthelyezések. Átköltozési illetmények. Ali. tanítói állások betöltése. 
Nem áll. tanítói állások betöltése. Természetbeni lakás. Nyugdíj kérése. A nyolcosztályos nép» 
iskoláról szóló rendelet. Mire figselmeztessük a tanulókat ? Iskolai irkák. Ajándékok elfogadása. 
Tanügyi főhatóságok. Tankerületi kir. főigazg. Kötelező költemények jegyzéke. Óraterv 1—VIII. 
oszt. isk. részére. Fővárosi útmutató. Postai díjszabás. Fontosabb illetékek. Százalékszámítási 
táblázatok. Napló 150 tanuló számára. 

A R A : puha vászockctésben P l'G8. Legcélszerűbb az összeget bélyegekben vagy postautalványon élőié 
beküldeni, postaköltségre 20 f többlettel. Így azonnal küldjük. — Megrendelhető: 

K Ó K A I L A I O S yQfrYVKFRESKEDfSIBrN, BLDAPFST, IV., K fl MI R M A Y FR KÁROLY. LTCA 3. 
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közismert l-einhh H A R M Ó N I U M O K o rg u n ahanggal 
ház-, iskolák«, dalárdák s különösen templomoknak í 
Ó s k e r e i z t l i n y h a r'm ó n i u m s p e c i á l i s c é g 

H Ö R L N Á N D O R Budapest II, Torok-utca 8. 
A budai Margit'hídfótól a' második uics jobbra. 

J a v a s l a t i n g y e n - Sürgönyeim: „HARMO^HÖRL"- Telefon: 151-652 

Most jelent meg ! Fontos újdonság ! 

F E R E N C Z I ISTVÁN: 

Az í rás -o lvasás t a n í t á s a 
a falusi i sko lákban 
Az írás-olvasás I. oszt. tanmenetének részletes feldolgozása, gyors átkép-

zés a tanító és II—VIII. oszt. számára. 

Az írásforradalomban nyugvópontot jelentő 55.000/1941. sz. Vkm. rendelet 
véglegesen megállapította az új betüformákat. Ennek és a falusi iskolák 
szerényebbre szabott lehetőségeinek figyelembe vételével készült e könyv, 
amely nemcsak a tanmenetkészítésre és a tanítási egységek feldolgozására 
ad mintát, hanem a tanító és a I I—VII I . oszt. tanulók írásának átképzésére 
is részletes útmutatást nyújt. 

A könyv ára 16 lap színes melléklettel P 6'— 

Megrendelhető a kiadónál 

K Ó K A I LAJOS Budapest IV, Kamermayer Károly-u. 3. 
Az összeg előzetes beküldése esetén bérmentes szállítás ! 

DEMÉNY IMRE 
orgona- és harmóniumkészítő 

BUDAPEST VI., LÁZÁR-U. 13 (az operánál) 
T E L E F O N : 1 1 1 - 4 9 0 

ÚJ O R G O N Á K H A R M Ó N I U M O K 
Javítás, hangolás. templomi iskolai, magán-

átalakítások használatra, 
s z o l i d á r o n . I Árjegyzék, prospektus díjtalan. 

41.850. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, VIII., Múzeum'körút 6. (F.: Thiering Richárdé 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

q Z E R K B S Z T Ö S E G Budapeai, V Klcbeisbeig u. 17. (Magya fc raly. 
"állás- és kteotrfafásüsryi minisztérium \ Tel 122-271 - 126-818 

I S IADOH1VA 1 AL; Királyt Magyal Egyetemi Nyomda, Budape* 
^ VII I . , Múzeum-krtrtit * «záro íOölvavár.i Telefon? t46-»4-

/ É Z I R Á T O K megőrzésére 
és visszaadására a szerkesz 

őség nem vállalkozik. — Hirde-
ések szövege a k i a d ó h i v a-

• a 1 n a k, minden egyéb kézirat 
oedig a s z e r k e s z t ő s é g n e k 

küldendő. 

C L Ő F 1 Z E T É S egész évre 9 6 0 pengő, negyedévre 2 5 0 pengő 
Egyes szám ára 50 fillér. A m. kir. vallás- es kfzoktatáMJgyi 

minisztérium 820—4—106/1930. VII I . d. szám alatt elrendelte, hegy 
az előfizetési díj az állami-, községi-, társulati-, magán- és érdr-
keltsegi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Az elő-
fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon 
vagy a Kir Magy. Egyetemi Nvon-da 37 d73- számú csekkszán láiára 

L l 1KDETÉS hivatalos palyazai 
" iofi l l . , magánhirdetés 14 fill 
szavankint, melyhez hozzászáml 
tödik a V K M engedélye alapjai 
25"/« felár Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P ' / , oldal 8^ P oldal 50 P 
'/8 oldal 30 P. A hirdetesi diiak a 
kiadohiv. elmére előre fizetendők 

A HABIIIXCADIK 
í r t a : D R O Z D Y GYULA 

OKAN, sok szemcontból fog-
lalkoztak már Kerecsendi Kiss 
Mártonnak „A harmincadik" 

című filmjével. A hozzászólásokat, kritiká-
kat figyelemmel kísértem, s ölömmel állapí-
tottam meg, hogy a tanító alakja ellen, amit 
Nagy^ Gáborban oly tökéletesen rajzolt meg 
az író és a művész, egyetlen szó sem hang-
zott el. Ez azt mutatja, hogy az iiodalom 
és a nagyközönség rokonszenvvel nézte és 
fogadta annak a tanítónak alakját, aki 
mélységesen átérzi és betölti hivatását, aki 
munkát és fáradságot nem ismer akkor, mi-
kor a magyar gyermekek megmentéséről, a 
kultúra terjesztéséről van szó, akinek szí-
vét, gondolkozását a legnehezebb eszmények 
hatják át és irányítják. Ennek a tanítónak 
szólt az a sok-sok taps, lelkendezés és könny, 
amellyel százezrek fejezték ki érzelmeiket 
akkor, mikor a filmet végignézték. Ezeknek 
lelke igazi tanító-lélekké emelkedett, mert 
hiszen Nagy Gáborral, a tanítóval éreztek, 
gondolkoztak és gondolatban cselekedtek 
azok is, akik ezelőtt talán fitymálva, lené-
zően beszéltek a.tanítóról, s eszükbe sem ju-
tott a tanítói hivatás magasztossága, nem-
zetmentő, nemzetnevelő jelentősége. Egészen 
bizonyos, hogy azok, akik ezt a filmet vé-
gignézték, ezentúl egészen más szívvel, más 
szemmel néznek a tanítóra, annak munká-
jára. S én abban látom „A harmincadik"-
nak egyik legnagyobb értékét, nemzetnevelő 
jelentőségét, mert hiszen százezreket nevel a 
tanító és a tanító munkájának megbecsülé-
sére. 

S mindezt Kerecsendi Kiss Mártonnak, a 
bicskei fiatal tanítónak köszönhetjük, aki 
első nagyobbszabású irodalmi alkotásával 

olyan tisztességet és megbecsülést szerzett a 
tanító névnek, mint előtte kevesen. Végre 
egy irodalmi alkotás, melyben a tanító nem 
mint félszeg, mosolyra, kacajra, szána-
lomra méltó figura, hanem a maga igazi 
mivoltában bemutatkozó olyan emelkedett 
tanítóiélek szerepel, akire tisztelettel, meg-
becsüléssel, elismeréssel és szeretettel kell 
tekintenie minden, nemzete sorsával törődő, 
s nemzeti kultúránkat szerető magyar em-
bernek. A társadalom tekintélyes része, 
minden rétege ezen a filmen látja és meg-
ismeri azt a harminckétezer Nagy Gábort, 
akik szerte az országban dolgoznak a szebb, 
a boldogabb magyar jövőt építő lelkek ala-
kításán. 

Kerecsendi Kiss Márton a fiatal tanító-
író megmutatta az íróknak hogyan kell ezen-
túl az irodalomban s a művészetben a ta-
nító alakját megformálni, s nemzetépítő 
munkáját bemutatni. Hisszük, hogy ezentúl 
többen követik majd Kerecsendi Kiss pél-
dáját, s „A harmincadik" tanítójának jel-
lemvonásaival többször találkozunk majd 
irodalmunkban. 

De a szerzővel egyenlő elismerés, tisztelet, 
köszönet és hála illeti Páger Antal színmű-
vészt is, mert mit ért volna az írónak min-
den szép elgondolása a tanítóról, ha nincs, 
aki a magyar tanítót úgy alakítsa, mint 
azt Páger Antal alakította1? ő át tudta élni 
a magyar tanító küzdelmének, odaadó mun-
kájának minden mozzanatát, s azt lelkébe 
élménnyé alakítva, nagy művészetének tel-
jességével vissza tudta adni, s át tudta ül-
tetni százezrek lelkébe. Aki a filmet látta, s 
a művészt figyelte, az érezte, hogy hangját, 
mozdulatát, arcjátékát a szív, a lélek szabá-
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lyozza, irányítja. Mindnyájan éreztük, hogy 
neki a tanító alakítása igazi gyönyörűség. 
Mondják, hogy felvételezés közben több he-
lyen változtatott Kerecsendi Kiss forgató-
könyvén, mert mint művész megérezte, hol 
kell tökéletesítenie a darabot azért, hogy a 
művészet eszközeivel minél erőteljesebb és 
mélyebb nevelőhatások érjék a nézők lelkét. 
Páger Antal ezzel is megmutatta, mennyire 
átérzi azt, hogy a művészetnek nemcsak a 
szórakoztatás, hanem a szórakoztatva neve-
lés is a feladata. Ez az egészséges gondolat 
egyébként is végigvonul Págernek vala-
mennyi szerepén. Ő a művészeten át igazi 
nemzetnevelő, mert csak értékeket ad. Olya-
nokat, amelyek a nézők érzelmi és értelmi 
életét nemesítik, fogékonnyá alakítják. Ez 
ad az ő művészetének tartalmat, ez teszi az 
ő művészetét igazi művészetté, nagy nem-
zeti értékké. 

Páger Antal „A harmincadikon" át még 
közelebb jutott a magyar tanítóság lelkéhez, 
mint ezelőtt állt. A harminckétezer magyar 
tanító őt magáénak tart ja, s hálával, sze-
retettel gondolunk rá, mert velünk érez, s 
velünk együtt szolgálja a nemzetnevelés 
szent ügyét. 

S most nézzük kissé közelebbről „A har-
mincadik" főbb alakjait s azok jellemét! 

Nagy Gábor életmentéssel kezdi tanítói 
működését; azzal, hogy embert ás ki a rá-
szakadt romok alól. Gyönyörű szimbóluma 
ez a tanítói hivatásnak, mert a tanító való-
ban életeket ment akkor, az igaz eszmények 
felé vezeti a reábízott gyermekeket, s köz-
ségeinek népét. Er re a munkára indul Nagy 
Gábor a tanító, s hősiesen küzd az eléje tor-
nyosuló nehézségekkel. Nincs iskola?. . . Csi-
nál a gépházból. Nincs tanítói lakás? . . . Ott 
a dinamófülke. Jó lesz az is, ha nincs más. 
Nincsenek padok, nincs felszerelés?... Mim-
kához fog, maga csinál. Aztán ábécét vet, 
amiből a lélek táplálkozik. Egyszeregyet 
vet, ami erős eszköz az élethez. Történelmet, 
földrajzot ültet, s abból lesz az ország. Köz-
ben félrevezetett szótlan munkás lelkét iga-
zítja helyre, aki heti 80 P keresetével nincs 
megelégedve akkor, mikor a tanítónak havi 
120 P-ből kell megélnie. Aztán a lombikjai 
között elmerülő, emberkerülő mérnök világ-
nézetét tereli helyes irányba, mikor meg-
érezteti vele, hogy a szeretet és a lélek nem 
légüres, hanem mélységes tartalmú szavak, 
amiért érdemes élni és dolgozni. A tanító 
segít a hóval, viharral küzdő gyermekeken. 
Neki''nem a kártya, a léha szerelem a szó-
rakozása, hanem az iskola, a munkásdalárda, 
a reábízott népnek a szolgálata. 

S mindezért a jutalma? . . . Megvan. Elő-
ször önmaga lelkének rendezettségében, a 

munka gyönyörűségében, aztán abban a sze-
retetben és ragaszkodásban, amivel őt a meg-
értő lelkek körülveszik. Ez ad neki erőt, 
kitartást, önbizalmat, az eléje táruló nehéz-
ségek leküzdéséhez. 

Aztán ott van Varga a motorkerékpáros 
zöldségtermelő és házalókereskedő. Micsoda 
szív, micsoda jellem! Motorkerékpárjából 
kihányja az áruját, azért, hogy bajbajutott 
gyermeken segítsen. Krétát, szivacsot visz 
az iskolának, mert neki az nem kell, minek 
az nek i ? . . . És agglegény létére családot 
alapít. Gyermekes özvegyasszonyt vesz el 
csak azért, hogy, meglegyen a harmincadik 
s így fennmaradhasson az iskola. 

És ott van a bányamester és annak érett-
ségizett leánya. Mind a kettő segít a tanító-
nak, ragaszkodik hozzá. A leány lemond 
egyetemi tanulmányairól csak azért, hogy 
Nagy Gábornak segítőtársa, felesége lehes-
sen. 

Ezek, meg a darabon végigvonuló többi 
emberi jóság az, ami a filmnek felbecsülhe-
tetlen értékét adja. Látszik, hogy Kere-
csendi Kiss Márton pedagógus szív, aki fő-
leg pozitívumokkal dolgozik. Ö az értékeket 
állítja előtérbe, ezekkel törekszik nevelőha-
tásokra, s darabjában be is bizonyítja, hogy 
az értékek a legbiztosabb, a leghatásosabb 
eszközök a küzdelemhez, a lelkek meghódí-
tásához. Darabjában ott a negatívum is, a 
közönyösök, az iskolát ellenzők, a tanítót ki-
csinylők szerepében. A néző érzi, hogy ezek 
felett az emelkedett gondolkozásnak, a szív 
jóságának, az odaadó önzetlen tanítói mun-
kának feltétlenül győznie kell. S a film né-
zése közben érezzük, hogy magunk is a ta-
nítóval küzdünk, bánkódunk és örülünk s 
mi is győzedelmeskedni akarunk a kapzsi-
ság, a léhaság, az anyagias gondolkozás 
felett. 

Olvastunk nyilatkozatot, kritikát, mely 
tiltakozik a bányatársulatoknak, vállalatok-
nak olyan beállítása ellen, amint azok „A 
harmincadik"-ban szerepelnek. Hivatkoz-
nak arra, hogy a bányatársulatoknak, válla-
latoknak a legszebb és legjobban felszerelt 
iskoláik vannak, tehát a darabnak ez a be-
állítása téves. Mi nagyon jól tudjuk, hogy 
a bányatársulatok és nagyobb vállalatok 
sokat áldoznak iskoláik és más kultúrintéz-
ményeik fejlesztésére, de azt is látjuk, hogy 
a filmnek nem is az a lényege, hogy vala-
mely bányatársulat, nagyvállalat nem lát ja 
szívesen az iskola felállítását, s nem kíván 
azért áldozatokat hozni. Mi jól látjuk, s jól 
lá t ja a közönség is, hogy itt arról a közöm-
bösségről, nemtörődömségről van szó, amely 
az iskolával, a tanító nemzetnevelő mun-
kájával szemben igenis még több helyen ta-
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pasztaiható. A szerző darabjában ennek a 
közömbösségnek, s az ebből származó gya-
kori gáncsoskodásnak, a tanítói hivatás le-
nézésének, a tanító semmibevevésének üzen 
hadat. S ainit kívánt, azt el is érte, mert aki 
ezt a filmet végignézte, a nemzet napszá-
mosát, a tanítót egészen más szemmel nézi 
most, mint a film megnézése előtt tette. Ez 
a film a. társadalom széles rétegeinek érdek-
lődését irányítja az iskola és a tanító mun-
kája, tehát a nemzetnevelés és annak mun-
kása felé. Ez pedig felbecsülhetetlenül nagy 
nemzeti érték. 

A magyar tanítóság büszkeséggel, hálá-
val és bizalommal tekint Kerecsendi Kiss 
Márton fiatal tanító-író felé. Hálásan kö-
szöni neki, Páger Antalnak és „A harmin-
cadik" valamennyi művészének ezt a „ta-
nító-filmet", amely a társadalom legszéle-
sebb rétegeit neveli, az iskola, a magyar 
nemzeti kultúra és munkásainak tisztele-
tére, megbecsülésére. Hálásan köszönjük ne-
kik azt is, hogy darabjukkal bennünk is erő-
sítik, mélyítik a hivatásszeretetet, amely 
erőt ad nekünk a nemzetépítés nagy és fele-
lősségteljes munkájához. 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁüt OYI TÁRCA 
KÖLTÜÉ«T£TÉ§E AZ 1943. ÉVRE 

A minisztérium 1943. évi költségvetési elő-
irányzatában felvett kiadások és bevételek fő-
összegeinek az előző előirányzattal szemben 
mutatkozó eltéréseit az alábbiakban ismertet-
jük. 

Rendes kiadások. 
1942. évre megállapított összeg 197.116.5C0 P 
1943. évre előirányzott összeg . . . . 253,346 000 P 

az 1943. évre tehát több 56.229.500 P 

Rendkívüli kiadások-
Átmeneti kiadások. 

1943. évre megállapított összeg 16,133.500 P 
1943. évre előirányzott összeg . . . . 19,552.000 P 

1943. évre tehát több 3,418.500 P 

Beruházások. 
1942. évre megállapított összeg 5,500 000 P 
1943. évre előirányzott összeg 5,070.000 P 

az 1943. évre tehát kevesebb . . . . 430.000 P 
Az összes kiadási többlet tehát 59.218 000 P 

Rendes bevételek-
1942. évre megállapított összeg 15,538.500 P 
1M3. évre előirányzott összeg 18,117.800 P 

az 1943. évre tehát több 2,579.300 P 

Rendkívüli bevételek. 
1942. évre megállapított összeg 516-500 P 
1943. évre előirányzott összeg 518.200 P 

az 1943. évre tehát több 1-700 P 
Az összes bevételi többlet tehát .. 2,581.000 P 

A kultúrtárca kiadásainak főösszege tehát 
kereken 278 millió pengő, szemben az .1942. évre 
megállapított 218'8 millió P kiadással. Ez az 
összehasonlítás azonban ném tartalmazza a 
visszafoglalt délvidéki területekre megállapí-
tott 1942. évi kiadásokat és számításba vett be-

vételeket. Ezeket is számításba véve, az 1942. évi 
előirányzattal szemben a többlet 39'9 millió 
pengő, amely összegből személyi járandósá-
gokra 20 millió P, hozzájárulásokra 17'6 millió P, 
dologi kiadásokra 51 millió P esik, a beruházá-
soknál pedig 2'8 millió P csökkenés mutatkozik. 

A mutatkozó többletből jelentős részt kép-
viselnek a visszafoglalt délvidéki területeken 
levő egyházak, iskolák és egyéb kulturális in-
tézmények zavartalan és eredményes működé-
sének biztosítása céljából előirányzott kiadások. 
A visszafoglalt délvidéki területek kulturál is 
színvonalának emelésére és a Balkán felé irá-
nyuló gazdasági kapcsolatok fejlesztésére alkal-
mas szakképzett i f júság nevelésére Üjvidéken 
Keleti Kereskedelmi Főiskola szerveztetett. 

A rendes kiadásokból 20T8 (az 1942. évben 
153'4) millió P személyi kiadás. Több kiadást 
kellett előirányozni a fokozatos előléptetésekre, 
a fizetéseknek és a családi pótlékoknak emelése 
folytán, a nem állami tanszemélyzet és a lel-
készek illetményeihez való hozzájárulásoknál. 
A még fennmaradó többletet egyrészt a vissza-
foglalt délvidéki területeken szolgálatot telje-
sítő alkalmazottak illetményei, részben pedig az 
a körülmény okozza, hogy az ország háborús 
erőfeszítései mellett is lényegesen javítani kel-
lett a súlyos körülmények között élő lelkészek, 
tanárok, tanítók helyzetét. A magasabb állások 
száma a tanárok és tanítók helyzetének további 
javítása céljából szaporíttatott. 1943. év elején 
300 ú j VII. fizetési osztályú állami és nem ál-
lami tanítói állás lesz betölthető. Az előmene-
tel meggyorsítása érdekében gondoskodás tör-
tént az ú j költségvetésben arról, hogy az eddigi 
3—3V2 év helyett a tanerők 2 évi tényleges, ki-
fogástalanul eltöltött szolgálat után rendes ta-
nárrá, tanítóvá legyenek kinevezhetők. Régi 
sérelme orvosoltatik a tanítóságnak azzal, hogy 
a hitvallásos iskoláknál működő kántortanítók 
helyzetének javítása és kettős munkájuk mél-
tányos díjazása céljából a szükséges fedezet 
előirányzásával a kántori illetményeknek a tör-
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vényszerü tanítói illetményektől való különvá-
lasziasa 1943. év januar havától lehetővé válik. 

A személyi természetű kiadasok a rendes ki-
adásoknak 79'6%-át, az összes kiadásoknak 
72 5%-at képviselik. 

A dologi természetű rendes kiadások összege 
516 millió tengő (az 1942. évben 43'6 millió 
pengő). A többletet a visszafoglalt területek 
egyházi és kulturális intézményeinek dologi 
kiadásai és a fokozott szükségletek okozzák. 
Többletet jelent n.ég a szórványban élő ma-
gyar családok hitéletének biztosítását szolgáló 
szórványlelkészségek szervezése is. A budapesti 
egyetemen oktatási és közegészségi érdekből a 
klinikai ágyak számát szaporítani kellett. 

Az átmeneti kiadásoknál többletet okoznak 
a visszafoglalt délvidéki területek iskoláinak 
helyreállítására felvett összegek, valamint az 
iskolai és társadalmi testnevelés céljaira elő-
irányzott összeg is. A tanárok és tanítók ré-
szére rendezendő átképző-tanfolyamok költsé-
geire, valamint a tan- és vezérkönyvek kiadá-
sára előirányzott tételek is jelentősek. 

A háborús anyaggazdálkodási viszonyok kö-
vetkeztében a már megkezdett építkezések be-
fejezése vétetett tervbe s nagyobb arányú ú j 
építkezések megindítását alkalmasabb idő-
pontra kellett halasztani. Ezért a beruházások 
összege némi csökkenést mutat. Népiskolák 
építésére 11 millió pengő fog a jövő évben ren-
delkezésre állni, de rendelkezésre áll még ez 
évben utoljára az 1938 : XX. törvénycikkel en-
gedélyezett beruházások keretében az e célra 
biztosított összeg is, 

Líceumok és tanítóképzőintézetek. 
A népiskolai tanítók és tanítónők képzésére 

szolgáló és fokozatosan átalakuló intézetekben 
a tanítóképzés továbbra is öt esztendő marad-
A tanulmányi és vizsgarend átmeneti szabályo-
zása értelmében az I—III. osztály, mint líceum, 
a IV. és V. osztály, mint tanító (nő) képzőinté-
zet működik, módosított tantervvel. Az 1941/42. 
iskolai évtől kezdve líceumi érettségi vizsgá-
latot csakis a négyosztályos gimnáziumi tago-
zattal kapcsolatos leánylíceumokban (nőnevelő-
intézetekben) és az újonnan alakult leánylíceu-
mokban tartottak. 

Az intézetek száma 77-ről 87-re emelkedett 
a csáktornyai, az újvidéki, a zombori állami, 
az újverbászi alapítványi német, a nagyváradi 
róm. kat., a szatmárnémeti ref., a sepsiszent-
györgyi ref., a nagykanizsai róm. kat. nő-
nevelő, a hajdúdorogi gör. kat. és a budapesti 
Erzsébet Nőiskolái intézetekkel. Mivel az ille-
tékes egyházi főhatóság a kalocsai róm. kat. 
tanítónőképzőt fokozatosan megszünteti és ez-
zel kapcsolatosan Szabadkán megnyitotta a 
Tóm. kat. leánylíceumot, az létszámváltozást 
nem jelent. 

Állami líceumok és tanítóképzőintézetek 
száma 15, míg az állami leánylíceumok és ta-
nítónőképzőintézetek száma: 7. Államsegélyben 
részesül 7 róm. kat., 5 református, 2 evangé-
likus és 2 gör. kat. (összesen 16) líceum és ta-
nítóképzőintézet, míg a leánylíceumok és ta-

nítónőképzőintézetek közül 31 kap állam-
segélyt. Ezek közül 22 róm. kat., 7 református, 
1 evangélikus és 1 gör. katolikus. 

A személyi járandóságok rovatán az állami 
líceumok és tanítóképzőintézeteknél 40 heljet-
tes tanár i állás rendes tanári állássá szeivez-
tetett át, valamint 1 ötödik fizetési osztályú 
igazgatói állás szerveztetett. A „Hozzájárulás 
a nem állami tanszemélyzet illetményeihez" ro-
vaton 34 helyettes tanári állás rendessé szer-
veztetett át és egy V. fizetési osztályú igazga-
tói állás szerveztetett. 

Töl b felekezeti tanító(nő)képzőintézet do-
logi kiadósaira államsegélyt biztosít az „Egyéb 
hozzájárulások" rovata. Ugyanezen a rovaton 
nyer fedezetet az az összeg is, amellyel a mi-
niszter az iskolafenntartókat abban a törekvé-
sükben kívánja támogatni, hogy a legszegé-
nyebb és legkiválóbb növendékek részére ingye-
nes és kedvezményes ellátás legyen biztosít-
ható. 

Építési tatarozási és felszerelési államsegély 
van a költségvetésben biztosítva több feleke-
zeti intézetnek, núg a bajai és pápai állami 
tanítóképzőintézet épületének kibővítésére és 
korszeiűsítésére II. részletként 185.000 P van 
felvéve. 

Mezőgazdasági népiskolák és gazdasági 
továbbképző iskolák. 

A költségvetés „Gazdasági irányú iskolák" 
címénél vannak előirányozva a mezőgazdasági 
népiskolák költségei. A népiskola első hat osz-
tálya nevelő és oktató munkájának eredmé-
nyeit kifcővítő, mélyítő és növendékeit az élet-
hivatásukhoz szükséges gazdasági alapismere-
tekkel ellátó mezőgazdasági népiskolákban 
mindennapos oktatás van rendszeresítve. 

A 23 állami mezőgazdasági népiskolában 305 
igazgató és szaktanító és 48 helyettes szak-
tanító tanít. Az ország területén 40 községi jel-
legű és 1 alapítványi jellegű mezőgazdasági 
népiskola van. 

Ennek az iskolafajnak a feladata, hogy a 
tanköteles korban levő gyermekeket, tovább-
képzésük mellett, a gazdaság egyes ágaiban 
annyira kiképezze, hogy a fiúk kisbirtokukat 
kezelni tudják, a leányok pedig, mint leendő 
gazdasszonyok, megismerkedjenek a munka-
körükbe eső összes tennivalókkal. 

Népoktatás. 
A délvidéki területek visszafoglalása, az ú j 

iskolák megnyitása, a meglévő iskolák szük-
ségszerű fejlesztése, valamint a szórvány-
nevelőintézetek létesítése, valamint a fizetések és 
családi pótlékok emelése folytán az állami nép-
iskolai tanítók személyi járandóságainak rovata 
kereken 16 és fél millió pengős emelkedést mutat. 
Az 1943. év elején nagyobbarányú előléptetés 
válik esedékessé azáltal, hogy a ma még meg-
lévő 200 kisegítő-tanítói állás 200 állami helyet-
tes tanítói állássá szerveztetett át, továbbá a 
kétévi helyettes tanítói szolgálattal bíró taní-
tók (számszerint 2170 fő) rendes tanítókká lesz-
nek kinevezhetők és végül 150 rendes tanítói 
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állás VII. fizetési osztályú állássá szervezte-
tett át-

A külső tanügyi igazgatásnál 18 és más 
ágazatoknál 43 állami tanító működik. Az 1943. 
évi költségvetés szerint január hó elsején az 
állami tanítók összlétszáma 19189 fővel van ki-
mutatva, amely létszámból 2121 helyettes, 15.938 
rendes és 1130 VII. fizetési osztályba sorolt 
tanító. Az állami népiskolákban 220 önálló hit-
oktató működik. A 98 állami népiskolai nevelő-
nőn felül 487 altiszti és kisegítő szolgai állás 
van felvéve. A most felsoroltak összlétszáma: 
20.004. , 

A nem rendszeres járandóságok alrovatán 
felvett 2,728.500 pengéből óradíjas hitoktatók 
tiszteletdíjára 363.0C0 P, az egységes típusú nép-
iskolákban a magyar tanítás ellátásáért járó 
tiszteletdíjakra 20.000 P, tanyai tanítók segé-
lyezésére 800000 P, nem anyanyelvükön oktató 
tanítók nyelvi pótlékára 1,470 000 P és katona-, 
valamint betcghelyettesítéssel ideiglenesen 
megbízott tanítók díjazására 75.500 pengő esik. 

A súlyos anyagi gondokkal küzdő, valamint 
nagycsaládú, érdemes tanítók segélyezésére 
30-000 P irányoztatott elő. A dologi kiadások 
többlete 343-800 pengő, a visszafoglalt délvidéki 
területek áll. népiskoláinak szükségletei követ-
keztében. I t t történt gondoskodás a bérhelyisé-
gekben elhelyezett tantermek bérleti összegei-
ről, az iskolák nyári tatarozásáról, a halaszt-
hatatlanul szükséges kisebb helyreállítások 
költségei; ől, valamint a kornádi Horthy Miklós 
áll. népiskola és népiskolai nevelőintézet dologi 
kiadásainak tetemes részéről. 

A szórványban élő magyar gyermekek okta-
tására és ellátására az 1942. évben felvett egy-
millió pengő 200.C00 pengővel emeltetett az 
1943. évben. A többlet a visszafoglalt délvidéki 
területek szórvány-tankötelesei oktatásának 
biztosítására szolgál. A szórvány magyar tan-
köteles gyermekek anyanyelven történő okta-
tását a miniszter az 1943. évben is biztosítani és 
az erre irányuló szervezési munkálatokat foly-
tatni kívánja. A felvett hitelösszeg a magyar 
tagozatok tanterembérletére és dologi fenntar-
tására, a szórvány-nevelőintézetek fenntartá-
sára, végül a családoknál elhelyezett tankötele-
sek tartásdíjának fedezésére szolgál. 

Az államsegélyes nem állami tanítók lét-
száma 16.148 fő, ezek közül 1145 VII. fizetési 
osztályú, 12.327 rendes, 2036 helyettes és 640 
szerzetes tanítói állás- Az 1942. évi költségvetési 
előirányzattal, számszerint 32,654.473 pengővel 
szemben jelentkező 10 920 227 P többletet a fize-
téseknek és családi pótlékoknak újabb megálla-
pítása, ú j állósok rendszeresítése, a fokozatos 
előléptetések, valamint az is okozza, hogy 50 
ú j helyettes tanítói államsegély van az 1943. évi 
költségvetésben előirányozva, 491 helyettes ta-
nítói állás rendes tanítói állássá és 150 rendes 
tanítói állás VII- fizetési osztályú állássá szer-
veztetett át. Adminisztrációs okokból 20 kincs-
tári kegyúri tanító illetményei is ezen a rova-
ton vétettek fel. Gondoskodás történt arról, 
hogy a törpe egyházközségekben a csekély lét-
számú tankötelesek oktatását ellátó és tanítói 

oklevéllel bíró, tanítói tevékenységet kifejtő 
36 lelkész díjazható legyen. E r r e a célra 23-450 
pengő, míg a nem anyanyelvükön oktató taní-
tók nyelvi pótlékóra 480.0C0 P van előirányozva. 
A költségvetés ismertetésének bevezető részé-
ben már említett kántortanítói illetményrende-
zés költségeire a miniszter 1,800 000 pengőt kí-
ván fordítani. A kántortanítói állások fizetés-
kiegészítő államsegélye tehát 1943. évi január 
hó 1. napjától kezdődően a fenti összeggel fog 
emelkedni. 

A nem állami tanítók járandóságaiból 
17'36%-ot az iskolafenntartók, 8264%-ot pedig 
az államkincstár fedeznek. 

Az ínségbe jutott, a r ra érdemes működő 
nem állami tanítók, tanítóözvegyek és árvák 
segélyezésére az 1943. évben 20.000 P van elő-
irányozva. 

Az 1942. évi költségvetéssel szemben 100.000 
pengős többlet (összesen 400.000 P) van felvéve 
1943. évre az igen elhanyagolt állapotú iskolák 
tatarozására. 

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrész, 
valamint a visszafoglalt délvidéki iskolák be-
rendezésére változatlanul 600 000 P, tanítói 
könyvtárak létesítésére 1C0.000 P van előirá-
nyozva-

Végül emelkedés mutatkozik a szórvány-
nevelőintézetek berendezési és felszerelési költ-
ségeinél is, amennyiben az eddigi 100 000-P he-
lyett 140.000 P van az 1943. évi előirányzatba 
felvéve. A többlet nagyrészben három kárpát-
aljai nevelőintézet létesítését célozza-

A népiskolai építkezési tevékenységet a mi-
niszter a jövő évben is folytatni kívánja és 
ezért részben a külterületi tankötelesek okta-
tásának biztosítására ú j épületek emelésével, 
részben az ú j területrészek rendkívül elhanya-
golt állapotban lévő' magyar iskoláinak átépí-
tésével szándékozik a helyzeten segíteni. A 
folyó évben felvett egymillió pengő helyett 
erre a célra 1,100.000 P van előirányozva, de 
ezen felül az 1938: XX. t.-cikkel népiskolák 
építésére engedélyezett összegből kíván gon-
doskodni a népiskolai iskolahálózat kiegészíté-
séi ől, a túlzsúfoltság enyhítéséről és egyes is-
kolaépületek megújításáról. 

Abban az iskolában, melyben a nevelő taní-
tás élettelenné silányul, ott elpihennek a nagy-
lendületű szárnyalások és kikor csoscdna'c a 
száraz anyagot magukba gyömöszölő típusok. 
Így csak kavicsok maradnak az ismeretek, s a 
gyermek nem lesz értékes és teljes életet élő 
egyéniség. 

• 

Még a jogos büntetés se legyen bosszúálló 
vagy indulatos• Annál kevésbbé helyes, ha az 
állandó érintkezés durvul el annyira, hegy 
mindig fenyegető, szidó színezete van. Az isko-
lálan a lellek egymásközti érintkezését a sze-
retet irányítsa• 
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TANTERMEINK MAGYAROS JELLEGE 
SKS írta : CSOMOR GÁBOR 

MAGYAR népiskola általános 
célkitűzésének központi gondo-
lata az, hogy a népiskolából ki-
került gyermekek a magyar ha-

zának vallásos, erkölcsös, értelmes és öntuda-
tosan hazafias polgárai legyenek. Olyanok, 
akik imádják az Istent, erényes életet élnek, 
akik munkájuka t a haza szolgálatába tudják 
állítani úgy, hogy egyéni érdekük mindig össz-
hangban van a haza érdekeivel. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a nemzetet alkotó magyar pol-
gárok túlnyomó része a népiskola elvégzése 
után más iskolába nem jár , tehát az it t kapott 
felkészültséggel válik a nemzet hasznos tag-
jává, nem is vehet jük a célkitűzés kívánalmát 
túlzottnak, de felelősségérzetünk tudatában an-
nál fontosabbnak. 

Az ál talános célkitűzésből következik, hogy 
. a népiskola szellemének olyannak kell lennie, 

hogy az minden tekintetben sugározza a ma-
gyar érzést, a magyar jelleget és szellemet, 
mégpedig a tan tárgyak taní tása közben is, a 
nevelői mozzanatokban is, sőt még az iskola, 
a tanterem külsejében is. Ez az utóbbi azt je-
lenti, hogy az iskola ne legyen az a r ideg tan-
terem, amely csupán a tudományok terjeszté-
sének otthonát muta t ja , hanem sugározza azt 
a szellemet is, amely az iskolát kapcsolatba 
hozza az otthonnal, a községgel, az egész nem-
zet szellemi és gazdasági életével, a magyar 
gondolattal, a magyar érzéssel. S mindezt nem 
nehéz megoldani. Csak egy kis jóakarat , sze-
rete t és leleményesség kell hozzá. 

A megoldás mindenesetre attól függ, ijogy 
hány tantermes, s milyen osztottságú az iskola. 
A tanító, osztott iskolában a tantestület, köny-
nyen megál lapí that ja , hogy a tan tá rgyaknak 
osztályonkénti megoszlása szerint és a helyi 
viszonyoknak megfelelően melyik tanteremben 
hogyan érvényesüljön a magyaros vonás, a ma-
gyaros jelleg. I t t csak gondolatokat vetünk fel, 
amelyeknek kivitele természetesen a helyi 
adottságoktól és viszonyoktól függ. 

Hogy a szülői ház és az iskola között már 
a külső is kapcsolatot mutasson, az I. osztály 
tan terme a barátságos, meghit t otthon képét 
mutassa. Az ablakban legyen v i rág éppen úgy, 
amin t otthon, s ezek gondozásában a gyerme-
kek is vegyenek részt. Természetesen csak any-
nyiban, amennyire az I- osztályos gyermek ké-
pes. I t t nem is a végzett munka milyensége, 
hanem az a nevelői mozzanat ad ja az értéket, 
ami t a gyermek második otthonának díszítése, 
gondozása közben végez. Elég, ha a kisgyer-
mek egy bögre vizet hoz, de az öntözést már 
a taní tó végzi. Az iskolában ne délszaki, vagy 
más növényprimadonnák legyenek, hanem a 
magyar jelleget legjobban visszatükröző mus-
kátli . Ezeket olykor-olykor közösen nézegetjük, 
fejlődésíiket figyelemmel kísérjük, elszáradt 

leveleiket eltávolítjuk, földjüket megporhanyít-
juk, szóval — mindig a gyermekek közreműkö-
désével — gondozzuk. 

Az ajtóval szemben ott legyen a Himnusz 
és a Hiszek egy fa l i táblá ja mellett a magyar 
címer, amely7 felett nemzetiszínű zászló lobog-
jon. Mikor a tanteremről beszélgetünk, ezek 
szemléltetésével kapcsolatban már az I. osztá-
lyos gyermekek lelkében ébresztgessük a nem-
zeti öntudat és a hazaszeretet érzését. Do sor 
kerül az ezekről való beszélgetésekre a nem-
zeti ünnepeken, sőt többször beszélgetéssel, a 
beszéd- és értelemgyakorlatokkal és az olvasás, 
í rás tanításával kapcsolatban is. így már az 
I- osztályos gyermek, az ő értelmi fokához mér-
ten, megtudja, jobban mondva megérzi, hogy 
mit jelent nekünk a Himnusz, a Hiszek egy, 
a nemzetiszínű zászló és a magyar címer. S így 
mikor ezekre tekint, bizonyára megjelenik lel-
kében a tisztelet, a ragaszkodás érzése nemzeti 
jelvényeink és imáink iránt. Mindezt csak mé-
lyíti az, lia alkalomadtán néhány szál f r iss 
vi rággal adunk tiszteletünknek, érzelmeinknek 
kifejezést. 

Az I- osztály tantermének falán legyenek 
képek a családi élet meghit t jeleneteiből. I t t 
azonban r á kell muta tnunk a bajokra, nehéz-
ségekre is. Vannak ugyan ilyen családi jele-
neteket ábrázoló képek, de azokról idegen 
öltözetben, idegen berendezésű szobákból, ide-
gen arcok néznek mereven a magyar gyermek 
felé. Az ilyen idegen légkört kifejező képek 
semmiesetre sem valók magyar iskolába, mert 
ezek többet ár tanak, mint használnak. A ma-
gyar gyermekre magyar arcok nézzenek, a ma-
gyar gyermek magyar családok levegőjét szívja 
magába, a lelke ezekkel teljék meg. — Nincse-
nek ilyen szemléltetőképeink, — mondhat juk 
jogosan. Sajnos, nincsenek, de voltak, s ezekre 
azt mondják, hogy elavultak. Szerintem a régi 
Gönczy-féle képek ebből a szempontból is ki-
válóak voltak- Nézzük csak meg ezeket! Vala-
mennyiről igazi, tisztes magyar levegő árad 
felénk. Beszélnek, szellemet lehelnek ezek a 
képek. Milyen kár, hogy a mindenáron való 
ú j í tás hóbortja, vagy pedig a kiadók üzleti ér-
deke kiszorította ezeket a szemléltetőképeket 
Nagyon hasznos lenne, hogy ezek a képek, ke-
vés változtatással, ismét megjelenjenek, külö-
nösen most, mikor az örvendetes országgyara-
podás után nemzetiségeink egyrésze visszatért 
Szent Is tván koronájához, mert ez a képsorozat 
kielégíti nemzetiségeinket is azzal, hogy benne 
megtalálhatók a szlovák-, a ruszin-, a román-, 
a szerbtárgyú képek is. Erről a képsorozatról 
a szentistváni Magyarország szelleme árad fe-
lénk, Eötvös-féle népoktatási elgondolásban. 
A legtöbbnek még művészi felfogása és kivi-
tele is megkapó. Ezeket meg kellene hagyni, a 
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művészi szempontból kevésbbé értékeseket pe-
dig' átdolgoztatni. 

A művész-fényképezésnek is egész tárháza 
áll rendelkezésünkre. Megkapóan sikerült ma-
gyar tá rgyú , magyai'vonatkozású fényképeink 
vannak, hazánk földjéről, népéről, annak szoká-
sairól, foglalkozásáról, beleértve hazánk nem-
zetiségeire vonatkozó felvételeket is. Ez az 
anyag azonban még meglehetősen szétesik, 
mert még senki sem gondolt ar ra , hogy ezeket 
pedagógiai szempontból átnézze, csoportosítsa. 
Pedig kár, mert megfelelően csoportosítva, fil-
lérekért kerülhetnének iskoláink fa lára nagyon 
jó szemléltetőképek. Ezeket ki lehetne egészí-
teni a helyi adottságokat ábrázoló fényképek-
kel, olyanokkal, amelyek az egyes osztályokban 
tanulmányi és nevelői szempontból értékesít-
hetők. 

De nagyon értékes szemléltetőképeket gyűj t -
het maga a taní tó is a képeslapokból, képes-
levelezőlapokból. Ezeknek tárgya, művészi ki-
vitele sokszor megkapó, tanulmányi és nevelési 
szempontból pedig szinte odakívánkoznak tan-
termeink falára- A képeknek ez a gyűjtögetése 
ma már örvendetesen el is terjedt- Igen sok 
taní tónak ezrekre menő értékes gyűjteménye 
van, tárgyak szerint csoportosítva. 

Az utóbbi évtizedeknek úgyszólván egyetlen 
megfelelő iskolai faliképei azok a történelmi 
szemléltetőképek, amelyek a legtöbb iskolában 
megvannak. Ezeknek legtöbbje tá rgyi és mű-
vészi szempontból teljesen kifogástalan. Velük 
szemben a kívánalom csak az lenne, hogy ki 
kellene egészíteni nagy művészeink történelmi 
vonatkozású alkotásainak reprodukcióival. 
(Sajnos, ezekből a történelmi képekből már na-
gyon kevés van. Újabb kiadás pedig még nem 
jelent meg belőlük.) 

De té r jünk vissza az I. osztály tantermének 
felszerelésére. 

Legyen benne egy sarok- vagy falrészlet, 
mely a község népének foglalkozását jellemző 
lakás-berendezését muta t ja . Pl. H a a fonást, 
szövést, mint házi ipar t űzi a lakosság, legyen 
ott a rokka, a guzsaly, a szövőszék kicsinyített 
alakban. Legyenek ott fényképek, rajzok, ame-
lyek a fonás, szövés egyes mozzanatai t szem-
léltetik- Legyenek ott kis minták azokból a 
háziszőttesekből, kivarrásokból, hímzésekből, 
amelyek községünkben készülnek. Ha gyékény-
kosárfonás honosodott meg községünkben, ezek 
készítményei kerüljenek be a tanterembe, s 
ezek készítésével kapcsolatban legyenek ott 
képek, rajzok. Olyanok is, amelyek a foglalko-
zás jeleneteit ábrázolják, úgy, hogy a család-
ban mindig ott van az érdeklődő, a segítő, a 
munkában résztvevő gyermek is. De a család-
történetnek már it t lehetne egy gondolatát el-
hinteni azzal, hogy a gyűj teménybe olyan tár-
gyaka t is elhelyeznénk, amelyet valamely köz-
ségbeli család adott át erre a célra. Pl. egy-egy 
régi szerszám, öreg imakönyv, naptár , sőt olyan 
ábécés-könyv is, amelyből egyik gyermekünk 
nagyapja tanult. Ezekkel a történelmi érzéket 
már az I. osztályban ébresztgethetnénk a gyer-
mekek lelkében. 

A II- osztályban az I- osztály anyagának 
fokozatosan kellene a község életére kibővülnie. 
A nemzeti imáknak, jelvényeknek ugyanazok-
nak kell lenniök. Ezekiől való beszélgetésekre 
itt már többször nyílik alkalom. Olykor-olykor 
nemzeti jelvényeink felé fordulva mondassunk 
el költeményeket, énekeltessünk hazafias dalo-
kat. Ezeknek ' mindig emelkedett, ünnepélyes 
legyen a hangulatuk, így ezek olyan nevelő-
eszközök lesznek, amelyek a gyermekek haza-
fias érzelmének fejlődését, erősítését nagyban 
elősegítik. A II- osztályban már olyan költe-
ményeket, olvasmányokat is tá rgyalunk, ame-
lyek nemzeti jelvényeinkkel összefüggésben 
vannak. Ezeknek tárgyalása közben mindig be-
hatóan szemléltessük a tanterem falán levő 
nemzeti jelvényeket, mégpedig a hazafias ér-
zést erősen fejlesztő hatásokkal. 

Míg az I- osztályban főleg a családi t lettel , 
addig a I I . osztály tanmenetében főleg a köz-
ség életével kapcsolatos szemléltető képek le-
gyenek- (A Gönczy-féle sorozatban ilyen is bő-
ven volt-) A képek tá rgya ez lehet: Utcarészlet, 
templom, iskola, piac, közlekedési eszközök a 
község utcá ján . Ha folyó, tó, mocsár van köz-
ségünk mellett, az ezeken és par t jukon folyó 
élet. A tehenes (gulyás), a kondás, a juhász, a 
csikós életéből néhány jelenet. Az iparosok, 
kereskedők, a földmívesek foglalkozásának 
egy-két jellemző jelenete, a népviseletet, nép-
szokásokat ábrázoló képek. Stb- I t t is, mint 
az I. osztályban, legyen egy sarok- vagy fal-
részlet, amelyen szorosan a mi községünkből 
vett képek, tá igyak , eszközök, készítmények, 
termények, községünk múl t j á ra vonatkozó em-
lékek csoportosíttassanak. Ebben az osztályban 
már olyan rajzokkal, képekkel, grafikonokkal, 
kimutatósokkal is bővítsük gyűj teményünket , 
melyek a község gazdasági életére vonatkoz-
nak. Pl. legyen ott azoknak az ál latoknak képe, 
amelyeket községünkben tenyésztenek, s onnan 
kivisznek. (Tyúk, kacsa, pulyka, tehén, ló stb.) 
Ugyanígy legyenek ott azok a növények, ame-
lyeknek termesztésével községünk lakosai fog-
lalkoznak. Legyenek ott a háziipari készítmé-
nyek képei is. Mindezeket úgy helyezzük el s 
olyan fel i ratokkal lássuk el, amelyekből vilá-
gosan látható, hogy azokból a lakosságnak 
haszna van. Legyenek a II . osztály tantermé-
nek falán olyan képek is, amelyekről a község 
életének bizonyos hangula ta i t éreztethetjük át 
a gyermekekkel. Pl. lakodalom, kukoricafosz-
tás, aratás , cséplés. Ha van gyár, annak életé-
ből vett néhány hangulatkép. Stb. Ezek fel-
használása részint a beszéd- és értelemgyakor-
latok, részint pedig az olvasás, írás, fogalma-
zás, vagy más tan tárgy keretében történik, de 
a t an tá rgyak keretén kívül, alkalmi beszélge-
tések keretében is átvihetjiik ezeknek jelenté-
sét és hangulatá t gyermekeink lelkébe. 

A ILI. osztály tantermének falán is ott kell 
lennie nemzeti jelvényeinknek. Ezeket i t t már 
részletesebben ismertet jük, ta r ta lmukat , jelen-
tésüket mélyebben véssük be taní tványaink 
szívébe. Minden alkalmat r agad junk meg aiTa, 
hogy hazánk jelvényei előtt méltó tiszteletüket 
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minél többször ünnepélyesen is kifejezzék a 
gyermekek. 

A község lakosságának életét, foglalkozását, 
szokásait, a község tenyésztett- és vadállatait, 
termesztett és vadontermő növényeinek képe 
művészi reprodukción, fényképen vagy rajzban 
kerüljön ennek a tanteremnek falára. A III . 
osztályban mindezeket már ki kell egészíte-
nünk a község térképével, mégpedig fokozatos 
menetbe. Rajzoljuk meg községünk főbb utcái-
nak, tereinek térképét, s ezt fokozatosan egé-
szítsük ki a község térképéig. Készítsük el köz-
eégünk állat- és növénytérképét is, határunk 
térképével kapcsolatban. Minthogy a III . osz-
tályban, a beszéd- és értelemgyakorlatok kere-
tében, n ár a község környékét is ismertetjük, 
a környék földjére, ennek lakosságára, a lakos-
ság életére vonatkozó képekről is gondoskod-
junk, s környékünk térképét is készítsük el 
úgy, ljpgy azon a környéknek községünk életé-
vel való összefüggését tisztán, világosan szem-
lélhessék a gyermekek. 

A III . osztályban már nemcsak a község, 
hanem a környék lakosságának foglalkozásá-
ról, sajátos szokásairól, s a környék múltjából 
is legyenek gyűjteményünkben képek, rajzok, 
használati eszközök, tö:ténelmi emlékek. Rövid 
mondatokban, leírásokban a nevezetesebb ese-
mények leírását is helyezzük közéjük. Ebben az 
osztályban már itt-ott a tanterem képe is ve-
zesse át a gyermekeket a községből, a környék-
ből a nagycbb közösség, a nemzet életébe, még-
pedig a hűn és a magyar mondakör köréből 
vett képekkel, amelyeket részint a beszéd- és 
értelemgyakorlatok, részint pedig az olvas-
mánytárgyalás közben használjunk fel. 

A IV. osztály tantermének díszítése, a min-
den osztályban meglevő nemzeti jelvények és 
imákon kívül, már a nemzet múlt já t és jelenét 
tükrözze vissza- Ebben a tanteremben az első 
helyet már hazánk hegy- és vízrajzi, valamint 
politikai térképének kell elfoglalnia. Alig van 
kellemetlenebb hatású látvány, mint olyan osz-
tály, melyben hazánk térképe, piszkosan, ron-
gyosan lóg a falon. Úgy érzi a szemlélő, mint-
ha ezzel az iskola a haza képét valami mel.ékes, 
elhanyagolható eszköznek tartaná. Ezzel szem-
ben micsoda kellenes hatással van a szemlé-
lőié az, ha hazánk térképét tisztán, gondozot-
tan lát ja a tanterem falán. Ugyanígy van a 
gyermek is. A tiszta, a gondozott, az ú j térkép 
szinte melengeti a lelkét, s nagyobb tisztelet-
tel, áhítattal tekint rá, mint az ütött-kopott, 
poros, piszkes térképre. 

Ha már a térképnél vagyunk, szólnunk kell 
annak használatáról is. Hazánk térképe állan-
dóan legyen a tanteiem falán, hadd lássa ezt a 
gyermek, mert csak így vésődik annak képe 
mélyen a lelkébe. De tanulja n:eg a térkép he-
lyes használatát is. Alikor pálcájával a tér-
képen mutat valamit, a pálca hegye ne érintse 
azt, hanem csak a megnevezett hely fölé tartsa 
a pálcát. Ezzel nagyban kíméljük a térképet, 
mert ha megengedjük, hogy a gyermekek a pál-
cát végighuzogassák a térképen, akkor a tér-
kép, mely négyzetlapokból van vászonra húzva, 

hamar szakad. Ha véletlenül mégis felfeslik 
valahol, azt nyomban ragasszuk meg, nehogy 
továbbszakadjon. Ne göngyölítsük fel sokszor 
a térképet, mert közben törik a papiros, sköny-
nyen szakad. Kivétel az, ha olyan térképállvá-
nyunk van, mely rúgós szerkezetre jár, mert 
ezen a felgöngyönlődés simán, ba j nélkül tör-
ténik. 

A térképet a falon alkalomadtán díszítsük 
is. Tavasszal, ősszel, mikor virág van, a gyer-
mekek fonják körül koszorúval- Kirándulások 
alkalmával gondoljunk hazánk térképére, s a 
nemzeti jelvényekre. Egy-két szál virágot szed-
jenek s vigyenek rá a gyermekek. Nemzeti ün-
nepeink alkalmával kerüljön a térkép fölé 
nemzetiszínű szalag. A trianoni gyásznapon 
vagy valamely esetleges nemzeti gyász alkal-
mával a fájdalmat, a gyászt kifejező szalagot 
helyezzünk a térkép fölé. 

A IV. osztály tantermének legszebb díszei a 
történelmi faliképek, amelyeket a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanítása közben használunk 
fel. Ezekre vonatkozóan kétféle a felfogás. Az 
egyik az, hogy a képet csak akkor tegyük a 
gyermekek elé, mikor arról beszélgetünk. Ezt 
azzal indokolják, hogy ha a kép állandóan a 
gyermekek előtt van, tanítás közben már nem 
érdeklődnek. A másik felfogás az, hogy ezek a 
képek állandóan legyenek a falon, azért, hogy 
a IV- osztályos gyermek hadd lássa, hadd né-
zegesse ezeket egész éven át- Ezek szerint az 
érdeklődés már a kép első meglátásakor fel-
ébred a gyermek lelkében, s egy cseppet sem 
baj az, ha arról előbb tud meg egyet-mást-
A részletek megbeszélése még mindig elég al-
kalmat ad arra, hogy a gyermeket gondolkoz-
tassuk, s lelkében a képekről megfelelő érzel-
meket kelthessünk. Másként látja a gye:mek a 
képet a megbeszélés előtt, s másként a meg-
beszélés után. Aztán meg nemzeti történelmünk 
egy-egy felemelő mozzanatát hadd lássa a gyer-
mek mint díszt is második otthonf'ban, az isko-
lában. Mi ennek az utóbbi felfogásnak va-
gyunk a hívei, de bizonyos megosztással. 
Ugyanis valamennyi történelmi képet nem 
tennénk fel már tanév elején a falra, már csak 
azért sem, mert a túlzsúfoltság rontaná a ha-
tást. A tanév elején a sorozatnak csak egy 
része kerüljön a tanterem falára. Mikor ezek-
ről már beszélgettünk, cseréljük azokat ki 
újakkal, akár egyenként, akár egyszerre. 

A történelmi képek mellett a IV- osztály tan-
termében ott kell lennie földrajzi képeknek is, 
mégpedig olyanoknak, amelyek hazánk földjé-
nek jellegzetességeit, szépségeit, nevezetessé-
geit, népviseleteit, népének szokásait, élet-
módjának sajátosságait ábrázolják. Sajnos, ilyen 
faliképünk is kevés van. Ilyeneket azonban a 
tanító a képeslapokból gyűj thet össze. Célszerű, 
ha a nagyobbakat ízlésesen kéregpapír: a ra-
gasztja úgy, hogy mind a két felén le-
gyen a kép. A kéiegpapír felső részét két 
helyen átlyukasztja, a lyukakba zsinórt fűz 
s azt így akasztja fel a falra. Ezzel eléri 
azt, hogy használat közben csak meg kell 
fordítania a képet, s az ismertetett vidékről 
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máris más szemléletet nyújthat . A megfordí-
tással a képek is változnak a tanterem falán. 

A IV. osztály tantermének egyik legértéke-
sebb díszítései azok a képekkel illusztrált tér-
képvázlatok, amelyeket hazánk tájegységeiről 
készít a tanító. Ez így készül: a tanító szépen 
megvázolja, lerajzolja annak a tájegységnek 
térképét, amellyel több egység keretéten fog-
lalkozik. Ezt nagyobb kéreg- vagy káityapapi-
ros közepére ragasztja, a térkép köré pedig 
azok a levelezőlapok kerülnek, amelyek az illető 
tájegység, vidék nevezetességeit, városait, szép-
ségeit ábrázolják. így együtt lá t ja a gyermek 
a tájegység térképét, s annak nevezetességeit, 
szépségeit. 

A IV- osztály tantermében már egy kis 
ásvány- és növénygyűjteménynek is kell lennie. 
Ebbe a község határának talajnemei, ásványai, 
6 az ott termett növények lepréselt, szárított 
példányai, megérett termései kerülnek- Ugyan-
csak legyen rovargyüjteményük is, amelybe 
azok a rovarok kerüljenek, amelyek közsé-
günkben, s annak határában talalnaiók. 

A IV. osztály múzeuma már olyan tárgyak-
kal, képekkel, eszközökkel bővüljön, amelyek 
hazánk múltjával függnek össze. Ezek lehetnek 
nevezetesebb eseményeknek, hősöknek, kirá-
lyoknak, nagy íróknak, ezek szülőházának s 
más történelmi nevezetességű helyeknek képei, 
de ne hiányozzanak közülük a helyi vonatko-
zású tárgyak, emlékek sem. 

A négy felső osztály tantermében főleg a 
történelmi és föld:ajzi vonatkozású képek fog-
laljanak helyet. Minthogy tantervünk a ma-
gyar történelem anyagát, sajnos, négy részre 
tagolja, helytelen lenne ebből a r ra következ-
tetni, hogy az egyes osztályok falára csakis 
azokat a képeket kell kifüggesztenünk, ame-
lyek az osztály történelmi anyagával kapcsola-
tosak. Főleg ezeket, de necsak ezeket, hanem 
egész történelmünk nagy eseményeinek jelene-
teit állítsuk tanulóink elé. Ez azért kívánatos, 
hogy a gyermekek minden egyes osztályban 
lássák történelmünk főbb esenényeit- Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy zsúfoljuk tele tan-
termünk falait történelmi képekkel, hanem azt, 
hogy a képeket tanév közben többször változ-

tassuk. Ezzel egyrészt az ú j képekkel ríj terü-
let felé i rányí t juk az érdeklődést, másrészt az 
ú j képek frissítő hatással lesznek a tanulók 
ízlésére. 

Amint tantervünkből látjuk, az V—VIII. 
osztály földrajzi anyagának központjában min-
dig hazánk földrajza áll, tehát ezekben az osz-
tályokban is Magyarország térképét, a ma-
gyar tájakat , nevezetességeket, népviseleteket, 
népszokásokat ábrázoló, szóval a magyar jelle-
get erőteljesen visszatükröző képeket kell a 
tanterem falára függesztenünk. Teimészetes, 
hogy legyenek az iskolának más országok, 
világrészek nevezetességeit ábrázoló képei is, 
de ezek csak akkor kerüljenek elő, mikor ró-
luk tanítás közben szó van. 

A felsőbb osztályok gyűjteménye más le-
gyen a gazdasági és más az ipari-, kereske-
delmi vonatkozású iskolákban, s ez is mindig 
alkalmazkodjék a helyi viszonyokhoz. Például 
ha községünkben, vidékünkön kendertermelés 
folyik, legyenek ott a kender termesztésére és 
feldolgozására vonatkozó képek és eszközök, 
mégpedig olyan kimutatásokkal, amelyek köz-
ségünk, környékünk kendcrtermelését ^ fel-
dolgozását összehasonlítja más vidékek hasonló 
foglalkozásával. Ha ipari- és kereskedelmi 
irányú az iskolánk, a helyi ipari készítmények-
nek menete kerüljön gyűjteményünkbe. 

Innen nagyon nehéz lenne meghatározni, 
hogy mit hová helyezzünk, mert azt mindig az 
iskola épületének adottságai szabják meg. Van-
nak nagyobb iskolák, amelyeknek folyosói na-
gyon is alkalmasak arra, hogy falaikat képek-
kel díszítsük, s gyűjteményeinket ott helyezzük 
el. Viszont vannak iskolák, amelyeknek csak 
tanterme alkalmas erre. Az iskoláját szerelő, 
nemes ízléssel rendelkező és körültekintő tanító 
mindennek megtalálja a maga legjobb helyét. 

Minden körülmények között ügyelnünk kell 
arra, hogy tantermünkben minden egyes kép és 
tárgy ízlésesen és célszeiűen legyen elhelyezve 
úgy, hogy már maga az elhelyezés rendje, szép-
sége is jó nevelői hatást váltson ki, s ezzel ne-
mesítse, finomítsa tanulóink ízlését. 

Az elmondottakat összevéve láthat juk, hogy 
a magyar iskolának berendezése is csak ma-
gyar jellegű lehet. 

A FIIiOTOKTATAS l é l e k t m á h o z 
írta : DR. SEBESTYÉN J Á N O S 

VALÓSÁG analizálása arról győz 
meg bennünket, hogy a világ-
mindenség, az élet végső elem-
zésében: nyugalmi állapot és 

mozgás. Sztatikus elhelyezkedés és dinamikus 
megnyilatkozás. A kettő örök ellentétként csap 
össze a lét határtalanságában s mindkettőjük 
lényegéből folyó tragédiája, hogy a sztatikus 
felhalmozódás dinamizmusban vágyakozik, s a 
mozgás megbékélő nyugalomfelé törekszik. A 
valóság e kettős állapota úgy is felfogható, 

mind tér és idő viszonya. A tér a sztatikus ha-
talom, az idő a benne tomboló dinamikus té-
nyező. Rokonságukat és egymásrautaltságukat 
elárulják azzal is, hogy mind a kettő egyszerre 
kezdte létezését: a teremtett világ teremtésével? 
Mert az idő nem más, mint a mozgás mértéke, 
s így elindulása összeesik az első mozgás lehe-
tőségével; a tér pedig a teremtett valóság hatá-
roltsága, következésképen a valóság formába-
lépésének pillanatától kezdődött. 
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A világkép ilyen keresztmetszeti nézéséből 
és lényegi meghatározásából az következik, 
hogy az életről, mely sztatikus állapot és dina-
mikus mozgás, az a szemléltetési mód fog tö-
kéletes valóságközlést nyújtani, mely maga is 
sztatikus és dinamikus. Ez pedig a film. A film 
lényege a kép és a mozgás. A kép adja a való-
ság megfelelőjét: a sztatikus elemet; a mozgás, 
mint történés és cselekvés a valóság n ásik 
összetevőjét: az élet dinamikáját- A kép és moz-
gás a filmben is felbonthatatlan egységbe fo-
nódva jelenik meg előttünk, s így az élet töké-
letes bemutatójává lesz utolérhetetlenül alkal-
mas. « 

A fentiekből logikusan legalább is kettő kö-
vetkezik: először, hogy a film a szemléltetés 
legtökéletesebb eszközei közé tartozik; n ásod-
szor pedig az, hogy a koncentráció elsőrangú 
megvalósítója. 

A film fontossága és szükségességbe a taní-
tásban, mint szemléltetési eszköz, ma már vitán 
felül álló. Elég hivatkoznunk az alsó- és közép-
iskolákban a filmoktatás területén elélt eddigi 
eredményekre, s nem lesz kétséges egy peicig 
sem, hogy a film a tanítást élővé, élménysze-
rűvé, vonzóvá és könnyűvé teszi. Érthető tehát, 
ha úgy emlegetik a filmet, mint korunk peda-
gógiai nagyhatalmát, mely diadalmasan ta r t j a 
bevonulását a modern oktatásba. 

A film szerepe a koncentráció terén még 
ennél is fontosabb. Mi is az a koncentráció? 
A módszeres kcncentráció abból a megállapí-
tásból indul ki, hogy az élet, mely körülfog 
bennünket, a kultúra, melyből a tananyagot 
kiválogatjuk, egységes egész. Az élet, mely e 
pillanatban itt zajlik körülöttünk, lakóterüle-
tünk tája, melyre' rátekintünk, nem áll csak 
fizikai jelenségekből, vogyi folyamatokból, 
földi ajzi elemekből, történeti, régészeti, élet-
tani, vallási vonatkozásokból, hanem mindezek 
együttesen felbonthatatlan egységbe fcnódnak: 
az egész és oszthatatlan életté s a ráépülő kul-
túrává. Az a tanítás fogja tehát az életet leg-
jobban megközelíteni, a kultúrát leghívebben 
visszaadni, mely nem bontja mindezeket szét-
eső mozaikszerű elemi ismeretekre, hanem 
megismerésük után is biztosítja ezerves össze-
függésüket. Er re irányul az elemi oktatásban 
a módszeres koncentráció. Ezt az i rányt dia-
dalra vinni lényegénél fogva tökéletesen a film 
tudja- Mert a film azáltal, hogy mindent egy-
ségben, egészként, életszerűen ad, megadhat 
mindent, amit a valóságos élet ad és megtagad. 

Ez a valóságközlés azonban több is és keve-
se!Lb is a nyers valóságnál. A film nem egysze-
rűen a külvilág összefényképezése, halmaza, 
hanem a fényképezőgép lencséje mellett a szem-
lencséje, az ember értelmező tudata, a rendező 
művészi intuíciója is rátekint a felveendő tájra, 

' a bemutatásra készülő jelenetre, vagy törté-
nésre. Ennek az intuíciónak lesz feladata az 
.eszményítés, vagyis a legjellemzőbb vonások 
kiemelése és tökéletes, művészi csoportosítása. 
Mindez pedig azért, hogy a néző, a tanuló 'az 
életnek valóban azt a szelvényét lássa n.eg, 
amelyet a film érzékeltetni akar. Ismeretes 

ugyanis az, hogy amit látunk, az nem biztos, 
hogy nézzük is. Látás és nézés nem összeeső 
fogalmak. A tanuló a szemléltetések alkalmá-
val sok mindent lát, mint puszta átvonuló be-
nyomást anélkül, hogy azt észrevenné, azt ér-
telmezné azt megfigyelné s mint képzet alakí-
tásra Slkalmas anyagot elraktározná. A film 
óriási ereje éppen abban áll az oktatás terüle-
tén, hogy ezt a lélektani nézést segíti elő a va-
lóság intuitív kihangsúlyozásával. Ez a művészi 
intuíció így a film, következéskép az oktató-
film lényegéhez is hozzátartozik s éppen ez a 
választóvonal művészi és nem művészi oktató-
filmek között. I t t találkozik a film legmélyeb-
ben az esztétikával, s ez a magyarázata annak 
is, miért oly nehéz igazi jó oktatófilmet készí-
teni, mert valóságérzékkel és művészi intuíció-
val kell készülnie. 

Fejtegettük, mit hoz a film kívülről, az em-
ber lelkébe, mint az életet ábrázoló tökéletes 
szemléltetési és koncentrációs mód, most pedig 
megkíséreljük vázolni azokat a lélektani hatá-
sokat, amelyek az ember lelkében szövevénye-
sen végigjátszódnak a film pergetése alatt. 

A film, a mozi, szédületes, szinte felmérhe-
tetlen hatást gyakorol az ember lelkére, gyer-
meki e, felnőttre egyaránt. Elég csak saját ma-
gunkra hivatkozni, a sa já t lelkünkben végbe-
menő csodálatos hatásokra; és elég csak utal-
nunk a tömegekre, akik megtöltik a mozik ter-
meit s a sötétes világítás mellett a mozi vászna 
előtt á tadják magukat a pergő film lélekfor-
máló hatalmának. 

Ugyanezen az élményen mennek keresztül a 
tanulók is, amikor végignéznek egy-egy oktató-
filmet. Nyilatkozataik végeláthatatlan sora bi-
zonyítja, hogy a filmes óráknak egészen saját* 
ságos hangulati varázsuk van. Izgalommal, 
beiső fűtöttséggel várják, s alig akarnak fel-
ocsúdni, magunkhoz térni a film lepergetése 
után. 

Miben rejlik a film hatásának lélektani 
titka? Mint minden bonyolult lélektani folya-
matnál, a film hatásának lélektani magyará-
zatánál sem jelölhetünk meg egyetlen kiváltó 
okot, mert akkor igen messze esnénk az igaz-
ságtól. Számtalan lélektani szál fut össze, mely-
nek végeredménye egy ilyen lelki élmény. 
Gondolom azonban, hogy megközelítjük az 
igazságot, ha a következő okokat vesszük fel. 

A film az életet adja, mégpedig annak ki-
színezett, eszményített és- művészi kereteibe 
foglalt szeletét. Ahol pedig az élet hat ránk, 
még hozzá a művészet lélekformáló erejével, 
ott a hatás elmaradhatatlan és felmérhetetlen. 
Ez az egyik ok-

A másik pedig az, hogy a film nemcsak az 
értelemhez, nemcsak az érzelemhez, nemcsak 
az akarathoz szól, hanem mindháromhoz együt-
tesen, az egész emberhez, a teljes lélekhez, a 
lélek tudati és tudatalatt i rétegéhez egyszerre; 
oszthatatlanul és maradék nélkül megmozgatja, 
felrázza az összes lelki erőket. 

Nagyon érdekes pl. végigkísérni a fantázia 
működését a film pergetése alatt. Szárnyra 
kel, felszabadul, percek alatt a magasba lendül, 
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* a film cselekményével párhuzamosan meg-
futja a maga egyéni, egyedi, személyi útját. 
A kép, a cselekmény nem abban a formájában 
iktatódik a lélekbe, ahogy lepereg a szem előtt, 
hanem a fantázia sajátos értelmezése: szűkí-
tése és bővítése alatt. Figyelembevéve a fan-
tázia központi fontosságát, melyet a lelki élet-
ben elfoglal, az oktatófilm gyei ineklélekre gya-
korolt ezen hatása is igen értékes és megbe-
csülendő. 

A filmnek azonban van- fantáziahelyesbítő 
hatása is. Hazánk tájegységei, népünk életének 
számos megnyilatkozása, magyarságunk színe 
és gazdagsága, mezőgazdasági, ipari és ke-
reskedelmi munkák sokoldalú formái, a gépek, 
gyárak működése, a technika számtalan cso-
dája, vagy éppen Európa és a távoli iöidrészek 
élete, mindezek és a még föl nem sorolhatók, 
melyek eddig a tanuló lelkében a gyér ismeret 
folytán tévesen, vérszegényen éltek, most he-
ly esbülnek, kiegészülnek, színt, ízt, egyszóval: 
életet kapnak. 

Igaz, hogy az oktatófilm elsősorban az is-
meretet akarja gazdagítani, az értelmet mű-
velni, azonban egy pillanatig sem kétséges, 
hogy az értelmi erők foglalkoztatása n ellett 
egyenlő feladatának érzi a film az esztétikai, 
érzelmi és akarati képzést is. Röviden: a for-
mális képzésnek azt a módját, n elynek végső 
eredménye: személyiség, a faji öntudat, az ob-
jektivált nemzeti kultúra személyi felszívódása, 
a szociális, éizelmi és művészi alapösztönök ki-
bontakoztatása az értelmi élet harmonikus fej-
lesztése mellett. 

Mi lenne e magasztos célok elérésére alkal-
masabb eszköz, ha nem éppen a film? Az ok-
tatófilm ezen a téren kimeríthetetlen gazdag-
ságú lehetőséggel rendelkezik. A szemen, ezen 
a legtökéletesebb szemléletgyiijtő érzékszerven 

keresztül behatol a lélek mélyébe s ott valósá-
gos zajlást, áramlást, sőt vihart hoz létre. Miért 
is az oktatófilm jelzője nem fejezi ki a film-
oktatás lényegét, mely éppen nen csak oktatás, 
értelmi formálás, hanem ennél is nagyobb 
érzelmi, esztétikai és etikai hatás. A film ha-
tásának titka és ereje az utóbbiakban van. Az 
életet „megéleti". Ez a lélektani kifejezés azt 
jelenti, hogy a lelket az intuíció megélésén át 
vezeti. A film az értelem számára is megfog-
hatatlan, irracionális lényegmegéreztetésének 
egyik legkitűnőbb módja. Ezért kívánja az 
elemi iskolai oktatás, hogy mennél több mese-
filmet készítsenek a tanulók szórná]a, filmeket, 
nelyek élménybe ringatják a lelkeket Sok a 
panasz amiatt, hogy a filmek nagyrésze közép-
iskolák számára készült, a főváros részére 
gyártották, s nem a vidéknek; bizonyára iga-
zuk is van a kritikusoknak legnagyobb részben; 
azonban ne felejtsük el, hogy ha ezek a filmek 
nem is tudnak kielégítőt nyújtani ismeretszerr 
zési síkon, de ha tökéletes hatást érnek el ér^ 
zelmi, akarati és esztétikai területen, ha a ta-
nulókat megmerítik az élmény, az átélés csoda-
forrásában, céljukat még így is elérték meg-
fizethetetlen és utolérhetetlen módon. 

A film ma nagyhatalom az ember életében. 
Rombol és épít. Tömegeket ejt eksztázisba, a 
fiatalkorú bűnözők százait hajtja bűnre, mártja 
szennybe, piszokba mágikus erejével; de ugyan-
akkor az ismeretek özönét nyújtja, lelkeket for-
mál, utolérhetetlen művészi élményben, kibe-
szélhetetlen álomvilágba, csodaországba rin-
gatja az embert. 

Rajtunk pedagógusokon múlik, hogy a fiira, 
mint tökéletes szemléltetési eszköz, úgy kap-e 
helyet az iskolai munkában, mint! a Sátán 
küldötte vagy pedig mint az Isten csodálaton, 
lélekformáló ajándéka. 

LÁTOGATÁSOM A HÁBORÚS NÉMETORSZÁG 
lÉPISKOLÁlBAÍÍ 

> KLÁRA 

kat a kérdéseket, melyekre a német tanító-
ságtól választ szerettem volna, s azokat a szem-
pontokat, melyek szerint én az ő munkájukat 
megfigyelni szándékoztam, már előre 12 pont-
ban összefoglaltam, így ezzel a kérdéssel gyor-
san végeztünk. Az írásbeli engedélyt az emlí-
tett párbeszéd után azonnal kézhezkaptam. 
Ezzel az engedéllyel azután a Városházán a 
kultúrtanácsnoknál kellett jelentkeznem, aki 
megengedte, hogy olyan iskolákban és a város-
nak abban a részében látogathatok, ahol jól 
esik, egy-egy iskolában annyi időt tölthetek, 
amennyit akarok, de minden iskolakörzetben 
először az illető körzet tanügyi tanácsosánál 
kell jelentkeznem. 

Ezekután Münchenről egy iskolatérképet 
tettek elém, hogy kiválaszthassam, milyen isko-
lákba óhajtok menni! 

Irta : F U 1 U 

{NNEK az évnek június és júliusán 
ban, mint a Müncheni Német Aka-
démia vendége, négy hetet töltöt-
tem Németországban. Ebből majd-

nem minden délelőttöt egy-egy népiskolai osz-
tály látogatásával töltöttem el- Nagyon ér-
dekelt a német népoktatás ügye, a német isko-
lák berendezése, a bennük folyó nevelői és ta-
nítói munka, a gyermekek és tanítók. 

Aki Németországban iskolákat akar láto-
gatni, annak először meg kell szereznie a német 
kultuszminisztérium engedélyét. Nekem Mün-
chenben a közoktatásügyi minisztériumban egy 
miniszteri tanácsosnál kellett jelentkeznem, 
akinél bemutattam útlevelemet és egyéb hiva-
talos okmányaimat- Ezekután megkérdezte, 
miért akarom látni a német iskolákat? Milyen 
szempontok érdekelnek a tanításügyben? Azo-
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Megtudtam, hogy München és minden más 
qémet nagyváros iskolakörzetekre van osztva. 
A falusi iskolák is körzetekbe tartoznak. Min-
den körzetnek van egy ú. n. iskolatanácsosa, 
akinek fennhatósága alá több-kevesebb iskola 
tartozik a szerint, hogy az illető iskola milyen 
létszámú. A tanácsosoknak osztályuk nincs. 
Körzetükben kötelesek az osztályokat látogatni, 
körülbelül ugyanolyan hatáskörük van, mint 
nálunk a tanfelügyelőnek. Ezenkívül sok olyan 
munkájuk is akad, amely nálunk az igazgatók 
Üólga. így például ők szervezik meg iskolakör-
zetenként a közöi? iskolai ünnepélyeket, ők ké-
tezítik el az osztálybeosztásokat. Azért természe-
tesen náluk is minden iskolának van igaz-
gatója. 

München, ez a V* milliós város, 14 (tizen-
négy) iskolakörzetre van osztva, így 14 iskola-
tanácsosa van. 

Legelső látogatásom alkalmával egy, a 
pályaudvarokon túl lévő külterületi iskolát 
néztem meg. 

Leírom az itt szerzett első benyomásaimat: 
Az iskola hatalmas kétemeletes épület, fiúk 

és leányok külön szárnyban tanulnak. A folyo-
són és osztályban a legnagyobb tisztaság, sok 
napfény és levegő. A tantermek egyik fala 
Csupa ablak, szinte üvegfal, elhúzható fiieerö-
nyökkel. Minden tanterem végébpn kis öltöző-
szoba, fogasokkal. A teremben kétüléses kitűnő 
padok. Hét tábla volt a legkevesebb, de sokban 
8—10 tábla is van. Ezek szabályozhatók, csigá-
kon forgathatók. A falak tele vannak szemlél-
tető eszközökkel. A gyermekek igen rendesek és 
fegyelmezettek. Sápadt, gyengecsontozatú, be-
teges kinézetű gyermeket egyet sem láttam-
Kivétel nélkül erősek, egészségesek. Mindegyik-
nek jó ruházata volt, nagyszerű iskolai felsze-
relése. Például 20—24 színes festék és ceruza stb. 
a kötelező könyvek és füzetek mellett. 

Minden iskola igen gazdagon van felsze-
relve. Tanítói és i f júsági könyvtár, számtalan 
folyóirat, laboratóriumok, nagy fizikai, kémiai, 
természet'-ajzi szertárak, s minden iskolában 
filmvetítőgép, melyhez a színes és nem színes 
filmek százai tartoznak. Minden osztály akkor 
vetít, amikor akar. A különböző tantárgyak-
hoz, mint a történelem, földrajz, honismeret, 
nemzeti szocialista politikai tanítás, természet-
rajz, kémia, fizika, matematika, háztartástan, 
rajz, művészet és testneveléshez a filmek százai 
a segédeszközök. A földrajztanításnál például 
színes filmeket forgatnak a német városokról, 
vidékekről, foglalkozási ágakról, Európa és a 
többi világrész országairól, jellegzetes tájairól. 
Vagy néhány cím a politikai tanítás filmjei kö-
zül: „Lányok a Landjahrban", „Arbeitsdienst" 
(mindkettő állami munkaszolgálat). Utóbbi fil-
met én is végignéztem. „Hindenburg", „Takaré-
koskodó gyermek", „Egy küzdelmes nap a ke-
leti fronton", „A német U-hajók", „Hidat ver-
nek a pionírok", „Ejtőernyősök" és még sok 
más film. 

Megengedett létszámnak ők a negyvenet 
ta r t ják . Mondották, hogy ha nem lenne háború, 
egy-egy osztályban nem is lenne több negyven 

gyermeknél, így azonban ők is küzdöttek a ná-
lunk is ismert háborús nehézségekkel, az össze-
vont osztályokkal és a felváltott rendszerű, 
délelőtt-délután tanításokkal. 

A városi iskolákról röviden egy általános 
képet adtam, megpróbálom vázolni a falusi is-
kolákban szerzett tapasztalataimat is. 

Jú l ; us 8-án Griinwnldban, egry kis faluban 
látoe-attam iskolát- (Németországban július 15-ig 
van tanítás.) öttan,grős iskola, most csak né-
gyen tanítottak, egy férf i taní tó katonai szolgá-
I U , U T I L I J C Ö I L . 

Az iskola igazgatója nagyon szívesen foga-
dott, a pincétől kezd\e a padlásig végigvezetett 
az épületen, miközben sokat beszélgetett a fa-
lusi iskolai életről. Majd tanításokat hall-
gattam. 

Beszámolómat az iskolaépület leírásával 
kezdem. Nagy szabad térség közepén egyemele-
tes, fehér épület, rengeteg ablakkal. A szuterén-
ben külön helyiség van a gyermekek bicik-
liinek, mert sokan ezzel járnak iskolába, 
ugyani t t polcok vannak a gyermekek cipői 
részére, mert sok gye:mek az iskolában átcse-
réli cipőjét. Aki például szeges bakancsban 
jön, annak ez kötelező is, mert a szeges cipő a 
linóleumpadlót nagyon ront ja . Innen egy fo-
lyosón keresztül az iskola konyhájába érünk, 
mely a müncheni iskolakonyhákhoz hasonló 
célszerű felszerelésű, villany- és gáztűzhelyek-
kel, i t t gyakorolják a főzést a VIII . osztály 
leánynövendékei. Mellette van a fiúk munka-
szobája, ahol a felsőtagozat osztályai fa- és 
fémmunkákat tanulnak. A folyosók, lépcsők, 
korlátok könnyen tisztíthatók. A falak félig 
olajozottak, moshatók. A mélyített falakban 
ruhafogasok. A tantermekben linóleumpadló. 
A falak színes festményekkel és rajzokkal van-
nak díszítve. 

Az igazgatói lakás és három tanterem a 
földszinten van. Az igazgató megmutat ta laká-
sát is, ahol külön büszkeséggel mutatot t egy 
műteremnek berendezett szobát, mert szabad-
idejében fest. Később hallottam, hogy ismert 
festőművész. Az igazgatói lakással szemben 
nőtlen vagy egyedülálló nőtanító részére egy 
egyszobás, fürdőszobás, főzőfülkés összkomfor-
tos lakás van. 

Az első emeleten van két osztályterem, or-
vosi szoba teljes felszereléssel. (Az orvos a 
gyermekekről évente kétszer teljes leletet ké-
szít, fogvizsgálás pedig negyedévenként törté-
nik. Az orvosi szoba mellett van a tanítói szoba, 
nagy könyvtárral . Azután következik az igaz-
gatói szoba. Ennek két érdekessége van. Az 
egyik egy nagy rádiószekrény, ahonnan min-
den terembe lehet kapcsolni, tudniillik az osz-
tályok hangszórókkal vannak felszerelve. A má-
sik egy mikrofon, melyen keresztül az igaz-
gató bármikor az egész intézettel, minden taní-
tóval és osztállyal érintkezésbe tud lépni, egy-
szerre is, külön is. Ezen a folyosón van még az 
iskolai szertár, kitűnő kísérleti eszközökkel, ké-
pekkel, térképekkel és filmvetítőgéppel felsze-
relve. 
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Az igazgató még a padlást is megmutatta, 
ahol nagy zsákok különféle teával voltak tele, 
a padlás egy nagy részén pedig újabb teagyüj-
tés eredménye száradt, mert ezt a munkát a 
háború alatt az iskolák végzik. 

Az igazgató tantermének berendezéséről is 
érdemes megemlékezni. Félig lemosható, olajo-
zott falak, linóleumpadló. Sínen mozgatható 
táblák sokasága, csempézett mosdó, képek, 
rádióhangszóró, pianinó, csővázas padok, kilenc 
térkép, rengeteg szemléltető kép, például a nép-
viseletekről, a katonai kitüntetésekről. Sok ki-
tömött állat, akvárium, madárkali tka. Polcokon 
kémiai és fizikai kéziszertár. A mennyezetről 
zsinórra felerősített repülőgépmodellek csünge-
nek le. Az egyik falon akasztókon rengeteg 
összefűzött i f júsági és katonai szaklap, sport-
újságok. A gyermekek az iskolába lépve, kora 
reggel újságokat olvasnak, a rengeteg lap kö-
zött tetszés szerint válogathatnak. 

Megkérdeztem még, hogy az iskola melletti 
nagy rétet mire használják? A válasz: I t t a 
fiúk és lányok minden reggel futnak, a tanítás 
naponta ezzel a testgyakorlással kezdődik. 

Az iskolához egy bekerített kert is tartozik, 
ahol a felső tagozat osztályai kertészkedést, 
gyümölcsfaápolást tanulnak. 

Ezután az általános kép után beszámolok a 
részemre legérdekesebb élményről, a német nép-
iskola politikai tanításáról és neveléséről. 

Nemzeti szocialista politikai nevelés 
és tanítás. 

A népiskola minden osztályában, már az 
első osztályban is van politikai tanítás. Min-
den iskolában, minden gyermek nemzeti szocia-
lista üdvözléssel köszön. Minden osztályban, be 
lépésemkor, az osztály egyszerre feszes vigyázz-
állásban áll, egy gyermek „vigyázz!" kiál tására 
a karok egyszerre fellendülnek, s hangos 
„Heil Hitler" kiáltással egyszerre köszönnek. 
Hasonlóan köszöntenek mindenkit, mindenhol. 

Az I. osztály tanmenetéből kiírtam a politi-
kai tananyagot. Főbb tanítási egységek itt: 
,,A Vezér", „Nemzeti szocialista köszönés", 
„Tisztelgés a zászló előtt", „Riadó", „Védekezés 
a bombatámadások ellen", „Gyászünnepek, no-
vember 9", ,,A mi katonáink", „Üdvözlet a kato-
náknak", „Téli segélygyüjtés", „Hősök napja", 
,,A Vezér születésnapja április 20", ,,Május I, 
a munkás napja", „Anyák n a p j a " . . . 

Jelmondatokat is tanulnak. Például: ,,Hinni 
és bízni, dolgozni és harcolni Németországért." 
Vagy: ,,A katonák kemény harccal, én pedig 
szorgalommal dolgozom a győzelemért." 

Egyik napon a II. fiúosztályba mentem Rott-
ner tanácsos úrral , ahol a szokásos nemzeti 
szocialista üdvözlés után így szólt a gyerme-
kekhez: „Bemutatok nektek egy magyar tanító-
nőt. Német gyermekek vagytok, szeretném, ha 
büszke lehetnék rátok. Vendégünknek bizo-
nyára jól esne, ha tőletek hallaná, hogy mit 
tudtok róluk, magyarokról1?" A hétéves fiúk 
erre valósággal lázbajöttek s versengtek a fe-
leletekkel: „A magyarok szomszédaink és jó-
barátaink." „Együtt harcolnak velünk a bolse-

visták ellen." „Bátor harcosok." Egy élelmes 
kis szőke fiú már ugrik is Európa térképéhez 
s megmuta t ja r a j t a Magyarországot. 

Június 29-én politikai órát hallgatok a hato-
dik leányosztályban. Tárgy: ,,Rommel elfog-
lalta Tobrukot." Vázolom az óra lefolyását: 
Nemzeti szocialista köszöntés. Hazafias dalokat 
énekelnek három- és négyszólamra. Beszélgetés 
Hitler Adolfról. Hitler Adolf munkatársai a 
mai háborúban. A nagy német hősök. Német 
harctéri sikerek. 

— Kik olvasták az utcákon a különjelentést, 
kik hallgattak rádiót, kik olvastak újságot? — 
kérdi a tanítónő. Minden gyermek jelentkezik-
Közös megbeszélés a különjelentésről. A ta-
nítónő felolvassa a különjelentést. Tobrukot 
megkeresik térképen. Kik védték a várost, kik 
harcoltak érte? Tobruk a legmodernebbül ki-
épített erősség. Erődítményei. Milyen nehézsé-
gekkel küzdöttek a német és olasz katonák? 
(Hőség, szomjúság, por, vihar.) Miért volt fon-
tos Tobruk bevétele? Mi az, amiért a németek 
ma Afr ika földjén harcolnak? (A gyarmatok.) 
A gyarmat i térképen megmutat ják Német-
ország elvesztett gyarmatai t és berajzolják a 
mai háborús térképre. Megbeszélik, hogy Anglia 
gyarmatbirodalma százötvenszer olyan nagy, 
mint az anyaország, tehát nem lehetett szük-
sége a német gyarmatokra. Németország lakos-
sága száznegyvenhárom négyzetkilométeren-
ként, ugyanakkor Angliában egy négyzetkilo-
méterre csak tizenöt angol esik. 

Ki vezette az afr ikai hadat? (Rommel.) 
A gyermekek beszámolnak Rommelről. (Élet-
története, eddigi eredményes csatái, Rommel, 
a jó ba j tá rs s tb) Az óra alat t egy gyermek 
Rommelről verset írt, azt felolvassa. 

Az óra befejező részében megbeszélik, hogy 
ezért a háborúért minden német súlyos áldoza-
tokat hoz, hogyan segíthet a gyermek? 

Az órát ismert katonadallal fejezik be: „Ich 
hatte eine Kameraden!" 

Júl ius 2-án Szebasztopol bevételéről a nyol-
cadik leányosztályban hallgattam tanítást. I t t 
is hazafias dalokkal kezdődött az óra. Majd a 
tanítónő megkérdezte, hogy miről szól a 
legújabb hadijelentés. Beszélgetni kezdenek 
Szebasztopolról. A tanítónő felolvassa a külön-
jelentést. Szebasztopol, mint város. Milyen 
nagy? Hol van? Megerősítése. A védők és tá-
madók helyzete. Milyen fegyverekkel harcol-
tak? A város bekerítése. Hogyan jutottak el 
eddig a német és szövetséges csapatok? Mikor 
harcoltak i t t már németek? (1854-ben és 1916-
ban. Ezeknek a harcoknak az összehasonlítása 
a maival.) 

Miért harcolunk a bolsevizmus ellen. Légy 
hálás a hazáért küzdő katonáknak. 

Az órát itt is hazafias dalokkal fejezik be. 
A politikai órák anyagát a gyermekek erre 

a célra szánt füzetbe összefoglalják, hozzáírják 
sa j á t gondolataikat is, képeket ragasztanak 
mellé, hazafias verset írnak utána, sa já t ra j -
zaikkal is i l lusztrálhatják az eseményt. 

A felsőbb osztályok nemcsak a napi politi-
kai eseményeket beszélik meg, de nagy poli-
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tikusaik beszédeit és műveit is. Ismerik nagy 
vezetőik és hőseik élettörténetét, tetteit és írá-
sait. 10—12 éves gyermekek hosszasan tudnak 
beszélni nemzeti hőseikről, például Pr ien és 
Möldersről, Todtról és annak nagy építő mun-
kásságáról, vagy vezetőikről: Göbbels, Göring 
miniszterekről, a nagy hadvezérekről. Hitler-
nek nemcsak élettörténetét, de „Mein Kampf" 
(„Harcom") című munkájá t is ismerik és ol-
vassák. 

Az iskolás gyermekeknek külön politikai új-
ságaik vannak. Az I—II. osztályos gyermekek 
a „Bilderzeitschrift"-et olvassák. (Képesújság.) 
Az I. osztályos gyermeknek tehát az ábécén kí-
vül első olvasmánya a számára kiadott politi-
kai újság. Elhoztam belőle az ez évi május-
júniusi számokat. Néhány szóval ismertetem a 
tar ta lmát . Fedőlapja kép: „Repülőinknél Afri-
kában." 2. oldal: „A katona hadi felszerelése." 
(Képekkel illusztrálva.) 3. oldal: „Könnyű és 
nehéz fegyverek." (Szintén képekkel, kevés szö-
veggel.) 4. oldal: „Egy utászkatona elnyeri a 
lovagkeresztet." A 6—7. oldalon kedves kis tör-
ténetek vannak az állatokról, képekkel- 8. oldal: 
„Mik szertnének lenni a gyermekek?" A 9— 
10—11—12. oldal Anyák napjáról, Madarak és 
fák napjáról szól. 

Ehjiez hasonlók a többi osztályok politikai 
lap ja i is. 

Az egységesen szerkesztett tankönyvek is át 
vannak itatva a nemzeti szocialista eszmével. 

Röviden összefoglalom, mit lát tam a bajor 
elemi iskolai tankönyvekben nemzeti szocia-
lista vonatkozást. 

Az I. osztályos ábécét Hans Brückl írta, 
címe: „Az én könyvem." Tetszetős kiállítású 
könyv, sok színes képpel. Első lapon: Hitler 
Adolf nagy színes arcképe. 2. lap: Hit ler jugend 
felhúzza a zászlót. Majd több helyen színes ké-
pek a főbb nemzeti ünnepekről. Például: No-
vember 9. Díszőrség a Feldherrnhallenál. Alat ta 
a szöveg: „Lengenek a zászlók, lobognak a fák-
lyák, a holtak figyelmeztetnek, légy bátor és 
hű!" A „Rádió" című olvasmánynál kép: német 
gyermekek rádiót hallgatnak. Alatta szöveg: 
„Halljuk a zenét, hall juk a trombitákat, hall-
juk az éneket: Deutschland, Deutschland über 
alles." Kép van rövid szöveggel a téli segély-
gyüjtésről. Hit ler jugend utcai gyűjtése a Vö-
röskeresztnek. A müncheni hadimúzeum előtti 
hősi emlékmű. Természetesen a komoly dolgok 
mellett a könyv sok-sok vidám mesét, verset is 
tartalmaz. 

Az I. osztályos számtankönyvében a tizes 
számkörben való számoláshoz Hitlerjugend, né-
met katonák, német munkások adják a tárgy-
kört. A számtankönyv fedőlapján gyermekek 
köszöntik a „Vezért"-t, alat ta a következő fel-
írás: „Egy vezér, egy nép." 

Az olvasókönyvek minden osztályban sokat 
foglalkoznak a német néppel, annak történeté-
vel, művészetével, kulturális életével. Minden 
sorukból a német öntudat árad, egy célt tűznek 
a gyermek elé, a német nemzetnek, közösségnek 
hűséges, dolgos, munkás tag jává válni. A VI. 
•sztályos olvasókönyve például 381 oldal terje-

delmű s a következő részekre oszlik: „Német 
mivoltunk" 3—127 oldal. „Német vidék és nép" 
221. oldalig. „Német sors és újjászületés" 381-ig. 

A számtankönyvek példatáraiban számtalan 
példát láttam a német nép életéből, a nemzeti-
szocialisták munkájából. Címek a VIII. osztály 
számtankönyvi példatárából: I. Lakosság: A vi-
lágon szétszórt németség. A Vezér gondoskodik 
a munkásokról, a német anyákról. Gondosko-
dás a német gyermekekről. Az állam gondos-
kodása egészségesekről és betegekiől. II. A né-
met élettér és lakóinak biztosítása. III . Német 
ipar, kereskedelem, háztartás, gazdálkodás. A 
VI. o. számtankönyvében adatok, számítások, 
példák a nagy német repülők teljesítményeiről, 
a német gépek sebességétől, a híres német 
sportemberek teljesítményeiről, az olimpiai re-
kordokról, stb. A VIII . o. könyvében a német 
autóutak, az NSV. eiedményei és munkája, a 
téli segélygyüjtés adatai szerepelnek a számí-
tások tárgyául. 

Természetes, hogy mindez fejleszti a nem-
zeti önudatot, s a nemzeti szocialista munka 
kézzelfogható számokkal kifejezett adatai a 
gyermeket mégjobban az eszme haicosává 
teszik. 

A nemzeti szocialista nevelés a feladatok 
tárgyában is megnyilvánul. Osztályonként több 
fogalmazásnak tárgya. Egy V. fiúosztályban 
a nyelvi ismeretek tanítása is ezzel volt kap-
csolatos- A tanító táblára í r t példamondatai 
Rommel elért sikereiről szóltak. Ugyanennek 
az osztálynak csendesfoglalkozásként a német 
tengeralatt járókról kellett nyelvtani mondato-
kat írnia. 

A gyermekek nemcsak az iskolában kapnak 
nemzeti szocialista politikai nevelést, hanem 
tízéves kortól kezdve nemzetiszocialista szövet-
ségbe tömörülnek. 10 éves kortól kezdve min-
den gyermek, bármilyen iskolába jár is, a Hit-
ler-Jugend kötelékébe tartozik. A fiúk 10—14 
éves kőiig a D. J., vagyis Deutsches Jungvclk 
(Német If júnép), a lányok ugyanez idő alatt 
JM, vagyis a J u n g Madchen (Ifjúlányok szö-
vetsége) tagjai. 14—17 éves korig a lányok a 
BDM, Bund Deutscher Madel tagjai, 17 éves 
kortól a Glaube und Schönheit-be lépnek be, 
Ezek a nemzeti szocialista i f júsági szövetségek 
természetesen központilag vannak irányítva. 
A kiképzést i f júsági Hitlerjugend-vezetők lát-
ják el, akiket erre a munkára külön iskolák-
ban képeztek ki, s testileg-lelkileg a német i f jú-
ság legkiválóbbjainak bizonyultak. 

Egy VI- elemista kislánnyal beszélgettem a 
Jung Madchen munkájáról. Hetenként egy dél-
ntán vannak elfoglalva a szövetségben, ők ked-
den jártak. I t t télen a nemzet nagyjairól és 
politikáról tanulnak és olvasnak, kézimunká-
kat és játékokat készítenek a téli segélygyüj-
tésre. Tavasztól őszig e délutánok keretében 
sportolnak, kirándulásokat tesznek. Az ő ré-
szükre külön színielőadásokat rendeznek, ahol 
a német dráma- és színműirodalom legszebb, 
nagy nevelői értékű és erkölcsnemesítő darab-
jait látják. 
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A nemzeti szocialista pórt komolyan veszi 
a gyermekeket. Lehetőleg mindenbe bevonják 
őket. Müncheni tartózkodásom ideje alatt halt 
meg Hünlein pártvezér. Jún ius 21-én temették. 
A temetést előkészületeitől kezdve végignéztem. 
Megfigyeltem a gyermekek szerepét. A Hitler-
Jugend egy beosztott csapata már a rendezés-
nél kora reggel segédkezett. Egy n ásik csoport 
kivonult a felravatalozáshoz. Egy harmadik 
csoport a déli órákban a katonai alakulatok és 
pártalakulatok között vonult fel. Egyenesen 
bámulatos volt a 10—12 éves gyermekeknek ez 
a nagy csoportja, vezetőjük 16—18 éves i f jú le-
hetett, fegyelem, rend, komolyság tekintetében 
semmivel sem maradva el a katonai alakulatok 
mögött. Pontosan 3 órakor megjelent a teme-
tésen Hitler kancellár, a gyermekek úgy álltak 
előtte, mint a szobrok, kiérdemelve az ott 
egybegyűlt tömeg elismerését. Különben igen 
büszkék arra, hogy az egész nép osztatlanul 
szereti és megbecsüli a Hitler-Jugendet, s mint 
ahogy ők mondják, a Vezérnek is „kedvencei"-

Nekem is, de minden n á s külföldinek is a 
Hitler-Jugend-szervezetben tapasztalható nagy 
fegyelem tűnik fel először. Beszélgettem a taní-
tókkal és Hitler-Jugend-vezetőkkel a Hitler-
Jugenü eszményeiről, melyeket a következő 
főbb szempontok szerint határoztak meg: hű-
ség, bajtársiasság,, felelősség, áldozatkészség, 
elhatározási erő, szerénység, engedelmesség, 
igazság, bátorság és becsületesség. A saját 
munka- és feladatkörnek alapos ismerete. Az 
ezeket elérendő értelmi, esztétikai és erkölcsi 
nevelésük központi célja, hogy az egyént a kö-
zösség hasznos tagjává tegye. A testnevelés is 
azért olyan nagyfontosságú náluk is, mert 
csak erős, edzett, egészséges egyének képesek 
szolgálni a közösséget. 

Az iskola és a Hitler-Jugend közös munká-
jához harmadiknak kapcsolódik a család. A ta-
nítókból, Hitler-Jugend-vezetől-ből és a szülők-
ből ú. n. Iskolaközösségek alakultak, melyek 
minden nevelési kérdésben együtt döntenek. 

Az elmondottakhoz megemlítem m í g Rust 
miniszternek 1933. május 18-án kelt rendeletét, 
címe: „Vezérgondolatok az iskolarendszerhez". 
Ebben ez áll: „Az iskola legnagyobb feladata 
az i f júságot nemzeti szocialista szellemben a 
népiség és állam szolgálására nevelni. Az egész 
belső és külső iskolai életnek ezt a feladatot 
kell szolgálnia. A Hit ler-If júság ezt a munkát 
az akarat edzése, önnevelés előmozdítása és a 
testrevelés út ján egészíti ki. Az iskolának és 
a Hi t ler-If júság szervezetének azonban az if-
júságra való igénye mellett tekintettel kell len-
nie a szülők nevelési részvételére, a családi élet 
fenntartásái a és ápolására is. 

Négyhetes iskolalátogatásom során úgy ta-
pasztaltam, hogy a kitűzött célokat az Iskola, 
a Hit ler-If júság és a szülők hármas szövetsége 
megvalósította. 

Mit láttam a német népiskolákban a gyakor-
lati életre való nevelésref A Haimbauser-utcai 
iskola felső tagozatának látogatásánál több na-
pot töltöttem a VIII . leányosztályban, ahol al-
kalmam volt megfigyelni az életre való neve-

lést és tanítást is. Tanítónőjük elbeszélte, hogy 
a lányokat igyekeznek a főzés, varrás, kertész-
kedés tudományával megismertetni, hogy majd 
mint német feleségek, anyák, háziasszonyok 
hivatásuknak eleget tudjanak tenni, nemzetük 
és családjuk i ránt i kötelességeiket teljesíteni 
tudják. Éppen egy gyakorlati napra jutottam 
el először a VIII . o.-ba, melynek munkapro-
grammja aznap a következő volt. Az osztály 
fele, 16 gyermek a kézimunkateremben volt, 
ahol a kézimunkatanítónő irányítása mellett 
nyári ruhákat és kötőket varr tak. A kézimun-
kát minden osztályban a kézimunkatanítónő ta-
nítja. Mire a gyermekek a VIII. o - t elvégzik, 
tudniok kell toldani, foltozni, stoppolni, kötni, 
kézzel és gépen varrni , szabni. A varró-
csoport meglátogatása után a főzőcsoportra 
került sor. Tekintettel arra, hogy a Haim-
hauser-utcai iskolának fele katonaság szá-
mára le volt foglalva, a főzőknek ezévben a 
Pestalozzi-iskola konyhájába kellett á t já rn i 
főzni. — Ide mentem el én is. Kezdem a konyba 
felszerelésével. Középen négry tűzhely, kettő 
gáz, kettő villanytűzhely. Négyfelől hosszú, le-
mosható asztalok. Négy nagy konyhaszekrény, 
gazdagon felszqj-elve edényekkel, a fal mellett 
körbeépített mosogatók, hideg-meleg folyóvíz-
zel. A falak olajozottak, vagy csempézettek, 
minden egyszerűen kezelhető, könnyen tisztán-
tartható és az asztalok lemoshatok. Egy-egy-
tűzhelynél egyszerre legfeljebb négy gyermek 
dolgozik. Az irányítást a tanítónő végzi. Ez az 
ételek elkészítési módját a táblára írja, a gyer-
mekeknek meg is magyarázza, azután kezdődik 
a gyermekek közös munkája. Ottlétemkor levest 
főztek és palacsintát sütöttek. A levesfőzés ki-
tűnően ment, mert miután feltették főni, csak 
a fedőjét emelgették időnként. Az izgalom a 
palacsintasütésnél vette kezdetét, mert sorban 
mindenkinek sütni kellett. Nagyszerű ebéd si-
került, melyet a végén nagy vidámság köze-
pette közösen fogyasztottak el- A gyermekek-
nek a főzéshez külön füzetük van, melybe a 
mindennapi fontosabb és egyszerű ételek elké-
szítési módját í : ják le-

A gyermekek beszámoltak még arról, hogy 
kerti munkákat, virágkertészetet, vetem énye-
zést és faápolást is tanulnak. Ha van kerti 
munka, akkor az osztály három csoportra osz-
lik, főző, varró és kertészkedő csoportra. A gaz-
dasági kertet is megmutatták, ez azonban itt 
nem az iskoláé, hanem kertészé, s mivel a ker-
tész az idén nem kapott segítséget az Arbeits-
diensttől, azért osztották be hozzá a VIII . o.-t, 
akiknek ezt különben is tanulniok kell-

A főzés, varrás, kertészkedés egész délelőtt 
tart, s az ilyen napokon más tantárgyból nincs 
óra. 

A lányok kiképzéséhez hasonlóan kapnak 
gyakorlati kiképzést a fiúk is. Az egyik iskolá-
ban megnéztem a fiúk munkatermét. Asztal 
mellett dolgoznak itt, minden elképzelhető 
anyag és szerszám rendelkezésre áll. Főleg fa-
és fémmunkákban szereznek jár tasságot Ta-
nulják a repülőgép felépítését is, apró kis gépe-
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ket szerkesztenek, természetesen a legponto-
sabb mértani számítások alapján. 

A VIII . osztályos tanítókkal beszélgettem 
ariól, hogy a VIII . o. elvégzése után a gyerme-
kekkel mi lesz? A Pestalozzi-iskola tanítói el-
mondották, hogy VIII . elemi után a gyerme-
kek mehetnek kereskedelmi iskolába, háztar-
tási, ipari iskolákba és tanítóképzőbe.—Akik nem 
tanulnak tovább középiskolákban, azok a VIII-
o. elvégzése után egy évig szolgálnak aPf l ich t -
jahrban, vagy Landjahrban. Vagyis egy évig 
falusi családoknál, vagy városban, beosztott 
helyükön kötelező munkászolgálatban vesznek 
részt. A Landjahrt azonban nem szabad össze-
téveszteni az Arbeitsdiensttel, mely szintén kö-
telező munkaszolgálat, de 18—19 éves korban 
kelül rá sor, ezt a középiskolát végzett i f jak-
nak is le kell szolgálniuk. — A Landjahrnak 
két célja van: 1. hogy a városi i f jú megismer-
kedjék a" faluval, megértse és meglecsülje a 
földmíves munkáját , 2. cél egészségi vonatko-
zású, mert a városi gyermek testi fejlődésére 
kitűnő hatással van a falu. 

A VIII- elemit végzett gyermekeket az úgy-
nevezett „Állami munkahivatal ' t a r t j a nyilván-
Ez nemcsak nyilvántartó, de tanácsadó intéz-
mény is. A VIII- o. végén minden fiú és leány-
növendék egy kemény kaitonlapot kap kézhez, 
melyet ki kell töltenie. — A gyermek személyi 
adatain kívül a következő kérdésekre is vála-
szol: Mi szeretnél lenni! Milyen más pályához 
van még kedved1? — Mi a kedvenc foglalkozá-
sod szabad időben? — Engednének-e szüleid 
külföldre? — A kartonlap belső oldalán a nö-
vendékről a tanítónak kell adatokat kiállítani. 
I t t a következő főbb szempontokra kell tekin-
tettel lenni: a gyermek testi fejlettsége, kör-
nyezete, hajlamai, értelmi képessége, jellembeli 
tulajdonságai, végül az egyes tárgyakból elért 
tanulmányi előmetel. 

A gyermek és tanító által kitöltött lapok az 
iskolaorvoshoz kerülnek, aki a gyermekről or-
vosi véleményt ír a lapra. I t t többek között 
ilyen adatok szerepelnek: testi fejlettség, nagy-
ság, súly, az oivos milyen foglalkozási ágakat 
tar t a gyermekre nézve károsnak, ítél kerülen-
dőnek. Pl. X. Y. gyermeknél kerülendő az ülő 
foglalkozás, vagy a nehéz testi munkával, vagy 
sok menéssel, lezuhanási veszéllyel járó foglal-
kozási ágak. 

A kartonlap végül elkerül a Tanácsadó hi-
vatalhoz, itt a lap hátsó fedőlapjára feljegyzik 
az adatokat ariól, hogy miképen tettek eleget 
a gyermek kívánságának, s a gyermek mikor 
milyen állást foglalt el? . . . 

Testnevelés. Elég egy pillantást vetni a né-
met állami tanterv és utasítás órarendjére, 
hogy lássuk, mennyire fontos szerepet tölt be 
a nemzetiszocialista német elemi iskolákban a 
testnevelés. Fiúknál az alsó három osztályban 
heti 3, a IV. és VIII . o.-ban heti négy, az V— 
V I - V I I . o.-ban heti öt óra szerepel. — Leányok-
nál alsó három o.-ban heti 2, IV. és VIII . o.-ban 
beti 3, V—Vl—VII. o.-ban szintén heti öt óra 
szerepel. — A Tanterv és Utasítás kb. ugyan-
úgy foglalja össze a testnevelés fontosságát, 

mint a mienk, cél az egészséges, munkabíró 
test. Hangsúlyozza, hogy a testnevelés kereté-
ben különösen sok alkalom kínálkozik a nem-
zetiszocialista erények elsaját í tására és kifej-
lesztésére, mint pl. a fegyelem, önuralom, baj-
társiasság, akarat és elhatározási képesség, lo-
vagiasság, segítőkészség, nemzeti büszkeség 
ápolása, stb. 

Az, hogy ezeket az órákat hogyan osztják be, 
az iskolától függ. Münchenben pl. heti 4—5 
tornaórát ú- n. sportdé'előttök keretében tart-
ják meg. Általában mindenütt, a falusi iskolák-
ban is azt tapasztaltam, hogy ezt a sok testne-
velési órát nem aprózzák el. Látogatásaim so-
rán pl. az egyik VI. o- tanítónője meghívott az 
úszódélelőttre, amikor is tanítás csak VslO-igr 
volt, 10-re pedig az egész osztály tanítóstól 
együtt egy közeli uszodába ment, ahol déli egy 
óráig úszott, vízipólózott, háziversenyt rende-
zett, ugrásokat tanult, mozgott, napozott, ját-
szott. — Münchenben minden VI- elemi iskolai 
osztálynak kötelező tantárgya az úszás. — Egy 
másik alkalommal a VI1L o- vonult ki szintén 
többórás gyakorlatra egy sportpályára, ahol 
futást, magas- és távolugrást és játékokat gya-
koroltak- — Egy isarmenti kis faluban a_ gyer-
mekek az iskola melletti nagy réten gyakorol-
ják a sportot. Kérdezősködésemre elmondták, 
hogy a toinaórák keretében gyakran járnak 
Isar ra úszni és evezni. — A müncheni iskolák 
legtöbbjén 2—2 tornaterem áll a növendékek 
rendelkezésére, de ezeket leginkább csak a téli 
hónapokban használják, kora tavasztól késő 
őszig kijárnak a sportterekre, uszodákba. 

Ottlétem ideje alatt folytak az évvégi torna-
bemutatók. A háború miatt ezek teljes csend-
ben, leegyszeiűsített formában mentek végbe. 
— Szinte heteken át folytak a Stadionban az 
elemisták tornabemutatói, versenyei. Egy-egy 
körzet tanácsosa kötelezőleg előírta, hogy me-
lyik osztály mivel szerepeljen. — így pl. egyik 
iskolakörzet V—VI. osztályai úszással, VII . és 
VIII- o.-i magas és távolugrással, közösen pe-
dig labdajátékokkal szerepeltek. Tornavizsgá-
kon különösen fontosnak ta r t ják a futás, ugrás, 
úszás, dobás és játékok előtérbe helyezését. 

Énektanítás. A német iskolákban a szemlélő-
nek azonnal feltűnik a sok dal. Délelőttönként 
egy-egy osztályban 5—6-szor felcsendülnek a 
vidám nóták, a lelkes katonadalok, a komoly 
hazafias dalok. — A tantárgyak közötti szüne-
tekben felüdülésképen, vagy az egyes tantár-
gyakhoz kapcsoltan történik az éneklés- A fel-
sőbb osztályokban legtöbb helyen többszólamú, 
3—4 szólamú éneklést hallottam. Az énekkar ta-
nítása heti egy órában szintén kötelező. Zene-
elméletet csak az V- osztálytól felfelé taníta-
nak. 

A német gyermek ének és zene iránti fogé-
konysága bámulatos. Legtöbbjüknek nagyszerű 
ritmusérzékük, kitűnő hallásuk van, s nagy szá-
zalékban zenét is tanulnak. Az egyik munkás-
negyed tanítónője mondotta, hogy a VI. o.-ban 
alig van gyermek, aki a hegedűhöz, flótához, 
vagy harmonikához ne értene. 
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Az ének és zene megszerettetése terén már 
az elemi iskolák olyan tevékenységet fejtenek 
ki, hogy azok után már nem is lehet csodál-
kozni azon, hogy a német nép minden társa-
dalmi rétege mennyire r a jong a zenéért és ér t 
is hozzá. — Az operának, hangversenyeknek a 
tisztviselő osztály mellett egyformán látogatói 
a munkások és a tanuló i f júság is. A Deutsches 
Museumban pedig szem- és fü l t anú ja voltam a 
következő esetnek. A zenei múzeumi termek 
felé közeledve már messziről hallot tam Beetho-
ven Pathe t ique szonátáját. Rádióközvetítésnek 
gondoltam, de odaérve lát tam, hogy. az őr ját-
szik a zengorán. Hal lgatósága főleg 12—14 éves 
fiúkból állott, akik kitalálási versenyt rendez-
tek abból, hogy az őr mit játszik. Az kitűnően 
já tszot ta Mozart, Schubert, Schumann, Grieg, 
Beethoven legszebb darabja i t . — A többi hang-
szereket is művészien szólaltatta meg- Kérdé-
semre elmondta, hogy München egyik leghíre-
sebb tanárától tanult , s elvégezte a zeneaka-
démiát . 

Természetesen ahhoz, hogy a gyermekek 
zeneileg olyan kiképzést kapjanak, mint amit 
•én lát tam, zeneértő tanítók szükségesek. Sok is-
kolában lát tam pianinót, hegedűt, flótát, mely-
nek segítségével taní tanak. A griinwaldi isko-
lában az V—VII—VIII- o.-kal együt t élvezettel 
ha l lga t t am taní tó juk zongorajátékát. 

Az írás tanítása. E kérdés azért is érdekelt 
különösebben, mivel nálunk évek óta nagy vi ta 
és különféle próbálkozások folynak ezen a té-
ren, s végeredményben még ma sem alakult ki 
nálunk az egységes írástanítás. 

Az í rás taní tás rendezését Németországban is 
sok próbálkozás előzte meg. Gondoljunk Siitter-
linre és követőire. De nálunk a sok vi tának 
meg is volt az értelme, mert eddig a gót betű-
ket tanították, s csak most tértek át a latin 
betűkre. 

A kérdést csak a mul t év őszén rendezték. Az 
I. o. gyermekek először nyomtatot t betűket ta-
nulnak, az ötödik hónaptól kezdve áttérnek az 
irott betűkre. A betűk árnyékolatlanok, na-
gyon könnyen fűzhetők, mondhatni azonosak a 
mi állóírásunk betűivel. (Zsinórírás ott nincs!) 
Betűik kissé dőlnek, kb. 75—80 fok alat t — Vo-
nalozás: középen széles, alatta, felette keskeny 
vonalközök. III . o.-tól kezdve egyvonalú füze-
teket használnak. 

Ebben az évben is a gyermekek írása a kö-
vetelményeket kielégítette, pedig- csak novem-
berben tértek át a latin betűkre. —• Az átmene-
tet csak az alsó osztályok érezték meg. 

Megfigyeléseim a többi tárgyak keretéből. A 
Schwantaler-ütcai iskolában tett látogatásaim 
során Rot tner tanácsostól elkértem a „Tanterv 
és Utasítás"-t. Egy vékony kis füzetalakú 
könyvet adott át, legfeljebb 40 oldal lehetett-
Ez csak nagy vonalakban szolgál útmutatóul , 
csak keretet ad, s ennek a lap ján dolgozzák ki 
az egyes országrészek a sa já t tantervüket . Ezt 
a Birodalom nagysága és egyes részeinek föld-
rajzi, népi sajátosságai , külön történelmi múl t ja , 
stb. teszik szükségessé. Így pld. külön Tanter-
vük van a poroszoknak, szászoknak, bajorok-

nak, stb. Megszereztem és átolvastam a b a j o r 
iskolák tantervét. Címe: „Nevelés és taní tás a 
bajor iskolákban." — Az egész csak 144 oldal 
terjedelmű, egyszerűen, világosan, érthetően és 
röviden sorolja fel a megtaní tandó anyagot és 
ugyanígy is ad azok taní tására fe lvi lágosí tás t 
Az első, ami nekem a német tantervben feltűnt, 
hogy sokkal kevesebb megtaní tandó anyagot 
ölel fel, mint a mienk. Az ő jelszavuk: semmi 
feleslegeset! Ez Geyernek, a délbajoiországi 
iskolatanács vezetőjének a nemrég megjelent 
tanulmányából is kiviláglik, aki a megtaní-
tandó anyagot még így is soknak t a r t j a , s eze-
ket mondja : „Az iskolai oktatás a lap ja a szük-
ségesség és lehetőség legyen! Ennek gyakorlat i 
megoldása nem lehet más, mint az oktatási 
anyag alapos megrostálása, legrövidebbre tö-
mörítése". Valószínűnek tartom, hogy az a rö-
vidített tanterv is mór Geyer és a hasonló gon-
dolkodású pedagógusok tanácsára jö t t létre, 
melyet néhány iskolában lát tam, s melyről a 
tanítók azt mondták, hogy a háború idejére ki-
adott egyszerűsített tanterv, legnagyobb bámu-
latomra néhány gépelt ívből állott. Geyer cik-
kének további részében olyan problémáról ír, 
mely köztünk, magyar tanítók között is már 

-számtalanszor tá rgyal t és vi ta tot t probléma 
volt. Idézem: „Nemcsak a tanuló, de az elemi 
iskolák tanítói is roskadoznak a tanterv túl-
méretezett anyaga miatt . Bámulatos, hogy ma 
már mi mindenhez kell értenie egy tanítónak, 
ha azt" akar ja , hogy felettesei meg legyenek 
vele elégedve. A taní tónak ismernie és tudnia 
kell az irodalmat, a történelmet, a fizikát, ké-
miát, földrajzot, biológiát, lélektant, öröklés-
tant, őskutatást, számtant, tornát, szépírást, 
földmívelést, kertészetet, és mindehhez a peda-
gógia minden ágát. Értenie kel] a modellépítés-
hez, a linóleummetszéshez, já tszania kell egy 
csomó hangszeren, ismernie kell a gyógynövé-
nyeket és azok feldolgozási technikájá t : ez az 
egyetlen ember tehát egyszemélyben tanító, 
mezőgazda, testnevelő, zenész és karmester, 
biológus és polit ikus is, — akinek világnézetre 
kell nevelnie. Enyhén szólva vagy harminc 
szakmában, tudományágban otthon kell lennie, 
ha azt akar ja , hogy valamit a maga tudásából 
átsugározzon kicsi növendékeibe. Az egyes tan-
tá rgyak tanítási módszere ugyanaz, mint ná-
lunk. Beszéd- és értelemgyakorlat , olvasmány-
tárgyalás, földrajz, történelem, számolás és 
mérés, természetrajz, fizika-órát hal lgat tam, 
módszeres e l járásukat a mienkhez teljesen azo-
nosnak láttam. A füzetek vezetése is a mienk-
hez hasonló. Sok ra jz , kép díszíti a füzeteket, 
ez azonban nem lephetett meg azok után, ami-
ket én a mai 1941-es tanügyi kiál l í tásúnkon lát-
tam. 

Az drabeosztás a taní tó dolga. Reggel 8— 
Va 11-ig 45 percenként csengetnek, a tanító eddig 
úgy osztja be idejét, ahogy akar ja , s úgy osztja 
el a tá rgyak között, ahogy neki tetszik. Hosszú 
szünet csak váll-kor van. 

A gyermekek az én megítélésem szerint ott 
kevesebb könyvnélküli anyagot is tanulnak, 
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mint a mieink. Statisztikai adatokat, évszámo-
kat csak az igazán nagyon fontosakat és német 
vonatkozásúakat kell tudniok. Ügy láttam, 
hogy nagyon kevés házi feladatot kapnak, de 
talán több szorgalmi munkát, mint a mieink-
Szorgalmi munkákat azéit jelölnek ki, mert 
így minden gyermek már kora i f júságában 
a r ra képezheti magát, amihez hajlama, tehet-
sége és kedve van. 

A német tanítóképzés mai formája• A tanító-
képzés a háború miatt most gyorsított ütemben 
folyik. Az első feltűnő különbség a mi kép-
zőink és a németeké között elhelyezésében ta-
paztalható. A német képzők t. i- kicsi falukban 
vannak. így a % milliós Münchennek sincs 
képzője, hanem a tőle két óra vonat járásra 
lévő alig párezer lelkes Pollingban. Szerintük 
a tanítóságnak csak kis százaléka olyan sze-
rencsés, liogy a városokban lielyezkedhetik el, 
nagy százaléka faluban éli le életét, így fontos, 
hogy a tanító a falusi népet, annak életmódját 
ós életfelfogását ismerje, hiszen ő lesz a falu 
népének egyik tanácsadója, vezetője. 

A képzőbe 14 évet betöltött gyermokeket 
vesznek fel, akik valamely középiskola IV- osz-
tályát, vagy az elemi iskola VIII- osztályát si-
kerrel elvégezték. A képző növendékei kivétel 
nélkül mind az öt éven keresztül bennlakásra 
vannak kötelezve. A nálunk is szereplő tantár-
gyak mellett kötelező a gyorsírás tanulása. 

Az V. év elvégzése után csak ideiglenes bi-
zonyítványt kapnak, mellyel azonban elhelyez-
kedhetnek. Mint működő tanítóknak azután 
még négy évig kell tanulniok, időnként tan-
folyamokat hallgatniok, évente több minta-
tanítást bemutatniok, mert négy év multán 
ú. n. végleges államvizsgát kell tenniök, s az 
oklevelet is akkor kapják kézhez. Így tehát 
csak az iskolában eltöltött idő van náluk meg-
rövidítve, viszont a maguk továbbképzésére, a 
rátermettségükről és elért eredményeikről való 
bizonyságtételre vannak kötelezve. 

Kötelezőleg elő van náluk írva az egymás 
közötti hospitálás is. Ezekiől jegyzetek alak-
jában és saját megjegyzéseiket is hozzáfűzve 
be kell számolniok. A hospitáló tanító távolléte 
ideje alatt osztályának csendesfoglalkozást ad. 

AZ ElyJIÉrET (.lYAKOKI i T SZKBDPE 
A T1A ÍTÓ I'EDAGÖCÍIAI ÖIKÉPZÉSÉISM 

írta : BÖ H M PÉTER 

| IVATÁSANAK gyakorlásához az 
általános műveltségen és tárgyi 
tudáson kívül pedagógiai gya-
korlati ismeretekre, gyakorlati 

tapasztalatokra, módszeres fogásokra egyrészt 
ós pedagógiai elméleti ismeretekre másrészt 
van szüksége a tanítónak. Vizsgáljuk meg, 
hogy a tanító önképzésében milyen szerepet 
kell jut tatni az elméleti és gyakorlati pedagó-
giának. 

A nevelés gyakorlata egykorú az első gyer-
mek születésével. Ezzel szemben a neveléstudo-
mány viszonylag fiatal és koránt sincs annyira 
kiművelve, amint az tárgyánál fogva kívána-
tos. A nevelés gyakorlati tevékenység, eredete 
és végcélja is gyakorlati irányú, miért van 
mégis neveléstudomány, van-e ennek lehetősége 
és létjogosultsága, van-e szüksége a tanítónak 
elméleti pedagógiára! 

Minden tudománynak van elmélete és gya-
korlata. Legszembetűnőbben észlelhető ez a 
fizikán és kémián, amelynek elmélete törvé-
nyekben, szabályokban, képletekben, számokban 
fejezhető ki, gyakorlata pedig a technika, 
amellyel a kovács, a lakatos műhelyében, a 
gyárak gépeiben találkozunk. A fizika'elméle-
tének ismerője és művelője a gépészmérnök, 
gyakorlati alkalmazója a kazánfűtő, gépész, la-
katos, gyárimunkás, stb- A gépészmérnök el-
méletben megtervezi a gépet. Erőátvitelről be-
szél ott, ahol mi szíjat látunk. Helyenkint a 
súrlódás csökkentéséről gondoskodik, ahol a 
gépkezelő olajozási kötelességet lát; elméletben 

kalóriamennyiséget mutat ki, ami a gyakorlat-
ban a> kazánfűtő több vagy -kevesebb szénlapá-
tolásában jelentkezik. Az elméleti orvostudo-
mány gyakorlati megvalósítása a betegszoba és 
a kórház gyógyászata, valamint a betegséget 
megelőző életnormáink. A természetrajz elmé-
lete részben a gazdálkodásban, a mezőgazda-
ságban, kertészetben és állattenyésztésben ölt 
gyakorlati formát. Az erkölcstan elméletét a 
magatartásban kell gyakorlatilag megvalósí-
tani. A művészetek területén a költők, zene-
szerzők, tervezők, festők, szobrászok, esztétiku-
sok és kritikusok képviselik az elméletet, a kép-
zőművészek, iparművészek, előadóművészek a 
gyakorlatot. 

A nevelésnek is van elmélete, ez a nevelés-
tudomány. Feladata: 1. A nevelés céljának ki-
tűzése, ami filozófiai művelet. 2. A nevelő-
hatások vizsgálata, ami az elméleti lélektan fel-
adata. 3. Harmadik feladata az utókorra át-
származtatandó kultúrtartalom megállapítása 
és végül 4. a módszer kérdése. Ezekkel a kérdé-
sekkel foglalkozhat az a tudós is, aki a gyer-
mekszobában, vagy egy nevelőintézetben gya-
korló nevelőtevékenységet nem folytat; fordítva 
is áll a tétel: a gyakorló nevelőnek meg kell 
ismernie a tudomány mai álláspontját ezekben 
a kérdésekben, de magának nem kell a tudo-
mányt fejlesztenie. A nevelés gyakorlata a 
gyermekszobában, a különböző oktatási és ne-
velőintézetekben, tanfolyamokon, az önképzés-
ben és önnevelésben folyik. 
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Minden tudomány feladata igazságoknak, té-
nyeknek igazolt megállapítása és azoknak rend-
szerbefoglalása. 

Képes-e az emberi ész az igazságoknak meg-
állapítására? 

Minden tudományos tevékenység konkrét 
tárgyakra, vagy szellemi jelenségekre irányul. 
Célja ezekről igazságoknak megállapítása és 
az igazságoknak ítéletekbe fog la^sa . Az emberi 
ész képes az igazság felismerésére és hogy az 
erre való törekvés milyen olthatatlanul él az 
emberben, azt a kisgyermek kiterjedt érdeklő-
dése és száz kérdése igazolja. 

A valóság viszonyai megszámlálhatatlanok. 
Kimeríthetetlen a tárgyakra vonatkozó felfe-
dezéseknek száma, ezért mórhetetlen az igaz 
ítéleteknek száma- Ezt úgy szoktuk kifejezni, 
hogy a tudomány határtalan. A világ tárgyaira 
ronatkozó igazságok egy összefüggő hálózatot 
képeznek, amelyben minden tény közvetlenül, 
yagy közvetve összefügg egymással. A tudo-
mányos tevékenység feladata éppen az, hogy 
az igazság-tartalomból minél több tényt ragad-
jon meg és minél tágabb területet világítson be. 
Maguk az igazságok mindig igazak voltak, 
csak emberi felismerésük száma gyarapodik az 
Idővel és a, kutatással. Amerika megvolt Ko-
lumbus Kristóf előtt is és az éter rezgési tör-
vénye a rádió feltalálása előtt is változatlan 
volt, csak a hullámait nem terhelték villamos 
kisugárzásokkal. A tudományos gondolkodás-
úak mindenkor az igazság elérhetésébe vetett 
meggyőződés volt a hajtóereje. 

Honnan származnak a neveléstudománynak, 
mint minden tudománynak ismeretei'? Három 
forrásból: 1. ismereteink a gondolkodás ered-
ményei, 2. a tapasztalat ú t ján szerzünk ismere-
teket, 3. mindkét forrásból együttesen. 

1. Az érzéki benyomások minden embernél 
mások és nrások és ugyanannál az embernél 
időnkint változnak. Ezekre tehát igazolt isme-
reteket alapítani nem lehet. A tapasztalás 
azokra a tárgyakra, amelyeknek a nevelésben 
fontos szerep jut (Isten, lélek, szabadakarat) 
nem terjed ki, gyakorlat közben alig szerezhe-
tünk azokra nézve helytálló ismereteket. Vi-
szont gondolkodás út ján ezek is megközelíthe-
tők. Ezért már az első jelentékenyebb gondolko-
dók nemcsak a tapasztalatot, hanem a gondol-
kodást tekintették a megismerés forrásának. 
Azt a tant, amely szerint igazolt és rendszeres 
ismeretek kizárólag a gondolkodás út ján sze-
rezhetők, racionalizmusnak* nevezzük. 

2. Az előbbinek ellentéte az empirizmus, 
amely a megismerés forrásául a tapasztalatot 
tekinti. Ez a tanítás alkotta meg azt a mon-
dást: Semmi sincs az értelemben, ami nem volt 
előbb az érzékelésben. 

Mindinkább utat tör az a belátás, hogy az 
ismeret nem pusztán az érzékek, de nem is ki-
zárólag a gondolkodás útján jön létre, hanem 
a kettő együttműködéséből. Ennek az össze-
egyeztető felfogásnak elméletét Kant építette 
ki a kriticizmusban. E s z e r n t az ismeret tar-
talmát az érzékszervek ú t ján szerzi, ellenben 

formáját az elmétől- A természetben előttünk 
»*égbemenő egyszerű esemény csak az emberi 
elmében nyer értelmet és esztétikai értéket. 
Csak az emberi elmében jönnek létre ismere-
tek, mégpedig annak törvényszerűségei szerint, 
hogy az érzéki benyomásokból érzetek, szemlé-
letek, képzetek, fogalmak keletkeznek. Az em-
beri ész fogalomalkotó kategóriái nélkül értel-
metlen maradna a világ, amint az elmebeteg 
nem is ismeri fel a jelenségek összefüggését és 
értelmét. V'szont az érzéki szemléletek nélkül 
nincs mit feldolgoznia az észnek és ez a belátás 
megerősíti a kriticizmus elméletét. 

A tapasztalás és gondolkodás között, mint 
az ismeret eredete között távolról sincsen olyan 
merev és egymást kizáró ellentét, mint ami'ye-
nen a racionalizmus és az emnirizmus elmelete 
felépült- Amikor a tanító például tanítás köz-
ben valamely növendékét értelmiségi szem-
pontból megfigyeli, ennek eredményét közönsé-
gesen tapasztalatnak szoktuk mondani. Pedig 
ez a tapasztalati ismerete át meg át van szőve 
elmélettel, mert hiszen bizonyos terv szerint 
jár el kérdéseiben, a terv pedig elmélet- Az 
eredményt is bizonyos elméleti alakban fejezte 
ki, ez tehát szintén nem tapasztalati elem. Ami-
kor a tanító a III . osztályban az írásbeli ki-
vonást ismerteti pótlással, óra végén bizonyos 
gyakorlati tapasztalatra tett szert el járásának 
célravezető, vagy elhibázott voltára nézve, ame-
lyet a következő évre érvényesít. A jobb eljárás 
felismerése nem nevezhető kizárólagosan gya-
korlati tapasztalatnak, mert a tanító előkészül-
ten lépett az osztályba, tehát bizonyos elmélet 
alapián indult meg a tanítás. Már maga a cél-
kitűzés is elmélet. Tanítás közben a növendé-
kek feleleteit — akár helyesek, akár tévesek vol-
tak —. módszertani és didaktikai ismeretei sze-
rint kezelte. Az óra végén pedig neveléstudo-
mányi rendszerének összefüggésébe illesztette 
tanulságait- Ezen az órán tehát érzéki szemlé-
letek és gondolkodás váltogatták egymást, egy-
befolytak és ha gyakorlati tapasztalatnak 
mondja is a tanító okulását, mégis túlnyomó 
a gondolkodási elem. 

A népiskolai nevelőoktatás gyakorlati tevé-
kenység. Gyakorlat közben saját tapasztalatai-
ból célszerű eljárásokat, fogásokat fedez fel a 
tanító, amelyekből normák fejlődnek. A gyakor-
lat különösen akkor vezet egyre fejlődő eljárás-
hoz, hogyha a tanító minden egységben gon-
dosan elkészül, óra végén pedig tapasztalatain 
gondolkodik és eljárásának tanulságait le-
vonja. A gyakorlati tapasztalatot lek'csinyelni 
nem szabad, mert az az öntudatos eljárásnak 
és megfigyelésnek eredménye, amely világo-
sabb szempontokon és haladottabb eljárásmó-
don át jobban megközelíti a célkitűzést. Mégis 
tisztán gyakorlati tapasztalataira egyetlen ta-
nító sem építheti pedagógiai eljárását, még ke-
vésbbé nevelési rendszerét. Alig különböznék 
ez a laikus szülőétől, aki szülői érzésére és gya-
korlati tapasztalatára építi eljárását Igen fon-
tos, hogy a tanító állandóan figyelje növendé-
keinek lelki és testi egyéniségét, szociális 
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szonyait, értelmiségét, érdeklődési körét, testi 
és szellemi habitusát; de hogy ezekből törvény-
szerű megállapításokat, nevelési normákat ve-
zessen le, ahhoz sem ideje, sem eszköze, de 
kellő jártassága sincs a tanítónak. Igazolt és 
rendszeres ismerethez népiskolai osztályban nem 
juthat el. Megállapításai legtöbbször tanítói 
egyéniségének, vagy a gyermek egyéniségének, 
esetleg a helyi viszonyoknak következményei, 
ezért nem általános érvényűek. A kísérletezés 
a mellett energiapazarlással jár. Egyébként is 
nem a tudomány előbbrevitele, hanem a peda-
gógia kétségtelenül felismert igazságainak al-
kalmazása az ő feladata. Senki sem tagadja a 
nevelői hajlam létezését, minden tanítóról fel-
tételezhető a tudományok iránti megbecsülés 
is, hisz«n azért választotta ezt a jellegzetesen 
értelmiségi pályát, mégis alig hihető, hogy ön-
erejéből bárki is megalkothasson egy korszerű 
nevelési rendszert, aminő népiskolai vonatko-
zásban a Tanterv és Útmutatások; hiszen ezek 
évtizedes elméleti kutatások, tapasztalatok ered-
ményei, amelyeket ezer meg ezer nevelő hor-
dott össze-

A tanító önképzésében egyforma szerep jut 
az elméletnek és a gyakorlatnak. A gyakorlat 
alig tökéletesítheti önmagát elmélet nélkül. 
Ahogyan nem a kisiparos kísérletezik a tech-
nika terén, hanem a gyárak laboratóriumaiban 
ismerik meg az anyagot, annak kezelési mód-
ját, akként a tanítónak sem hivatása nevelési 
célokat kitűzni, lélektani törvényeket felfedezni, 
tanterveket összeállítani. Az ő feladata az ú j 
felfedezések megismerése a szakkönyvekből és 
szaklapokból és ezeket lehetőleg osztályában 
megvalósítani. A nevelő-gondolkodók által és a 
neveléstudomány laboratóriumaiban megálla-
pított igazságokat növendékein kipróbálja, il-
letve értékesíti. Ha tehát ú j igazságokat és 
normákat nem is állapít meg, de annak eldön-
tésére igenis hivatott, hogy az elméleti vívmá-
nyok átültethetők-e a gyakorlatba. Ha nem al-
kalmazhatók, nem köteles követni. Ez azonban 
még nem jelenti azt, hogy az elmélet ilyenkor 
téved. A szénnek 4000—7000 kalóriáját egyetlen 
kályha sem képes a szoba levegőjébe átvinni, 
a villanyégő az energiának szintén csak egy ré-
szét változtatja át fénnyé, ami azonban nem 
vonja maga után, hogy a kalóriamennyiség 
nincs meg a szénben. 

A neveléstudomány terén gyakorlatilag ne-
hezebb tudományosan igazolt ismeretekhez 
jutni, mint a természettudományokban. A méz, 
zsír, petróleum fajsúlyát minden nehézség nél-
kül meg lehet állapítani, mert a méréskor az 
anyag minden egyéb tulajdonságát figyelmen 
kívül hagyjuk, csupán egy dm3 súlyát megmér-
jük. De vájjon amikor a gyermek figyelmére, 
emlékezetére, érdeklődésére, fantáziájára vonat-
kozólag óhajt a nevelő ismeretekhez jntni, ké-
pes-e a gyermek lelkét az éppen megmérendő 
egyetlen erőre korlátozni? Lehet-e csupán egyet-
len gyermekre nézve is helytálló tényeket meg-
állapítani, amikor a diszpozíciók szerint napon-
ként változik az eredmény? Hogyan tehetne te-

hát szert a tanító egyetemes érvényű törvény-
szerűségre? 

A víz, zsír, viasz, olvadási és forrpont já t 
könnyen és pontosan megállapít ja a természet-
tudomány, mert az anyagok az okságból kifo-
lyólag ellenállhatatlanul engedelmeskednek a hő 
hatásának. Ezzel szemben a gyermek viselke-
désére nézve sokkal nehezebb kritikailag helyt-
álló ismeretekhez jutni, mivel akarat tal rendel-
kezik és minden kísérlet az érzelmi élet széles 
skáláját is mozgásba hozza. A gyakorlati neve-
lés tehát bajosan vezethet igazolt ismeretekhez, 
ezért nem nékülözheti neveléstudományt. 

De szintúgy nem vezethet a gyakorlat az is-
meretek rendszeréhez sem. A tanítói gyakorlat 
és tapasztalat sok helytálló ítélethez segíti a 
gyakorló nevelőt. Ámde az egyes órákon, külön-
böző tantárgyak tanítása közben szerzett össze-
függéstelen, elszigetelt megállapítások, ha iga 
zak is, mégsem tekinthetők tudománynak. Tu-
dománnyá csak akkor válnak, ha rendszert al-
kotnak, azaz, ha az ítéleteket egységes összefüg-
gésbe hozzuk, amelyben mindegyiknek megvan 
a maga sajátos helye és jelentősége. Minthogy 
az ítéletek tárgyai egymással különféle vi-
szonylatban állanak, mindenegyes igaz ítélet 
szükségképen önmagán túlra, más ítéletre 
utal- Ha az igazsághálózatnak egyik csomó-
pontját sikerül megragadnunk, elménk gondol-
kodóképességénél fogva a relációk fonalán egy 
másik csomóponthoz is eljuthatunk. Az igaz íté-
leteknek ehhez a tökéletes egységéhez maga a 
neveléstudomány sem jutott még el, soha nem 
is fog eljutni, de annál kevesebb remény van 
arra, hogy a gyakorló nevelő jelentős mennyi-
ségű rendszerezést végezhessen. A neveléstudo-
mány a tárgyilag összetartozó igazolt ismeretek 
rendszere. Minthogy a gyakorlat ezek megszer-
zéséhez nem vezet el, viszont a nevelő ezt nem 
nélkülözheti, a tanítónak a neveléstudományra 
szüksége van. 

A nevelés, mint minden felelős emberi tevé-
kenység múlhatatlanul szükségessé teszi a tevé-
kenység igazolását, ami természetesen ösztön-
szerű vagy csak alkalmi meggondolásból eredő 
kifejtése alapján sohasem volna lehetséges. A 
hivatásos nevelő minden ténykedésének olyan-
nak kell lennie, hogy egy tudatos célirányban 
összefüggő, egy rendszerbe szervesen beleillesz-
kedő tagjának legyen tekinthető; ezt az össze-
függést biztosítja az elmélet. Az elmélet maga 
nem oktathat nevelésre és tanításra, amint a 
természettudományok sem tanítanak iparra; 
ezt csak gyakorlat ú t ján lehet elsajátítani. A 
tevékenység indokolása, igazolása azonban min-
denkor csak az elmélet alapján lehetséges. 

Láttuk, hogy mint minden tudománynak, 
úgy a pedagógiának is vannak elméleti és gya-
korlati művelői. Ennek a tudománynak elméleti 
kutatói búvárok és egyben repülők is, akik a 
lélek mélységébe és a nevelőcélok magasságába 
szállnak és kutatásaik eredményében megmu-
tat ják nekünk az emberi élet haladásának útját, 
fejlődésének lehetőségeit. Maguk is elismerik, 
hogy követésük a gyakorló nevelőre nézve ne-
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héz, olykor lehetetlenség, mert az út sokszor 
töretlen, az eszmék magasságába ívelő szakasz 
túl meredek, sokszor mély szakadék felett vezet 
el az a híd, mely az elméletet összekapcsolja a 
gyakorlattal. Mégis igazodnunk kell az elmélet 
vívmányaihoz, amely szempontokat nyúj t . A 
gyakorlat sokszor sántít, ha nem táplálja az 
elmélet kiapadhatatlan forrása. Az iskolában 
és önképzés ú t ján szerzett, valamint a gyakorlat 
közben felismert elméleti ismeretek folytonos 
felfrisítése és bővítése elengedhetetlen. A pót-

É R T E S l T É S . 
A N é p i s k o l a i E g y s é g e s V e z é r k ö n y v e k tizennégy éven át vezettek, 

irányították, s könnyítették meg a tanító nevelői és oktatói munkáját. Ezeknek a vezér-
könyveknek nagy részük van abban, hogy áz 1925-ös Tanterv megjelenése után népisko-
láink belső életének színvonala oly magas fokra emelkedett. Hogy a tanítóság a „Nép-
iskolai Egységes Vezérkönyveket" mennyire megszerette, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a sorozat kötetei szokatlanul rövid idő alatt újabb és újabb kiadást értek el. 

A N é p i s k o l a i E g y s é g e s V e z é r k ö n y v e k előző kiadásainak kötetei az 
utolsó példányig elfogytak, s most a tanítók ezrei fordulnak a K i r . M a g y a r E g y e -
t e m i N y o m d á h o z , a szerzőkhöz és kérik azokat- Kérésüket azonban, sajnos, eddig 
nem teljesíthettük. Most örömmel értesítjük Kartársainkat, hogy S z i n y e i M e r s e 
Jenő vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űr 3.391/1942. eln. ü. o. számú rendeletével a 
N é p i s k o l a i E g y s é g e s V e z é r k ö n y v e k újbóli megjelenését engedélyezte, s 
ezzel a tanítóság ezreinek kívánságát teljesítette. 

A N é p i s k o l a i E g y s é g e s V e z é r k ö n y v e k e t D r o z d y G y u l a szer-
keszti, s a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda adja ki. A sorozatnak az 1941-es Tanterv 
szerint átdolgozott kötetei a lehető legrövidebb időn belül megjelennek, s ezeket a nyolc-
osztályos népiskola felső tagozatának vezérkönyvei követik. Az újabb köteteket is leg-
kiválóbb gyakorlati pedagógusaink írják. 

A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda a N é p i s k o l a i E g y s é g e s V e z é r k ö n y -
v e k megjelenéséről a legrövidebb időn belül értesíti Kartársainkat. Addig is kéri, 
hogy míg az értesítést meg nem kapják, megrendeléseket, előjegyzéseket ne küldjenek 
be, mert ez felesleges pénzkiadás volna. 

Az egyes kötetek megjelenéséről a Néptanítók Lapjában is hírt adunk. 
A vallás, és közoktatásügyi Miniszter Ürnak ezzel az intézkedésével a N é p -

i s k o l a i E g y s é g e s V e z é r k ö n y v e k sorozata újból beilleszkedik abba a nanies 
versenybe, amely a magyar népiskola belső életének fejlesztését, s ezzel a nemzetnevelés 
nagy ügyét szolgálja. 

Kir. tanfelügyelői értekezlet. 
A vallás- és közokt. miniszter értekezletre 

hívta össze a kir. tanfelügyelőket és a tanker. kir. 
főigazgatói hivatalok népoktatási szakelőadóit. 
Az értekezlet nov. hó 16-án az Orsz. Közokt. 
Tanács üléstermében folyt le dr. Balassa Brúnó 
min. osztályfőnök elnöklete alatt . Megjelent az 
értekezleten dr. Szinyei Merse Jenő m- kir. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter is, akit a kir. 
tanfelügyelői kar nevében vitéz dr. Barnabás 
István tan. főtanácsos, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
várm. kir. tanfelügyelője meleg szavakkal üd-
vözölt. Az értekezleten megjelentek őszinte lel-
kesedéssel ünnepelték a kultuszminisztert, aki 
az elhangzott üdvözlő szavakra adott válaszá-
ban kijelentette többek közt, hogy miniszteri 
működésében nem azt lát ja legfőbb céljának, 
hogy ú j intézmények alkotásával emléket állít-
son magának. A mai rendkívüli nehéz idők 
egyébként sem alkalmasak ú j intézmények al-
kotására. — Azt szeretném — mondotta a minisz-
ter —, ha a nemzetnevelők szívében maradhatna 

lás hiánya maradiságot, a munkában való el-
kedvetlenedést, gépiességet, megállást jelent-
Ellenben az elmélettel való lépéstartás korsze-
rűségét, megnyugvást, a tanítói öntudat fokozó-
dását, hivatásszeretetet eredményez. Fellegjáró-
nak tekinti némely tanító azokat, akik az elmé-
leti tételek alkalmazását és megvalósítását kö-
vetelik tőle- De földön csúszó és szánalmas ver-
gődés a tévedések láncolata között az a gyakor-
lati eljárás, amelyet nem világít meg az elmé-
let rendszeressége. 

fenn nevem és emlékem. — Annak a meggyőző-
désének adott a továbbiakban kifejezést, hogy 
az iskolák csak akkor tölthetik be méltóképen 
hivatásukat, ha gondoktól mentes, nyugodt ós 
erőslelkű, jól felkészült tanárok és tanítók vég-
zik azokban teljes odaadással nemzetnevelő 
munkájukat . Éppen azért a r r a törekszik, és a 
miniszteri székben azt érzi legfőbb hivatásá-
nak, hogy a tanítói és ta:nári rend lelkében 
ébrentar tea és fejlessze, erősítse az áldozatos 
munkakészséget és munkaszeretetet. Kéri ehhez 
a kir. tanfelügyelői kar megértő támogatását . 

Az értekezleten jelen voltak még a kir. tan-
felügyelőkön és a kir. főigazgatói hivatalok 
népoktatási szakelőadóin kívül a kultuszminisz-
tér ium részéről dr. nagyiványi Fekete Géza 
min. tanácsos, dr. Szukováthy Imre min. taná-
csos, dr. Szombatfalvy György tan. főtaná-
csos, dr. Saád Ferenc vezérkari őrnagy, dr. 
Bassola Zoltán min. osztálytanácsos, dr. Pápai 
Vratarics György min. osztálytanácsos, dr. Sa-
lamon János min. osztálytanácsos, dr. Sza ai 
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Béla min. osztálytanácsos, dr. Wekerle Imre 
min. ti tkár, Angyal János tanügyi titkár, 
Drozdy Gyula kormánytanácsos, a Néptanítók 
Lapja főszerkesztője, dr. Lahman György min. 
ti tkár, dr. Bojtár Imre min. s.-titkár, dr. Gyalog 
Dezső min. s.-titkár, dr. Nagydiósy Géza min. 
s.-titkár és dr. Tarr Kálmán min. s.-titkár. 

Dr. Balassa Brúnó min. osztályfőnök elnöki 
megnyitójában ismertette az értekezlet célját és 
azokat a rendkívüli körülményeket, amelyek 
szükségessé tették az értekezlet összehívását. 
Rámutatott azokra a nehézségekre, amelyekkel 
a mai rendkívüli viszonyok közt a közoktatás-
ügy minden ágában meg kell küzdeni. Önzetlen, 
megfeszített és egyben megértő, türelmes mun-
kát követelnek mindenkitől -a mai nehéz idők. 

Dr. Saád Ferenc vezérkari őrnagy a honvé-
delmi ismereteknek a népiskolákba történt be-
vezetésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozva 
felhívta a figyTelmet arra, hogy a honvédelmi 
ismereteket az előírt heti 30 órán felül heti 1, il-
letve 2 órában kell a népiskola felső tagozatá-
ban tanítani. 

Dr. Pápai Vratarics György min. osztályta-
nácsos a közoktatásügyi igazgatásban felmerült 
kérdésekben nyújtot t tájékoztatást. Rámutatott 
továbbá az általános munkaerőhiányra, mely 
különösen a jó munkateljesítményű tisztviselők 
kiválasztása, vagy más munkahelyre való áthe-
lyezése tekintetében jelent nagy nehézségeket. 

Dr. Wekerle Imre min. t i tkár a népiskolák 
személyi és dologi kérdéseivel foglalkozott. Tá-
jékoztatással szolgált arra vonatkozólag, hogy 
miként já r janak el a kir. tanfelügyelők a lakás 

nélkül álló tanítók lakáshoz juttatásában. 
Ütbaigazítást adott a hadbavonult tanítók he-
lyettesítésének lehetőségére és módjára nézve, stb. 

Dr. Nagydiósy Géza min. s - t i tkár a Népis-
kolai Utasítás és a Népiskolai Rendtartás végre-
haj tása során felmerült kérdésekben tájékoz-
ta t ta az értekezletet. 

Dr. Szálai Béla min. osztálytanácsos az 
„Adatfelvétel a népiskolai épületek állapotáról" 
címen kibocsátott űrlap helyes kitöltésére adott 
útbaigazítást a kir. tanfelügyelőknek. 

Dr. Laciin:ann György min. t i tkár a nemzeti-
ségi népoktatás időszerű kérdéseit fejtegette-. 

Dr. Szoriibatfalvy György tan. főtanácsos a 
tehetséges gyermekek kiválogatásának szem-
pontjait ismertette. 

Dr. Nagyiványi Fekete Géza min. tanácsos a 
tanítók nyugdíjazási eljárására vonatkozólag 
adott útbaigazítást. 

Dr. Bojtár Imre min. s.-titkár a szórványok-
ban élő magyarság nevelési kérdéseivel foglal-
kozott. 

Angyal János tanügyi ti tkár a Tanterv és 
Útmutatások végrehajtásával kapcsolatban fel-
vetődött kérdésekre adott tájékoztató választ. 

Az értekezletnek az adott különösen gya-
korlati értéket, hogy a tárgyalás alá vett kér-
dések csaknem kivétel nélkül olyanok voltak, 
amelyeket a kir. tanfelügyelők és a tanker. kir. 
főigazgatói hivatalok népoktatási szakelőadói 
bocsátottak előzetesen az értekezlet rendelkezé-
sére és így a gyakorlati élettel a legszorosabb 
kapcsolatban voltak. 

Az értekezlet dr. Balassa Brúnó miniszteri 
osztályfőnök zárószavaival ért véget. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó ' G i 

Földrajzi beszélgetés a IV. oszályban. 
írta : CSETE JÓZSEF áll. gyak. isk. tanító 

Tanításom tárgyi célja: a Mezőség megismer-
tetése. Nevelői célom, ennek a fátlan, édes ha-
zánk más vidékeihez hasonlítva talán kevés 
szépséget rejtő tá jnak megszerettetése; föld-
rajzi gondolkodásra nevelés. 

A tanítás időtartama 30 perc. Irányítóim az 
1932-ben kiadott Utasítások s az 1941-i Útmuta-
tások. Segédeszközöm a térkép. Szemléltető esz-
közeim; egy-két, a tanító által rajzolt kép, ho-
mok, agyag, túró. Előkészültem Drozdy Gyula: 
Földrajz tanítása a IV. o.-ban című vezér-
könyvéből, Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar 
élet című könyvéből. ' 

A Mezőség. 
Előkészítés. 

a) Kapcsoló ismétlés: a Maros-Küküllő vi-
déke. — Hazánk melyik vidékéről beszélgettünk 
a mult földrajzi órán? — A Maros-Küküllők vi-
dékéről. — Ki tudja elmondani a határát? — 
Kinek mi tetszett ezen a vidéken legjobban? — 
Ede nyú j t j a e kérdésre legelőször u j j á t s már 

kezdi is. Nekem a sóbánya i t t Marosújváron. 
Fent egy sómalmot építettek. — (Most oda-
teszem a sóbánya képét s arról magyaráz to-
vábl/.) I t t tisztítják a sót. A bányászok a fel-
vonón járnak le a bányába. I t t bányásszák a 
sót, — mutat az aknára. — Villany világít, a 
bányászoknak. A kibányászott sót kocsikba 
rakják s egy kis ló a felvonóhoz húzza. Abba 
betolják s a vil lanyáram felviszi- Aztán a ma-
lomban megtisztítják, vonatra rakják, az el-
viszi az Alföldre. — Így ezzel a sóval ízesítet-
tem Gyulán az ételem, — mondom. Misinek a 
havasi pásztorkodás, Csabának a fakitermelés 
tetszett legjobban. — Melyek e vidék hegyei? — 
Ki emlékszik a Hargita csúcsaira? — Hogyan 
lesz a Marosból nagy folyó? — Van-e sok eső 
ezen a vidéken? — Mit termel a lakosság? — 
A jelentkezők közül mindig egy mondja el, 
amit a feltett kérdésről tud. A többiek kézi tér-
képükön követik a hegyek, folyók i rányát s 
élik át ú j r a mindazt, amit kis társuk elmond s 
amit az elmúlt órán a térképről kiokoskodtak, 
vagy tőlem hallottak. 

b) Az érdeklődés felkeltése. — Nézzétek, 
hoztam nektek egy képet. Mit láttok raj ta? — 
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Kel fel a nap. — Igen, már munkában talál ja 
a szorgalmas embert, — mondom. — Benne áll 
a folyóban. — De sok kavics van benne! — Mi-
lyen hosszú rúd van a bácsi kezében. — Előtte 
meg egy vályú áll. — Abban homok van, — 
jegyzi meg Lóri. — Hát azok a sárga szemek, 
— irányítom figyelmüket az aranyszemcsékre, 
mert a villanyfényben majdnem elvész a sárga 
szín. — Az arany, Csete bécsi, — szól Csaba. 
— Nézzétek jól meg a vidéket. — Dombos. — 
Nincs csak egy fa. — Mivel van borítva a domb 
oldala? — Fűvel. — Szeretnétek megnézni kö-
zelről az aranymosó bácsit? 
c) Célkitűzés. 

Menjünk el ar ra a vidékre, Na Mezőségre. 
Nézzünk* szét jól, mi mindent látunk ott. 
Tárgyalás. 

a) Általános kép nyújtása a Mezőségről. — 
Hozzánk nagyon közel van ez a vidék. — I t t 
kell csak átmenni a Maroson. — Induljunk el, 
s közben énekeljünk is. Leng a lobogó.. . — No, 
kiértünk a Maroshoz. — Melyik par t ján is fek-
szik Marosvásárhely? — A bal part ján. — 
Hogy menjünk át a jobb par t j á ra? — Át lehet 
menni hídon is, kompon is, — szól Misi. — Ül-
jünk fel akkor. Már meg is érkeztünk a Mező-
ségre. Keressük meg a térképen Marosvásár-
helyt. Megtalál tá tok?. . . Milyen a vidék fel-
színe tőlünk északra? — Mindenütt csupa-
•csupa domb, — feleli Csaba. — Meddig dom-
bos? — késztetem a további téi képolvasásra 
gyermekeimet. — Induljunk csak el keletre. — 
A Maroson megyünk fel északnyugati irányba, 
ott a Kelemen-havasokig dombos, — olvassák 
a térképről. — Meg a Borgói-hegységig és a 
Radnai-liavasokig — olvassa Gyuszi- — Hát 
ét-zakon? — A Nagy-Szamosig meg a Kis-Sza-
mosig- (A Mezőség ugyan nem ilyen élesen 
körülhatárolt vidék, de most csak legyen az. 
Hadd álljon a gyermek szeme előtt tisztán, 
világosan, egységesen a t á j képe- A földrajzi 
beszélgetések legelején vagyunk. Harmadszor 
állunk a térkép előtt.) — Nézzétek csak a nyu- ' 
gati határát a Mezőségnek! —• Ott két hegység 
is van, Csete bácsi. A Gyalui-havasok, meg az 
Erdélyi Érchegység. — Most hol jövünk vissza 
Marosvásárhelyre? — A Maroson, keleti irány-
ban. — Ki mondja el a vidék határai t . — Én, 
én, — jelentkeznek a gyermekek. — Tessék, Já-
noska- — Délen a határa a Maros, keleten a 
Kelemen-havasok, a Borgói-hegység, a Radnai-
havasok. Északon a Nagy-Szamos, Kis-Szamos, 
keleten a Gyalui havasok és az Erdélyi-Érc-
hegység, délen a Maros. — Mit láttunk a ké-
pen, mivel van borítva a dombok oldala? — 
Fűvel. — Mezővel, toldom meg a feleletet. — 
Azért Mezőség a neve, ide is van írva a tér-
képre. — Nézzük, van-e nagy folyója. — Nincs, 
— feleli Csaba —, csak kisebbek. Egyik sincs 
olyan nagy, mint a Maros- — Melyek azok? — 
A Kis-Szamos, az két ágból ered, olvassa a tér-
képről- — A Nagy-Szamos, az felveszi a Besz-
tercét és a Sajtó. I t t meg az Aranyos megy a 
Marosba- — Igen, az Aranyos, — ismétlem. (A 
gyermekek szeme felvillan. Megtalálták a kap-

csolatot a képen szemléltetett aranymosás és 
az Aranyos között. De erről bővebben majd a 
folyók életénél, munkájánál beszélgetünk.) — 
Mérjük meg e vidék kiterjedését észak-déli 
irányban. (Mindegyik mér a térképén vonal-
zójával. Én a | áb lá ra tett nagy térképen ellen-
őrzöm. — 3 cm a Marostól a Szamosok találko-
zásáig, — jelenti ki Laci. — Hány km az? — 
A térképünkön 1 cm 25 kilométerrel egyenlő. 
Ha 1 cm 25 km, akkor 3 cm 3-szor 25 km. Há-
romszor 20 az 60, 3-szor 5 az 15, 60 + 15 az 75 km 
észak-déli irányban- — Mérjük meg kelet-nyu-
gati irányban is-

b) A Mezőség felszíne. Miért dombos? A sú-
vaíás. — Hanem érdekes a felszíne. Mindenütt 
csupa domb. Hogyan lett ilyen dombos? (Képet 
veszek elő, melyen a tenger fenekére hordott 
agyag s az a r ra telepedett homokréteg van 
rajzolva.) — Nézzétek csak, mi van alulra írva? 
— Csete bácsi, régen tengerfenék volt itt. — 
Na és mi történt vele? — A folyók hordták 
beje az agyagot és betemették s rá meg homo-
kot raktak, — olvassa le Attila a felső réteg 
nevét. — De még nem tudom, miért ilyen dom-
bos? (A gyermekek kérdőleg néznek rám.) — 
Nézzük csak, milyen magasról jön a Maros? — 
1700 m-ről. — Hát a Szamos? —"2000 méternél 
is magasabbról. — Hogyan folyik mind a kettő? 
— Gyorsan, mert magasról jönnek. — Ti, mikor 
gyorsan végzitek munkátokat, szépen végzitek/ 
— Nem. — Persze, össze-vissza, gyorsan rak-
ták le a folyók az agyagot, mert siettek lefelé, 
— jön rá Csaba az okra- — Igen, és nézzétek 
meg az Alföldet. — Az szép sima, mert ott a 
folyók már lassan folynak. Ott volt idejök szé-
pen elegyengetni, amit vittek. — Fát láttatok-e 
a képen sokat? — Egy fa áll csak ott. — Miért 
van ilyen kevés? — állítom a következő föld-
rajzi tényt a gyermekek elé, hogy ezáltal esz-
mélésre késztessem s földrajzilag gondolkod-
tassam őket- — Nézzétek csak ezt a dobozt, mi 
van benne? — Homok. — Töltsél csak rá a po-
hárból vizet. — Ni, elissza, — veszik észre a 
homok vízáteresztő képességét a gyermekek. — 
Ott az agyag. Ar ra is öntsünk vizet. — Most 
tapintsátok meg az ujjatokkal érdes-e, vagy 
csúszós az agyag? — Csúszók. — Állítsátok úgy 
egymásra a homokot és agyagot, ahogy az a 
Mezőségen van. (Laci az agyagot alulra, s a 
homokot felülre teszi. Én egy kicsit megdűlöm. 
Csaba rögtön kész az okoskodással.) — Csete 
bácsi, ahol ferdén áll a föld, ott a homok le-
csúszik az agyagról. — Ezt nevezik a Mezősé-
gen suvad ásnak- S mi történik ott a fával? — 
A gyökere elszakad. — Látjátok, ezt únta meg 
a fa. Ezért van belőle kevés a Mezőségen. De 
j á r juk be most a hegyeit- Melyek vannak ke-
leten? — A Kelemen-havasok, Borgói-hegység 
és a Radnai-havasok. — Nézzétek meg, hány 
csúcsa van a Radnai-havasoknak? — Kettő. 
A Nagy-Pietrosz. . . — Most másképen hívják 
ám! — Horthy Miklós-csúesnak. — Miért neve-
zik Horthy-csúcsnak, hiszen már sok száz éve 
viseli nevét. — Béla úgy találja, hogy azért, 
mert Horthy Miklós ott harcolt. Laci meg úgy 
véli, hogy a Kormányzó Úr ott járt. — Azért 
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gyermekek, mert a Kormányzó Úrnak köszön-
hetjük, hogy a Felvidék, Kárpátal ja , Erdély 
egy része s a Bácska új ra a mienk. Ha ezer év 
múlva elmegy majd a hegy lábánál a magyar 
ember, akkor is áldva e j t i ki Kormányzó Ür 
nevét, mert eszébe jut ta t jp , hogy mit tet t ő a 
hazáé r t . . . A másik csúcsnak szép neve van. — 
Ünökő, — betűzik ki a nevét. — Melyik a ma-
gasabb? — A Hortliy-csúcs, — használják gyer-
mekeim az ú j elnevezést- — Bizony, ez csonka 
hazánk legmagasabb hegye, 2305 méter magas. 
De nézzünk csak a hegyek oldalára. — Erdő 
borítja. Alul tölgy- és bükk-, feljebb fenyőerdő. 
— Mi hasznát vesszük az erdőnek? (Itt elmond-
ják mindazt, amit a Maros-Küküllők vidékéről 
való beszélgetéskor a fakitermelésről hallottak. 
— De kolompolást is ha l lok . . . — Juhok azok. 
— Miért ta r t ják őket? — Gyapjút, húst, tejet 
ad. — Mit készítenek a tejéből? — Túrót, saj-
tot. — Hoztam egy darabka túrót, ki szeretné 
megkóstolni, — mondom. — Én, én, — hangzik 
kórusban. (Mind körém gyűl. Nyakukat mint 
éhes fecskefiókák nyúj t ják a saj t felé s harap-
nak velem együtt belőle.) — Jó, — állapítják 
meg. — Nézzünk át még a nyugati oldalva is-
Mely hegységek vannak itt? — A Gyalui-lmva-
sok s az Erdélyi Érchegység. — Itt az Erdélyi 
Érchegységnél álljunk meg egy pillanatra. Ér-
dekes dolgot látunk. Ezt ni, — szemléltetem a 
Tordai-hasadék képét. — Ni, ketté vált a hegy! 
— Igen, el is mondom, hogy hogyan történt. 
(Elmesélem a Tordai-hasadék mondáját. Ezzel 
keltegetem a történelem iránt való érdeklődé-
süket. A földrajzi okoskodtatást most elha-
gyom. Ne zavarja a lelkükben támadt érzelmet 
a valóság- Majd lesz az ok megbeszélésére még 
alkalom az év folyamán-

c) A táj vizei; az aranymosás. — Melyik fo-
lyókat is láttuk ezen a vidéken? Keressük csak 
fel őket újból. — A Kis-Szamos • •. — Álljunk 
csak meg a part ján. Hol ered? Menjünk csak 
végig a folyásán. — A Meleg-Szamos a Gyalui-
havasokban, a Hideg-Szamos a Bihar-hegység-
ben ered. Keletre folynak, mert erre lejt a 
hegy. Aztán találkoznak, megkerülik a n ellet-
tük lévő magas dombot s mellette északra foly-
nak, — magyarázzák a folyó folyását. (Ugyan-
így mondják el a Nagy-Szamos út já t is.) — 
Miért hívják az egyik testvért kis, a másikat 
nagy Szamosnak? (Az okoskodást segítő kér-
déssel indítom meg.) — Milyen magasról jön a 
Kis-Szamos? — 1800 méterről. — Hát a Nagy-
Szamos? — 2200 méterről. — Melyik rohan job-
ban? — A Nagy-Szamos. — Ahá, Csete bácsi, — 
szól Feri, — az jobban kiszélesíti a medrét, meg 
kimélyíti, mert nagyobb erővel jön. — Menjünk 
csak el az Aranyoshoz. Nézzük, hol ered!? — 
A Bihar-hegységben és elfolyik az Erdélyi Érc-
hegységnél. — Érchegység, Érchegység, — is-
mételgetem. — Abban biztos arany is van, — 
eszmélnek. — De hogy került bele az Ara-
nyosba? — Belefúj ta a szél, —• vágja ki büsz-
kén Csaba. — Ho-hó, nem megy az olyan gyor-
san, — szólok- — Kimosta a víz, — fűzi tovább 
az okoskodást Lóri. — Kavicsok is vannak a 
folyóban, — szól Misi. — Azok a sziklákról tö-

redeztek le, aztán az Aranyos elhozta őket az 
Érchegységből. — Ügy, úgy. De hogy lett 
olyan apró? — Egymáshoz ütődtek, meg a vía 
mosta őket. — Hogy mossa ki a bácsi a ho-
mokból az aranyat,? — Ezt a vályút tele teszi 
az Aranyos homokjával. Aztán töltögeti rá a 
vizet. — No és? — Aztán a víz leviszi a homo-
kot s ott marad az arany. — így már igen. — 
De hisz' akkor ott hamar meg lehet gazda-
godni. — Csete bácsi, — szól Lóri — az én 
keresztapámnak ott bányája van. Azt mesélte,, 
hogy egy mázsa porrá tört sziklából alig lesz 
egy pici arany. — Bizony, fáradságos munka 
az- De azért mégis csinálják, mert csak hoz egy 
kis jövedelmet-

d) A táj éghajlata, terményei. — Vájjon mi-
lyen lehet az éghajlata a Mezőségnek? — 
Attila mindjár t megfejt i a kérdést: — Az Ad-
riai-tengertől egy kicsit távol van. Ami pára 
jön, az beleütközik a Bihar-liegységbe, lehűl és 
eső lesz belőle. — No, és a Küküllők vidékén? 
— Ott nagyobb folyók vannak, azok párolog-
nak. Ott több az eső. — Ügy hallottam, hogy 
nagyon hideg levegő jön a medencébe és meg-
üli. Miért nem tud a hideg levegő tovább-
menni? — Mert a hegyek elzárják az útját . 

— Mit termelnek a Mezőségen? — Kukori-
cát, zabet, krumplit. — Mit hallottunk, melyik-
ből kellene a legtöbbet termelni? — Zabból, 
mert az jól felhasználja a táplálékot a földből. 
— Miért termelnek kukoricát sokat? — Mert 
az oláhoknak ez a főtápláléka. — De azért mi 
is megesszük, úgy-e, a kását meg a puliszkát. 
Jó is az. — Csete bácsi, — szól Gsaba — a zabot 
el kell vinni az Alföldre és helyette búzát hozni 
ide. — Igazad van, Csaba. Az Alföldnek sok 
búzája van. — Mert odavitték a folyók a hu-
muszt innen. — Látod, ezért hálából ad is búzát 
az Alföld. 

e) A Mezőség kincse: a földgáz. — Nagy 
kincse van ám a Mezőségnek a föld gyomrá-

.ban, — mondom s kiteszem a gáz elvezetését, 
vele való fűtést ábrázoló képet- (Megvárom míg 
önállóan szemlélődnek a képen ) — Ott cső van 
a földben. — Itt meg ég a kályhában. — Em-
lékeztek, azt mondtuk a Mezőségről, hogy ré-
gen tenger volt a helyén. Miféle állatok éltek 
benne? — Mi rakódott rá juk? — Mi történt ve-
lök, mivel nem kaptak levegőt? — Elpusztultak 
és elrothadtak. — Bizony. A rothadásukkor ke-
letkezett gáz nem tudott elillanni s összegyűlt 
a földben. Ezt felfedezték s ma fűtésre használ-
ják. Marosvásárhelyre honnan jön a gáz? — 
Medgyesről. — Bizony, jó sok pénzt fizettünk 
érte a románoknak. De úgy hallom Erdőszent-
györgyön találtak újabb helyet s majd innen, 
fűt ik városunkat 

f) A vidék lakói, városai. — A Mezőséget ré-
gen csak magyarok lakták. Most bizony romá-
nok is élnek itt. Mivel foglalkoznak? 

— Nézzük, milyen városok, községek vannak 
a vidéken. - - Szászrégen. Hol fekszik? — Miért 
oda épült? — Torda. — Ott van a híres Tordai-
hasadék. Sóbányája is van. — Ha majd ú j r a a 
mienk lesz, nézzétek meg. Hol épültek nagy vá-
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rosok? — Miért nem építették őket a Mezőség 
közepére"? Régen a Mezőséget átszeldelő kis fo-
lyóeskák kiöntötték. Tengerré változott min-
den. Magasabban fekvő helyet kellett válasz-
tani a medence szélén. 

Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. A tájról tanultakon a meg-

futott út sorrendjében átfutunk. Hagyjuk a 
gyermeket önállóan beszámolni, nyert ismere-
teiről. Vigyázzunk arra, hogy ami hiányzik, pó-
toljuk, a homályost világosítsuk meg s a ha-
mist takarítsuk el. Pl. Ha a suvadással kapcso-
latban nem lenne világos valami, vegyük elő 
ú j ra a homokot, agyagot s az egész jelenség 
új ra tárgyalásával adjunk alkalmat a gyer-
meknek arra, hogy tiszta és világos képzetek-
hez jusson. Minden olyant, mely a táblára kí-
vánkozik, rajzoljunk fel. 

b) Csendesfoglalkozás: írásbeli beszámolás. 
— Írjátok le, hogyan történik a suvadás. — 
í r já tok le, hogyan képződik a föld gyomrában 
a gáz. — Ír já tok le az aranymosást. 

e) Házi feladat. — Mérjétek le a Kis-Szamos, 
Nagy-Szamos, Beszterce és az Aranyos folyók 
hosszát a térképen s számítsátok át kilo-
méterre! így : 

Kis-Szamos hossza a térképen: cm. 
A valóságban: km. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDITANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

A Családi Körnek, Pettkó-Szandtner Aladár 
folyóiratának legújabb száma is a szokásos 
gazdag tartalommal jelent meg. Mélyen szántó 
vezércikket írt dr. Ágoston Jul ián a magyar 
hősi eszményről. Igen figyelemre méltó írást 
olvasunk dr. Kerékgyártó Imre tollából a hon-
védelemnek, mint tantárgynak az iskolákba be-
vezetésével kapcsolatban. Mint mindig, úgy 
most is sok érdekes mondanivalója van Föld-
váry Valériának a magyar háziipar jelenlegi 
feladatairól és jövőbeli kilátásairól. Meg kell 
emlékeznünk dr. vitéz Nagyághy Józsefnének 
hasznos tanácsairól is „Mit készítsünk honvé-
deinknek'?" címmel, igen ügyes tollmellény és 
egyéb meleg holmi leírásával és rajzával. 
A tartalmas füzetet K. Tóth Lenkének üde, 
kedves tárcája, továbbá Egészségápolás, Ottho-
nunk, Udvar és Kert bőséges rovatok, valamint 
Gyermekbokréta-mesegyüjtömény melléklete fí 
Czeke Vilma kitűnő szerkesztésében és Pong-
rácz Kat i művészi rajzaival ékesítve egészítik 
ki és teszik teljessé. A Családi Kör egészévi 
előfizetési díja 4 P. Megrendelhető a kiadó-
hivatalnál: Budapest, XI., Horthy Miklós-útl6. 
Egyes számok az IBUSz-pavillonokban is kap-
hatók. 

Tanítók Szövetsége. A Magyar Tanítóegye-
sületek Egyetemes Szövetségének hivatalos 
lapja. Felelős szerkesztő: Adorján József. No-
vemberi számában Ambrus Béla „Értékelé-
sünk" címen a tanítóság életnívója emelését 
nemzetünk biztonságosabb jövője érdekében 
sürgeti. „Klebelsberg Kunó gróf" cím alatt 
halálának 10. évfordulója alkalmából hálás ke-
gyelettel emlékezik meg a nagy miniszter hal-
hatatlan érdemeiről. „Mi van a költségvetés-
ben?" című cikkében a költségvetési beszéd 
nyomán bizakodóan ir Szinyei Merse Jenő 
miniszternek magyar öntudattal és a tiszta jel-
lemű ember nyíltságával, határozottságával 
megkezdett kultúipolit ikai munkásságáról-
Szabó Sándor Lajos „A tanyai tanítók pót-
lékáéról ír. „Panaszok" cím alat t az Eszter-
gomvármegyei Általános Tanítóegyesület el-
nökségének jelentését hozza. Majd hálás meg-
nyugvással közli, hogy Szinyei Merse Jenő kul-
tuszminiszter a kolozsvári Tanítók Hunyadi 
Házát a Magyarországi Tanítók Eötvös-alap-
jának visszaadta. Végül beszámol a 100 éve* 
esztergomi érseki tanítóképző jubileumi ünne-
pélyéről. 

Veszprémi Népoktatás. A Veszprémvárme-
gyei kir. tanfelügyelőség és a Veszprémvár-
megyei Általános Tanítóegyesület hivatalos 
közlönye. Szerkeszti: Dr. Békefy József. A 
folyóirat november 1-én megjelent száma „Öszi 
szemináriumi napok" cím alatt a .vármegye kir. 
tanfelügyelőjének az iskolák helyi hatóságai-
hoz intézett felhívását és a pedagógiai szemi-
náriumi napok részletes munkarendjét közli 
Továbbiakban hivatalos közleményeket és híre-
ket találunk a lap hasábjain. 

Nemzetnevelés. A Katolikus Tanítóegyesü-
letek Országos Szövetségének hivatalos lapja 
Felelős szerkesztő: Kocsán Károly. November 
15-én megjelent számának vezető cikkét „Vihar-
ban áll" címen Döbrentei Gyula írta. Gondola-
tokban gazdag cikkében Gárdonyi Géza szavait 
idézve, buzdítja férfias helytállásra a magyar 
tanítót. Tartalmas főtitkári jelentés után Mező 
Zoltán „A falusi munkás" címen az önzetlen 
lelkes falusi tanítók nemzetnevelő munkáját 
méltatja. Egyesületi beszámolók, hírek, pályá-
zatok vannak még a lapban. 

Magyar Tanító. A volt Felvidéki Országos 
Általános Tanítóegyesület folyóirata. Felelős 
szerkesztő: Boros Béla. November havi számá-
ban „Előre a tanítói munka arcvonalán!" cí-
men lelkes szavakkal hívja fel az olvasó figyel-
mét a tanítói továbbképzést szolgáló pedagógiai 
szemináriumi munka fokozott jelentőségére-
Bocz Árpád „A keresztény iskola a honszeretet 
szolgálatában" című cikkében hazai történel-
münk helyes irányú tanításával foglalkozva azt 
bizonyítja, hogy az öntudatos hazaszeretetre 
való nevelést a keresztény erények fejlesztésé-
vel tehetjük eredményesebbé. Mikuss Elek 
„Nemzeti nevelés" címen értekezik a népiskola 
nemzetnevelő szerepéről. Árendás József meleg 
hangon ír katonasorban lévő volt tanítványá-
ról, ..Rozbor Jóska"-ról. Szkladányi Károly a 
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„Harmincadik" című cikkében a legmelegebb 
hála és elismeiés hangján méltatja a nagy-
hatású film szerzőjének, Kerecsendi Kiss Már-
ton bicskei kartársunknak s a főszereplő mű-
vészi alakítójának, Páger Antalnak sikereit. 
Végre egy olyan film, mely a magyar tanítót 
olyannak mutat ja be, mint amilyen! Egyesü-
leti Élet, Könyv- és Lapszemle, Hírek rovatai 
is gazdag tartalommal töltik meg a lap hasáb-
jait . 

Szilágyvármegyei Tanügy. A Vármegyei 
Általános Tanítóegyesület és a Szilágyvár-
megyei Tanfelügyelői Hivatal hivatalos lapja. 
Főszerkesztő: Fiigedi Péter. Vezető helyen az 
Erdélyrészi Magyar Tanítóegyesületek Szövet-
ségének Kolozsvárott október 12-én megtartott 
ünnepi közgyűléséről hoz részletes beszámolót-
A közgyűlésen megjelent Szinyei Merse Jenő 
kultuszminiszter is, kinek a tanítósághoz inté-
zett meleg szavai nagy hatással voltak a fel-
szabadulás után elsőízben Összesereglett nép-
tanítókra. ..Kolozsvári Gyöngyszemek" cím 
alatt is a találkozó eredményeit, hatásait mél-
tat ja. Továbbiakban „Leánylevente mozgalom", 
„A gyermeknevelés kérdései", „A tanító mun-
kaköre az iskolában és az iskolán kívül" címen 
tartalmas cikkek, továbbá járásköri gyűlések-
ről részletes beszámolók vannak. Végül „A 
megálmodott Mikulás" címen egy hároinfelvo-
násos történelmi képet, valamint híreket ~is 
találunk a lap hasábjain-

Tanítók Lapja. Az Országos Református 
Tanító Egyesület hivatalos közlönye. Felelős 
szerkesztő: Ormós Lajos. November 2-án meg-
jelent számában dr. Révész Imre püspöknek, 
az egyesület hajdúszoboszlói elnökségi gyűlé-
sét megelőző istentiszteleten elmondott magas-
szárpyalású beszédét -és dr. Révész Imre püs-
pöknek az ORTE elnökségi ülésén • elhangzott, 
gondolatokban gazdag tyeszédének kivonatos 
tartalmát hozza. ,Kiss Gyula „Gondolatok októ-
ber 31-én" című cikke utón Molnár János „A 
református Tanításterv, tankönyvek, vezér-
könyvek" cím alatt az ú j Ref. Tanításterv 
ismertetését kezdi meg. Időszerű gyakorlati 
tanácsokon kívül pályázati felhívásokat is 
találunk a lapban. ^ 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ú V É S Z K f 

A csendesfoglalkoztatás munkakönyve. 
— Vágó Elemér könyve. — 

Az osztatlan és részben osztott iskola tanító-
jának egyik legnehezebb, de egyben legfonto-
sabb teendői közé tartozik, a csendesfoglalko-
zásokra eső időnek helyes felhasználása. Ennek 
jelentősége méginkább növekedik most a .nyolc-
osztályos népiskola életbeléptetése óta. 

A magyar népiskolai pedagógiai irodalom 
eddig alig foglalkozott a csendesfoglalkozások 
nagyjelentőségű kérdésével. Éppen ezért nagy 

hálával kell fogadnunk Vágó Elemér könyvét, 
amely az I—IV. osztály csendesfoglalkozásának 
anyagát dolgozza fel nagy hozzáértéssel és 
körültekintéssel. -

A szerző könyvének első részében a csendes-
foglalkozások céljával és formáival foglal-
kozva először idézi a Tanterv és Útmutatások-

énak idevonatkozó részét, majd azt boncolgatva 
megvilágítja az előkészítő-, a tanítást befejező-, 
az elmélyítő-, a begyakorló-, a kiegészítő- és a 
szórakoztató csendesfoglalkozások, nevelői cél-
ját és feladatát. Annyi bizonyos, hogy az a ta-
nító, aki Vágó Elemér könyvének ezt a részét 
elolvassa, nagyon sok olyan értékes gondola-
tot talál benne, amelynek megvalósítása töké-
letesíti az osztatlan és részben osztott iskola 
tanítójának munkáját. 

A következő fejezetben a. csendesfoglalkoz-
tatás anyagának kiválasztásával foglalkozik a 
szerző. Megállapítja, hogy . a csendesfoglalkoz-
tatásnak rendszeresnek, változatosnak, a köz-
vetlen foglalkozással kapcsolatosnak, a gyer-
mek értelmi fejlettségéhez méitnek és röviden 
kioszthatónak és ellenőrizlietőnek kell lennie. 
E megállapítás után a szerző végighalad a kí-
vánalmakon s egyben rámutat arra, hogy mi-
kor tesz a tanító ennek a kívánalomnak eleget-

„Felszerelések a csendesfoglalkoztatásokhoz" 
című fejezetben nagy körültekintéssel szól va 
szerző a legszükségesebb eszközökről. Ezek be-
szerzését túlzásba nem viszi, s ezek egyrészé-
nek házi elkészítéséhez hasznos tanácsokat ad. 

A könyvnek gyakorlati használhatóságát 
„A csendesfoglalkoztatási anyag részletes fel-
dolgozása" című fejezet biztosítja legjobban-
Ebben hónapról-hónapra, hétről-hétre haladva 
megtaláljuk az I—IV- osztály olvasási,1 írási és 
számolás-mérési csendes foglalkoztatási anya-
gát. Ezek olvasgatása közben világosan látjuk 
azt a nagy gondosságot és mély pedagógiai tu-
dást, amellyel a szerző a csendesfoglalkoztatás 
anyagát a közvetlen tanításokhoz kapcsolja, s 
beilleszti azokat a tantervi anyagba. Példáiból 
a leleményességnek megkapó képét látjuk-
S mindezek teljesen fedik azokat a gondolato-
kat, amelyekkel a szerző könyvének első részé-
ben elméleti alapon foglalkozik. 

Vágó Elemér könyvének átolvasása után az 
a meggyőződésünk, hogy a csendesfoglalkozta-
tásök nehéz kérdésével ilyen behatóan és érté-
kesen eddig még egyetlen pedagógiai vonatko-
zású munka sem foglalkozott. Hisszük, hogy-
ha az osztatlan és részben osztott iskola taní-
tói ezt a könyvet megismerik, meg is szeretik, 
s tanácsait munka közben szívesen követik. 

A könyv megrendelhető a szerzőnél. (Jász-
berény, Tanítóképző. Ára 4 P.) I). Gy. 

Magyar Iíokréta. Tanítók és költők III. 
gyűjteménye. Szerkesztette; Könnyű László, 
Jászberény. 

Nem ismerek szebb virágcsokrot, mint amit 
a mezőn kötnek a barna, dolgos kezek, pipacs, 
búzavirág, margaréta, menta, szarkaláb sok-
színű virágfeje, ha összehajol, talpas pohárba 
állítva legszebb dísze lesz a szobának. Jól tudta 



NFTPTANTTÚK LAPJA 1942 : 22. SZÁM. 1151 

ezt Könnyű László is, amikor a Magyar Bok-
réta III . kötetének is ezt választotta címlapul. 
Hogy mennyi színt, mennyi csengést, mennyi 
nemesveretű szót és gondolatot kötött itt egy 
csokorba a szerkesztő, azt csak az tudná meg-
mérni, aki a mezők gazdagságát tenné mér-
legre. Mert a tanítók mind költők egy kicsit, 
még akkor is, ha nyomdafestéket soha nern lá-
tott egyetlen írásuk sem. Hiszen a szívük tele 
van szeretettel és ezt a tudással együtt aján-
dékként osztogatják, már pedig a szeretet: köl-
tészet. Ezért van különösen létjogosultsága en-
nek, a már harmadik kötetben megjelenő gyűj-
teménynek, amelyben nagyszámban jelentek 
meg országoshírű nevek mellett olyanok is, 
akiknek meleg, közvetlen, szívből jövő hang-
j á ra fel kell figyelni sokaknak. 

A versírók között ott látjuk Bartalis Jánost, 
Erdélyi Józsefet, Móra Lászlót, Finta Zoltánt, 
<3Ibey Irént; új, fiatal hanggal Könnyű Lász-
lót, Pakolicz Istvánt, Karig Sárát és még sok-
sok mást, akik a legjava termésükből adtak. 
Szép novellákkal szerepelnek: Gagyi László, 
Cziráky Imre, Váth János,. Kiskún József, 
Csontos Sándor, Kutas Ödön, Púlosy Éva; né-
pies, jóízű, kedves hanggal: Turai Kálmán, 
Tátray Zoltán, Kiss Etelka. A tanulmányok kö-
zött Papp István és tíaál Dezső különösen szép 
és értékes írásukat adták. A szerkesztő szob-
rászok, festők, zeneszerzők néhány szép alkotá-
sával tette változatossá a kötetet, amely elé 
Katalin kir. hercegasszony írt előszót, melegen 
emlékezve meg arról a tanítói kar; ól, ahová 
egyszer tartozott. Hankiss János egyetemi ta-
nár pedig bevezetőt írt, amelyben a r ra nmtat 
rá, hogyha a tanítók köziil valaki író, „igazán 
író, akkor ez a nemes haj lam azt jelenti, hogy 
még mélyebben és teljesebben író lehet". Erre 
akar t alkalmat adni Könnyű László, vamikor 
munkát, áldozatot nem kímélve, az írók gazdag 
csoportjából kiemelte a tanítóírókat és föl-
mutatta, mint egy friss, tavaszi virágcsokrot, 
hogy mindenki belélegezhesse illatát. Kívánjuk, 
hogy lelkes munkájá t sok siker kísérje. 

Szécsi Ferenc: Hivatalos és köznapi nyel-
vünk magyartalanságai. A könyv bevezetőjé-
ben a szerző rávilágít nyelvhasználatunknak 
sajnálatos hibáira, s ar ra a küzdelemre, amely 
nyelvünknek tisztaságáért folyik. Nincs ma-
gyar ember, aki ne érezné meg a benne levő 
igazságokat, s akinek eszét és szívet ne mozgat-
nák meg Szécsi Ferenc szavai. 

A könyv betűrendes sorban halad végig azo-
kon az idegenszerű szavaken és kifejezéseken, 
amelyeket hivatalos és köznapi nyelvünkben 
használunk. Ezeket olvasgatva, megdöbbenve 
látjuk, hogy nyelvünket mennyi helytelen, ide-
gen és idegenszerű szó és kifejezés torzítja, 
rontja, mégpedig nemcsak a hétköznapi, hanem 
a hivatalos nyelvben is. 

E r re az összeállításra valóban nagy szükség 
volt, mert gondolkozásra, a nyelvrontó kifeje-
zések helyett a helyes kifejezési formák kere-
sésére késztetik a nagyközönséget, s mindazo-
kat, akik akár szóban, akár írásban szólnak a 

magyar néphez. Különösen a tanároknak, taní-
tóknak igen ajánlatos ennek a résznek alapos 
áttanulmányozása, mert hiszen n j elvünk vé-
delmének ők a leghivatottabb munkásai. 

Könyvének második részében ú j magyar 
szavak szótárát nyú j t j a a szerző. Ezek között 
több olyan van, amelyről úgy gondoljuk, hogy 
nem honosodnak meg. Több szó azonban igen 
találó. A szerző maga nem kívánja, hogy vala-
mennyit elfogadjuk. Csupán a r ra kér, hogy 
amely szó nekünk tetszik, azt írásban és be-
széd közben használjuk. 

Tanulók naptára. Szerkesztette: Hajósné Ba-
logh Teréz. Igen ügyes, leleményes és hasznos 
gyermeknaptár az 1943- évre. Első borítékolda-
lán óiarendet találunk. A hónapok napja i t mu-
tató naptári rész féloldalán egy-egy kedves 
verset találunk a hónapokról, több írótól. 
A szerkesztő igen ötletesen oldotta meg a nap-
tár fejképeit is, amennyiben minden hónapra 
egy-egy történelmi esemény rajzát tette, azt, 
amelyik abban a hónapban történt. A hónapok 
után Simon Lajosnak, az Országos Gárdonyi 
Társaság alapító elnökének fényképét, majd 
munkásságának méltatását találjuk. Gyökössy 
Endre, Móra. László, Feketéné Korény Lívia, 
Balogh István, Hontvári Szabó Lajos, Takács 
József, Rakssányi Mária és többeknek költemé-
nyét, Kutasi Ödön, Libné Kemény Lujza, Ba-
loghné Hajós Teréz, Kovách Ferenc és mások 
hangulatos meséit, elbeszéléseit találjuk a nap-
tárban. 

Gyomlay László dr.: „Iíégi harangok kongá-
sát hallgatom". Stádium kiadás. Az író az egri 
harangok csengő-bongó zenéjében visszaálmodja 
a multat. Melegszívű, néző és látószemű, lelkes 
kis diák vallomása. Bájos diákszerelem kereté-
ben élénk színekkel varázsolja elénk a szerző a 
színmagyar város életét. Alakjai között sok is-
méit nagyemberrel találkozunk. Jézus szeretete, 
a tanárok, a szülők tisztelete sugárzik minden 
sorából. Égig érő magyar hittel lángol haza-
szeretete- Nemes, tiszta felfogás, fény, derű 
ha t ja át minden gondolatát. Az író költői lel-
kületén átszűrt valóság; lebilincselően érdekes 
lüktető élet; zengő magyar nyelven. Mint égi 
zenét hallgatjuk az egri harangok békés mul-
tat felidéző kengását. I f júság i olvasmányul is 
alkalmas mű. Ára 3 P. Megrendelhető „Miéine", 
Budapest, II., Batthyány-u. 29. I. 2. 

Makra Sándor: Csodaágis. (ősmagyar mese-
játék; eredetünk története.) Arany János: „Rege 
u csodaszarvasról" című költeménye óta Makra 
Sándor mesejátéka az első költői mű, amely 
eredetünk története felé tekint vissza a messzi 
múltba. Ez a mult Ázsia pusztáin született és 
a magyar népmesék és népmondák csodálatos 
hímes virágszőnyege fedi. Ezen szökell tova a 
csodaszarvas, hogy új, boldogabb hazába ve-
zesse Ménrót király fiainak, Hunornak és Ma-
gyarnak népét 

Az ríj hazát koszorúzó bércek tetején állva 
gyönyörködnek e csodálatos földben, amelynek 
„Bérce gazdag! Völgye! Síkja! Földje: drága! 
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Sok folyója! A szellője bűvös hangú, pacsirtája 
áalosajkú. Szőke Tisza ezüstfolyó, aranykalász 
büszkén ringó. A világon legszebb ország! Neve 
legyen — Magyarország!" 

Régi regősénekek nemes pat inája vonja be 
Makra Sándor könyvének minden sorát, az 
egyes jeleneteket gáborjáni Szabó Kálmán 
festőművész ízléses fametszetei elevenítik meg 
nagy művészettel. (Szeged, 1942.) 

Vadnay Dezső: Mihaszna Gyurka kalandjai . 
A kis Gyurka különös emberke. Jóindulat 

vezeti minden lépését, mégis állandóan rossz 
fát tesz a tűzre. Persze, a büntetés sohasem ma-
rad el, igaz, hogy őszintén bevallja és meg is 
"bánja minden bűnét. Bűnét? Istenem! Melyik 
gyermek nem szeret torkoskodni, huncutságot 
elkövetni? És a felnőttek olyan különösek, nem 
értik meg az ilyen gyerekes csínyeket! Gyurkát 
maga a tulajdon édesapja nevezi el „mihaszna 
Gyurká"-nak. 

Mégis olyan kisfiú Gyurka, akiben szülei 
örömüket is lelik. Jó tanuló, jószívű gyei-niek; 
szorgalma, élelmessége révén már kicsiny ko-
rában pénzkeresethez jut. A kis pajtások biz-
tosan megszeretik őt és további sorsa is érde-
kelni fogja őket. 

A kedves i f júsági regényt Jeney Jenő rajzai 
teszik még kedvesebbé. (Cimbora-könyvek, Bu-
dapest.) 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Zircen. A zirci járás tanító-
sága november hó 4-én szemináriumi napot tartott Zircen. 
Dr. Békefy József kir. tanfelügyelő megnyitó beszédében 
rámutatott a mai nehéz időkre, amelyben a tanítóságnak 
kétszeres erővel kell dolgoznia egy szebb ós boldogabb 
jövőért. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg a hősi ha-
lált halt litéz nagybányai Horthy István, Magyarország 
Kormányzóhelyetteséről. Továbbá megemlékezett a fron 
ion küzdő hős fiainkról és a vármegye négy hősi halált 
halt tanítójáról. Utár.a Farkas - Gábor gici tanító ismer-
tette a 31.000/1942. V. K. M. sz. a. kiadott Népiskolai 
Rendtartást. Majd Masszi József zirci ' ig.-tanító, körz. 
isk. felügyelő igen értékos előadása következett „Tapasz-
talatok a VII—VIII. o. tanításával kapcsolatban" cím-
mel. Ezek elhangzása után dr. Nagy Jenő tanügyi titkár 
„Eszméltetós a földrajztanítás szolgálatában" című való-
ban művészi előadásában irányelveket nyújtott a földrajz 
tanításhoz. Beszédét sajátmaga által szerkesztett ós raj-
zolt térkéjwk segítségével tette szemléletessé. Az előadások 
után az elnöklő kir. tanfelügyelő tájékoztatta a tanítósá-
got az őket érdeklő prob'émákrói. Felolvasta a zirci járás 
azon tanítóinak nevét, akiket a zirci járás levente pa-
rancsnoksága a leventdáképzés terén szerzett érdemeik el-
ismeréséül dicséretben részesített. 

Pedagógiai szemináriumok Zala vármegyében. A folyó 
tanévi pedagógiai szemináriumok Zala vármegyében no-
vember 9-től ?8-ig voltak. Dr. Medre István királyi tan-
felügyelő elnöklésével minden járási székhelyen a részben 
esztott és az osztatlan; Zalaegerszegen, Nagykanizsán és 
Sümegen pedig az osztott iskoláknál működő tanítók ré-
szére. A tizennégy pedagógiai szeminárium tárgvsorozatá-
ban mindenütt egy-egy tantárgy tanításának módszerét is-
mertető értekezés, bemutató tanítások, ezek bírálata, idő-
szerű kérdések, több helyen „A tanító szerepe a levente-

intézményben" címen egy-egy előadás, a Népiskolai Rend-
tartás ismertetése, Markos Jenő, vármegyei népművelési 
titkár előadásában egy-egy iskolánkívüli népművelési kér-
dés megbeszélése, végül dr. Midte István kir. tanfelügyelő 
összefoglaló zárószava szerepeltek. A tanítói továbbkép-
zést szolgáló pedagógiai szemináriumok szakszerű rende-
zését, igazgatását a vármegye lelkes körzeti iskolafel-
ügyelői végezték nagy gonddal és hozzáértéssel.. A vár-
megye tanítósága pedig, tanújelét adva hivatásszeretété-
nek, mindenütt teljes számban vett részt körzete pedagógiai 
szemináriumán. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagogiai Társaság. A Magyar Paedagogiai 
Társaság dr. Prohászka Lajos egyetemi tanárnak, a Tár-
saság elnökének vezetésével november 21-én rendes felol-
vasóülést tartott, melyen szépszámú közönség rész/vétele 
mellett az ü!és tárgysorozatának első pontjakánt dr. Dé-
kány István egyetemi ny. r. tanár, a Társaság rendes 
tfig.ja „Tömegnevelés vagy ,.nemzetnevelés"? (Visszhang 
Márai Sándor könyvére) címmel tartott rendkívüli érdek-
lődéssel ós nagy tetszéssel fogadott előadást, melyben a 
címben jelzett kapcsolatot mélyen szántó gondolatokkal 
tárgyalva kritikai reflexiókat fűzött a jeles regényírónak 
nagy föltűnést keltett és élénk vitára okot adó röpiratá-
hoz. Részleteket idézett Márai könyvéből és boncolgatva 
az abban foglalt gondo'atokat és megállapításokat, sok 
tekintetben ellentétes véleményét fejtegette. Előrebocsá-
totta, hogy Márai, mint kitűnő író és gondolkodó, min-
denesetre jogosan szólt hozzá ahhoz a nagyon nehéz, nem 
egyszerű kérdéshez, hogy „milyen legyen a nemzetnevelés", 
da egyben megá'lapította, hogy a könyvben maga ez a fő-
kérdés alig került felszínre. Á könyv egyszázalék erejéig 
s«n pedagógiai, ellenben — ami igen lényeges — minden 
lapján bizonyos fajú nemzetpedagógiai gondolkodás szük-
ségességének indokolása o'vashátó. \ műben megnyilvánuló 
külpolitikai vonatkozásokkal egyetértett az előadó, azon-
ban a hozzájuk -vezető út, de főképen az elgondolás stfusa 
már nem egyezett az előadó elgondolásával. Kifogásolható. 
Márai könyvében — mondotta Dékány — hogy nem rette 
észre a tömeg és a nép közötti különbséget. Márai felfo-
gása túlvárosiasodot-t műveltségről tesz tanúságot. Néni 
veszi észre, hogy nem jó fényt vet a városi magasabb 
kultúrára az, ha először a népi kultúrát teljesen szétzül-
leni hagyjuk, azután a tömegnevelés után kiáltozunk. 
Lényegében véve mindig kétféle műveltség volt: városi és 
falusi. A mai idők fe'adata az. hogy ne kényszerítsünk a 
fal-ura városi ku'túrát, melvnek az nem veszi hasznát, 
hanem szervesen fejlesszük továhb a falusi kultúrát. Márai 
dicsérettel emlékezik meg a néptanítókról, de miért nem 
beszél tömegtanítrókróí? Nviltan boval'ja, hogy a falusi 
kultúra nom egyetemes, hanem részleges. Dékány további 
fejtegetéseiben utalt arra, hogy helyeselni kell Márainak azt 
a tervét, mely szerint „a magyar jellemvonások alapján 
hivatást te'jesítSetünk nemcsak itthon, hanem a szomszéd-
ságban is." Ugvanekkor azonban nem szabad elfelejte-
nünk, hogv gondoskodnunk kell a magyarság lelkierejének 
tömörítéséről, mert csak tömör erővel tuduwk hatni a kül-
földre. Végeredményben az előadó arra a mogá'lapításra 
jutott, hogy Márai könyvének megjelenése sok fontos ne-
velésügyi, szociális problémát vetett föl, ami már egy-
magában is értéket jelent. 

A felolvasóülés második tárgya Mezei Béla tanítóképző-
intézeti tanár, székesfővárosi po'gári iskolai rendes tanár-
nak, a Társaság külső tagiánaik felolvasása volt Tanár-
sors—-nemzetsors címmel. Abból indult ki. hogy a sors-
döntő idők súlyos feladatai alkalomszerűvé teszik a kér-
dés komoly vizsgálatát. Az oktatás szerepe nagyjelentő-
ségű, a nevelés hatása roppant horderejű, azéit a legma-
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gasabb színvonalra kell emelnünk. Ehhez sok és kiváló 
tanárra van szükség. A nevelői pálva hivatás. Betöltéséhez 
arravaló egyének, megfelelő életkörülmények és alkalmas 
munkaviszonyok kellenek. A tanár a vele szemben támasz-
tott sokirányú kívánalomnak — család, iskola, társada-
lom részéről — csak a fennebbiek hiánytalan megléte mel-
lett tud igazán megfelelni. A mai helyzet nem kecsegtető. 
Kevés az oktató; az utánpótlás sem reményteljes. Tanár-
jelölt alig van; több végzett vagv már működő pedagógus 
más pályára tér át. Törvényes és társadalmi elismerésük 
nem áll arányban munkájukkal. Életviszonyaik nehezek, 
munkakörülményeik sem kifogástalanok. Ezeken az állapo-
tokon a magyarság fennmaradása érdekében változtatni 
kell, annál is inkább, mert a tanári rend erre mindenképen 
rászolgált. A jeles tanulók közül irányítsuk az arravalókat 
a nevelői pályára; részesítsük őket a legalkalmasabb ki-
képzésben; ápoljuk hivatásszeretetüket. Gondoskodjunk 
kellő hivatalos, megérdemelt erkölcsi megbecsülésről és 
anyagi ellenszolgáltatásról. Építsük ki a Magyar Oktatók 
Egyetemes Hivatásrendjét s valósítsuk meg ennek intéz-
ményes képviseletét az országgyűlésen és a törvényhatósá-
gokban. A tanügyi közigazgatás is az oktatók kezébe való. 
Olyanná kell tenni e foglalkozást, hogy a 1 egkiválóbb 
szakemberek, legderekabb egyéniségek működhessenek rajta. 
Ak: nem támogatja az iskolaügyet, az a nemzet ellen vét. 
Az ifjúságért, a magyar jövőért semmi áldozattól sem sza-
bad visszariadni. Az oktatók is szívesen meghozzák a mai 
létküzdelemben a legmesszebbmenő áldozatot a munkavál-
lalásban és lemondásban, de csak addig, amíg abból javít-
hatatlan kár nein származik egyénre és közösségre, növen-
dékre és hazára egyaránt. 

Az ülés végén az elnök köszönetet mondott mindkét 
előadó érdekes és értékes fejtegetéseiért, majd megköszönte 
a megjelent nagyszámú közönség figyelmét és érdeklődését, 
és az ülést berekesztette. 

H R 

Kerecsendi Kiss Márton és Páger Antal 
ünneplése. 

A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos 
Egyesülete meleg ünneplést rendezett Kere-
csendi Kiss Márton és Páger Antal, „A har-
mincadik" című film szerzőjének és művészé-
nek tisztéletére. Az ünnepséget a budapesti 
XII. ker. áll- tanítóképző-intézet dísztermében 
tartották, amelyet zsúfolásig megtöltöttek a 
tanítóképző-intézeti tanárok és vendégek. 

Elsőnek Padányi-Frank Antal dr. tanügyi 
főtanácsos, tanítóképző-intézeti igazgató, az 
egyesület elnöke beszélt, aki mélyenjáró gon-
dolatokkal boncolgatta ,.A harmincadik" című 
film nevelőértékeit, s egyben méltatta Kere-
csendi Kiss Márton bicskei fiatal tanító írói, 
Páger Antal és a film többi szereplőjének 
nagy, művészi értékeit. (Ezt a beszédet lapunk 
legközelebbi számában közöljük.) 

Utána Grineus Ida tanügyi főtanácsos, taní-
tónőképző-intézeti igazgató élesen világított rá 
a filmnek nagy nemzetnevelő jelentőségére, 
majd Nagy Ferenc tanügyi tanácsos, tanítónő-
képző-intézeti igazgató közvetlen, meleghangíi 
beszédben méltatta a tanító-író és a színművé-
szek érdemeit. A Tanítóegyesületek Országos 
Szövetségének nevében Ambrus Béla pest-
szenterzsébeti állami tanító köszöntötte az írót 

a filmben szereplő művészeket. 

A felszólalásokra Páger Antal és Kere-
csendi Kiss Márton válaszolt. Mind a ketten 
hálás szavakkal mondtak köszönetet az ünnep-
lésért. 

A tanítónövendékek nevében egy tanítónő-
és egy lanítónövendék tolmácsolta a jövő 
tanítónemzedék háláját az író és a művészek 
iránt. 

Az egybegyűltek a beszédeket sokszor viha-
ros tapssal szakították meg, s ezzel adtak ki-
fejezést együttérzésüknek. 

Kerecsendi Kiss Mártont és Páger Antalt a 
győri róm. kat. tanítóképző-intézetben is mele-
gen ünnepelték. Ez a tanítóképző-intézet büsz-
keséggel tekint Kerecsendi Kiss Mártonra, mint 
az intézet volt "növendékére. 

Harmat Artúr kitüntetése. XII . Pius pápa 
Őszentsége Harmat Artúrt az egyházi zene fej-
lesztése körül szerzett érdemeiért a Szent Ger-
gely Rend Lovagkeresztjével tüntette ki. Har-
mat Artúr egyházi zenekultúránknak már év-
tizedek óta országosan elismert munkása. Mint 
tanító kezdte működését, s i f júkora óta oda-
adó szeretettel foglalkozott egyházzenei kérdé-
sekkel. Az Országos Cecilia Egyesület f- é. nov. 
hó 19-én a Zeneművészeti Főiskola nagytermé-
ben Harmat Artúr műveiből nagysikerű egy-
házzenei hangversenyt rendezett. 

Pro Patria. Büszkeséggel ós mélységes bá-
nattal tudatjuk, hogy Szabó Lajos, a fővárosi 
III. ker. Bécsi-úti népiskola kiváló tanítója, 
tartalékos zászlós, Korotojak orosz város el-
foglalásakor 1942. aug. 11-én hősi halált halt. 
Soha nem múló hálával és szeretettel a buda-
pesti Bécs-úti népiskola tanítótestülete. 

Kitüntetés. A Kormányzó Ür Őfőméltósága 
Gallai Antal drégelypalánki róm. kat. tanító, 
tartalékos zászlósnak, az ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz magatartásáért a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon a kar-
dokkal adományozta. 

A Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség-
nek folyó évi május havában oktató plakátok és 
azoknak verses szövegére kiírt pályázatának 
eredményei. A Tuberkulózis Elleni Országos 
Szövetség folyó évi október hó 24-én tartott 
központi igazgatósági ülése — miután a meg-
hirdetett pályadíjak megosztását elhatározta — 
döntött a folyó évi május hóban közzétett pá-
lyázatának eredményét illetőleg. Az első díjat: 
50 pengő értékben eberhardi Patkó Olivér 
(Okány); a második dijat: 20 pengő értékben: 
Sik Sándor (Nagyberki) tanító; a három egyen-
ként 10 pengős harmadik díjat: Medve Hona 
(Szeged) népélelmezési előadónő, S• Czeglédy 
Ilona budapesti gondozónő, Feszt Mária Edit 
eü. védőnő (Gyöngyösmellék) pályamunkáinak 
ítélte oda- Dicséretben részesítette: Balogh Jó-
zsef alsódoboszlai ref. kántortanító, Bozzay 
László bakonycsernyei ev. tanító, Györey Gi-
zella debreceni vezető gondozónő, Kákonyi Fe-
renc magyarkanizsai állami tanító, Liksny Sán-
dorné pestszentlőrinci áll. tanítónő, Ribarits 
Ágnes vámosgyörki tanítónő, Takáts Józsefné 
budapesti gondozónő pályamunkáit. 
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Igazgatói kinevezés. Az egri érsek Púkon 
Béla kenézlői róm. kat. tanítót igazgató-tanítóvá 
kinevezte. Ez a kinevezés 17 éves érdemekben 
gazdag munkának legfelsőbb elismerése. 

Drueker György névváltoztatása. Dr. Drucker 
György miniszteii titkár, a Külügyi Szemle fe-
lelős szerkesztője és a Magyar Külügyi Társa-
ság alelnöke, belügyminiszteri engedéllyel ed-
digi családi r.eve helyett a bellusi Baross nem-
zetséghez tartozó anyja után a „Baross" nevet 
•ette fel. 

Halálozás. Balga István ny. róm. kat. kántortanító 
íolyó hó 10-én, életének 81-ik, boldog házasságának 58-ik 
ívében, Istenbe vetett hitte! és nagy türe'emmel viselt sú-
lyos betegség ntán, a szentkenet szentségével megerősítve 
visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének. Elhunyt kartár-
sunk 43 é\ig tanított. — Schveider Ferenc nyug. áll. is-
kolaigazató, a Ferenc József Tud. Egvetem volt lektora, 
a Wodianer-díj tu'ajdonosa, életének 64-ik, boldog házas-
ságának 42-ik évében, a halotti szentségek ájtatos felvé-
tele után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 

A hálás tanítvány. Jaki Mária miskolci ta-
nítónő, egyik volt népiskolai tanítványától a 
következő levelet kapta: 

Kedves Tanítónéni! 
Valószínűleg nem tetszik tudni, ki í r ja ezt 

a levelet. Ezért emlékeztetem arra, hogy volt 
valaha egy tanítványa, aki a Tanítónéni mun-
kásságát akarta tovább folytatni, akkor való-
színűleg eszébe jut K. P. Jelenleg, mint állami 
tanító a görgényszentimrei róm. kat. iskolához 
vagyok szolgálattételre kirendelve. Iskolámat 
rettenetes elhanyagolt állapotban vettem át. 
Egyediil vagyrok s mindent nekem kellett 
rendbelioznom. Működésem 6. napján körzetfel-
ügyelői látogatást is kaptam. Hál' Istennek 
akkor már minden fontosabb dolog rendben 
volt, ezért külön dicséretet kaptam. 

Azóta is lelkiismeretesen dolgozom, mert 
előttem van az én Tanítónénim példája, aki en-
gem azzá nevelt, ami vagyok- Példája nyomán 
jutottam el eddig. Mikor elindultam ezen az 
úton, az volt a célom, hogy egy utódot állítsak 
magamban, aki majd a Tanítónéni munkáját, 
folytassa- Kérem a jó Istent, ne legyek méltat-
lan erre a feladatra. 

Velem történt fáradozását nagyon hálásan, 
igaz szívből köszönöm. Azok nevében is. akik-
nek nem jut eszükbe a hála és a köszönet. 

Kezét csókolja szeretettel volt tanítványa 
K. P. 

oki. áll. h. tanító. 
Lám, igazán csak a tanító tud hálás lenni, s 

milyen jóleső érzés lehet a régi tanítványoknak 
Uyen szép háláját látni. 

A Budapesti Tanügyi Hivatásrend központi 
elnöksége legutóbbi ülésén élénk érdeklődéssel 
tárgyalta az időszerű tanügyi kérdéseket Dongó 
Orbán tanügyi főtanácsos főv. biz- tag elnök-
letével. Melegen köszöntötték a főváros tör-
vényhatóságának ú j bizottsági tagjai t : dr. Krom-
Vaszky Miksa kir. főigazgatót, dr. Bihary Fe-
renc tanügyi főtanácsost, vitéz Komárncky 

Gyula óvóképzőintézeti igazgatót, akik mint a 
Hivatásrend vezető tagjai harcos szellemben 
képviselik az oktatórend súlyosan elhanyagolt 
érdekeinek védelmét. Ezután örömmel vették 
tudomásul Dongó Orbán bejelentését, hogy a 
régóta húzódó s a fővárosi tanítók és tanárok 
ezreit érdeklő státusrendezést a belügyminisz-
ter végre jóváhagyta, ami a főváros összes tan-
ügyi alkalmazottait nagyon megnyugtatja- Ez-
után megindíthatja a főváros közoktatásügyi 
osztálya a rangsorolás munkáját, hogy még eb-
ben a polgári évben megtarthassák a júliusban 
elmaradt kinevezéseket és ideiglenesítéíeket 
Az elnökség ezután Dongó Orbán, dr. Króm-
Vaszky Miksa, Drégely Dezső, vitéz Komárnoky 
Gyula biz. tagok előadásában helyesléssel vette 
tudomásul a főváros tanügyi költségvetésénél 
elhangzott kritikákat és javaslatokat, majd 
Bihary Ferenc biz. tag, Szeberényi Gyula iigyv. 
elnök és dr. Lavrentzy Vilmos kormányfőtan, 
felszólalására elhatározta a Tanügyi Hivatás-
rendnek, mint a pedagógusok összességét egye-
temesen egybefoglaló tanügyi szervezetnek ki-
építését, a kerületekben a további szervező 
munka s az ott folyó nemzetépítő és kultúra-
sugárzó tevékenység folytatását, a kertváros-
mozgalom és az ellátási szolgálat sikeres kiter-
jesztését és az aggodalmatkeltő tüzelőanyag el-
látás biztosítását. A termékeny gondolatokban 
gazdag gyűlést Dongó Orbán a hősi halott ta-
nítókra és tanárokra való meleg emlékezéssel 
zárta be. 

T A N Í T Ó K - T A N Á C S A D Ó J A 

A háborús különmunkaátalány. 
Mielőtt a családi pótlékra vonatkozó rendel-

kezések ismertetését folytatnánk, a nagy érdek-
lődés méltánylásával tárgyaljuk a m. kir. mi-
nisztérium 6500/1942. M. E. számú rendeletének 
a háborús különmunkaátalányt létesítő és sza-
bályozó rendelkezéseit. A m. kir. minisztérium 
ezzel a töivényeyejű rendeletével a tényleges 
szolgálatot teljesítő állami, stb- tisztviselők, te-
hát az állami népiskolai tanítók (tanítónők) 
részére is — a háborús többletmunka díjazása-
ként — háborús különmunkaátalányt rendsze-
resített (6500/1942. M. E- számú rendelet 5. %). 
A rendelet 13. §-ának (1) bekezdése a háborús 
munkaátalány kedvezményét a „nem állami 
tanszemélyzetre" is kiterjeszti (a fizetéskiegé-
szítő államsegélyben való részesülés tehát nem 
előfeltétele a munkaátalányra való igénynek: 
minden népiskolai tanítót háborús munkaáta-
lányban kell részesíteni). 

A háborús munkaátalány az 1942. évi októ-
ber hó 1-től kezdve a tanítók részére a követ-
kező összegekben jár : 

A XI. és X. fizetési osztálynak megfelelő 
1—6. fizetési fokozatokban havi 40 P, 

A IX. és VIII. fizetési osztálynak megfelelő, 
7—12 fizetési fokozatokban és a VII. fizetési 
osztályban havi 50 P, 
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A helyettes-tanerők részére havi 40 P. 
A munkaátalány negyedévenként, előzetes 

részletekben, esedékes és az évnek január , áp-
rilis, július, október hó 1. napján kell azt ki-
fizetni (7. § (1) bek). Első kinevezés (meg-
választás) esetén a munkaátalány a hivatali 
eskü letételének napjától j á r ; olyan kinevezés 
(véglegesítés) esetén pedig, amikor a tanító a 
inunkaátalány szempontjából magasabb cso-
portba jut (pl. helyettes-tanítóból rendes taní-
tóvá kinevezik, véglegesítik), a magasabb ösz-
szegű munkaátalány a kinevezés (véglegesítés) 
keltét követő hónap első napjától já r (7. § 3—4. 
bek.) 

A munkaátalányt sem magán-, sem állami 
követelések, vagy köztartozások fejében lefog-
lalni nem lehet; a munkaátalányt a végrehaj-
tás ú t ján lefoglalható illetményekhez sem le-
het hozzászámítani (7. § (2) bek.). Ennek a ren-
delkezésnek következtében a munkaátalány a 
fentebb említett teljes összegben kerül kifize-
tésre (pl. egy 7. fizetési fokozatban levő magán-
népiskolai tanítónak az iskolafenntartó negyed-
évenként 150 P-t köteles háborús különmunka-
átalány címén kifizetni). 

A munkaátalány megállapítása, utalványo-
zása (kifizetése) és beszüntetése iránt az a ha-
tóság (hivatal, iskolafenntartó) intézkedik, 
amely hatóság (hivatal, iskolafenntartó) a ta-
nító illetményeit folyósítja (kifizeti) (8. § (1) 
bek). A munkaátalány annak az évnegyednek 
a végén szűnik meg, amelyben a tanító utol-
j á ra teljesített tényleges szolgálatot (7. § (5) 
bek.) 

Ha a tanító katonai szolgálatot teljesít és 
katonai szolgálatának tar tama alat t tanítói já-
randóságokban részesül (nincs még tiszti rend-
fokozata vagy tanítói illetményei magasabbak 
a tiszti rendfokozata alapján őt megillető já-
randóságoknál), őt a munkaátalány katonai 
szolgálatának tartama alatt is megilleti (8. § 
(3) bek.) 

A tanítók háborús munkaátalánya ügyében 
felmerült jogvitákban végső fokon a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter határoz (10. §). A 
munkaátalányból keletkezett jogvitákban tehát 
a m. kir. közigazgatási bírósághoz nincs pa-
nasznak helye-

ű r . Horváth Zoltán. 

H I VATA L O S R É S Z 

Kinevezés. 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr. Fekete Pál szatmárnémeti lakost a tan-
ügyi fogalmazási személyzet létszámába ideig-
lenes minőségű fogalmazó-gyakornokká nevezte 
ki és szolgálattételre a szatmárvármegyei kir. 
tanfelügyelői hivatalba osztotta be. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Balogh Zoltán kolozsvári állami nép-
iskolai tanítót, a tanügyi fogalmazási személy-
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zet létszámába, ideiglenes minőségű fogalmaz* 
gyakornokká nevezte ki és szolgálattételre a 
nagyváradi kir. tanfelügyelői hivatalba osz-
totta be. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Karácsony János igazolványos altiszt mádi 
lakost, Komendár János igazolványos altiszt 
bustyaházai és Pa ilik János igazolványos al-
tiszt tótkomlósi állami népiskolai kisegítőszol-
gákat ideiglenes minőségű II. osztályú altisz-
tekké kinevezte, továbbá Szombathy József tűz-
harcos, miskolci, Pécs József tűzharcos, mun-
kácsi, Dombovári József batonyai, Tóth Pál 
hejőcsabai, Tóth Lajos tyukodi, Virágh Sándor 
dunabogdányi állami népiskolai napibéres szol-
gákat kisegítőszolgai minőségben alkalmazta. 
(178.451/1942. VI/5. ü. o. szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter dr. Tóth László debreceni lakost a lévai kir. 
tanfelügyelői hivatalhoz, dr. Píávenszky Pál 
sátoraljaújhelyi lakost ,az ottani kir. tan-
felügyelői hivatalhoz, Komáromy László turai 
lakost a szekszárdi kir. tanfelügyelői hivatal-
hoz, dr. kaáli Nagy Andor pécsi lakost az ot-
tani tankerületi kir. főigazgatói hivatalhoz, dr 
Baranyai Tivadar miskolci lakost a-pécsi kir 
tanfelügyelői hivatalhoz és dr. Apáthy F r igye i 
rákospalotai lakost a pestvármegyei kir. tan-
felügyelői hivatalhoz, a tanügyi fogalmazási 
személyzet létszámába ideiglenes minőségű fo-
galmazó-gyakornokká kinevezte. (252.712/1942. 
V/l. V. K. M. sz. — 1942. nov. 18.) 

A közszolgálati alkalmazottak arcképes igazol-
ványainak megújítása. 

A közszolgálati alkalmazottakat, nyugdíja-
sokat és ezek családtagjait megillető állam 
vasúti arcképes igazolványoknak az 1943. évre 
leendő érvényesítésénél követendő eljárás rész-
leteit, a m. kir. államvasutak igazgatóságának, 
valamint az északi és déli üzletvezetőségnek 
erre vonatkozó értesítéseiben foglaltak alapján, 
a következőkben közlöm: 

I. Általános tudnivalók. 
Az államvasúti arcképes igazolványok érvé-

nyesítésének határidejét az államvasutak igaz-
gatósága folyó évi november hó 15-től 1943. évi 
január hó 31-ig állapította meg. Ugyanekkor 
az igazgatóság az 1942. évre kiállított arcképes 
igazolványok érvénytartamát 1943. évi j anuár 
hó 31-ig meghosszabbította. Ezek az igazolvá-
nyok tehát utazásra az előbb említett időpontig 
akadálytalanul mint érvényesek felhasználha-
tók. 

A közszolgálati alkalmazottak igényjogosult 
gyermekei részére a nyári hónapokra rendsze-
resített arcképes igazolványok érvényesítéséről 
1943. évi május hóban történik intézkedés. 

Az igényjogosultak köre, az utazási kedvez-
mény mérve, valamint a 24 aranypengő térítési 
összeg változatlanul megmarad. 
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A 24 aranypengős térítési összegből az 
államkincstár az eddigi 16 aranypengőt az 
igényjogosult családfő, feleség és gyermekek 
után továbbra is megtéríti-

A fennmaradó 8 aranypengő különbözetet az 
alkalmazottak maguk tartoznak az illetékes 
üzletvezetőségnek postai befizetési lappal meg-
fizetni. Az erre vonatkozó csekkelismervényt a 
kimutatással együtt egyidejűleg ugyancsak be 
kell küldeni. 

A befizetett térítési összeg és az 1 arany-
pengő érvényesítési díj, továbbá ú j kiállítás 
esetén a 250 aranypengő kiállítási díj a postai 
befizetési-lap „Értesítő"-lap hátoldalán részle-
tezendő. 

Az államtitkár uraknak, valamennyi csoport 
(főosztály) főnök és ügyosztályvezető úrnak, a 
számvevőségi igazgató és a segédhivatali fő-

igazgató úrnak. 
A visszacsatolt területekkel az anyaország-

hoz visszakerült összes igényjogosult tényleges 
szolgálatban álló, valamint nyugdíjas közszol-
gálati alkalmazottak és mindezek igényjogo-
sult családtagjai az lítazási kedvezményt csak 
a köztisztviselői arcképes igazolvány alapján 
vehetik igénybe. 

Miután azonban előfordulhat, hogy az Er-
déllyel és a Délvidékkel visszakerült közszolgá-
lati alkalmazottaknak és nyugdíjasoknak a lét-
számba való besorolása, illetőleg végleges átvé-
tele a fent közölt időpontig teljes mértékben 
nem következik be, a m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter úr — a nélkül, hogy 
ez a jövőben bármilyen irányban a hivatkozás 
alapjául szolgálhatna — megengedte, hogy az 
ilyen alkalmazottak és nyugdíjasok, valamint 
mindezek igényjogosult családtagjai részére az 
arcképes igazolvány kivételesen az illetményi-, 
illetőleg nyugellátási-előleget számfejtő hiva-
tal igazolása alapján legyen kiszolgáltatható. 

A felvidéki, kárpátal jai és erdélyi nyugdíja-
sok részére a m. kir. központi illetményhivatal 
az igénylési űrlapot előzetesen záradékolva 
ugyanolyan módon küldi meg, mint ahogy ez a 
többi nyugdíjasoknál szokásos. 

A Délvidékkel visszakerült nyugdíjasok és 
özvegyek részére a m. kir. központi illetmény-
hivatal külön igénylési lapot ad ki, amellyel az 
összes délvidéki elöljáróságokat ellátja. 

A délvidéki nyugdíjasoknak az arcképes iga-
zolvány kérelmezése esetén ennélfogva először 
a községi elöljárósághoz kell fordulniok. 

Erről a m. kir. központi illetményhivatal a 
délvidéki elöljáróságokat külön is értesíti. 

Figyelemmel arra, hogy az együttélő feleség, 
illetőleg gyermekek családi pótlékára vonat-
kozóan a m. kir. központi illetményhivatalnak 
adatai nincsenek, ezt a körülményt az elöljáró-
ságnak kell igazolnia. 

A községi elöljáróság által záradékolt űrla-
pot igazolás céljából a m. kir. központi illet-
ményhivatalnak kell megküldeni, amely azután 
az űrlapot záradékolva a félnek visszaküldi. 

A térítési összeg lerovásáia és vállalására 
nézve a fent közöltek irányadók. 

A Felvidéken és a Kárpátal ján az igazolási 
eljárás lefolytatása után, Erdélyben és Délvidé-
ken pedig e nélkül az át nem vett tényleges és 
nyugdíjas alkalmazottaktól, valamint ezek 
igényjogosult családtagjaitól a részükre kiadott 
arcképes igazolványt be kell vonni s ebben az 
esetben az igényjogosult alkalmazott részéről 
az igazolvány kiváltása alkalmával az 1943-
évre befizetett téiítési összegnek a hátralevő 
időre eső arányos részét az illetékes üzletve-
zetőség visszatéríteni köteles. 

Ugyanekkor megengedte a m. kir. kereske-
delem- és közlekedésügyi miniszter úr, hogy a 
visszacsatolt vármegyei és városi törvényható-
ságoknál, megyei városoknál és községeknél a 
rendes jogszabályok szerint választás alá eső 
állásokra ideiglenes minőségben kinevezett 
igényjogosult tisztviselők részére az arcképes 
igazolvány — kivételesen és a nélkül, hogy ez 
a jövőre nézve hivatkozás alapjául szolgálhatna 
— az 1943. évre is kiszolgáltatható legyen-

Azoknál a tényleges alkalmazottaknál, nyug-
díjasoknál, özvegyeknél, árváknál, akiknek il-
letményeit, illetve ellátási díjait a m. kir. köz-
ponti illetményhivatal kezeli, valamint a visz-
szacsatolt területekre visszakerült összes nyug-
díjasoknál, az előírt igazolást nevezett hivatal 
végzi. 

II. Érvényesítő hivatalok. 
Az egyes üzletvezetőségek az arcképes iga-

zolványokat az alábbiak szerint állítják ki: 
1. A budapesti déli üzletvezetőség (Keleti 

pályaudvar, érkezési oldal, tanácsterem). 
A m. kir. követségek és a konzulátusok, a 

külföldön tartózkodó nyugdíjasok, az összes 
Budapesten székelő állami hivatalok, bírósá-
gok, főiskolák és egyéb állami tanintézetek, 
valamint az állami üzemek tényleges szolgálat-
ban álló alkalmazottai és ezek családtagjai, 
úgyszintén a székesfővárosban lakó összes ál-
lami és állami üzemi nyugdíjas igényjogosul-
tak, valamint ezek családtagjai részére. 

Csekkszámlaszám: 12.060. 
Munkatorlódás elkerülése céljából a déli iiz-

letvezetőség a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium alkalmazottai és a budapesti ál-
lami iskolák tényleges és nyugdíjas tansze-
mélyzete és családtagjai arcképes igazolványá-
nak kiállítására az 1943. evi januar hó 11—20-ig 
terjedő időt állapította meg. 

2. A budapesti északi üzletvezetőség (VI., 
Teréz-körút 62.). 

Budapest területén lévő összes nem állami 
hivatalok, tanintézetek, Pestvármegyeháza, az 
OTI, valamint a MABI, továbbá Bars-, Hont,-, 
Nógrád- és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék 
területén lévő összes állami és nem állami hiva-
talok, iskolák, stb. tényleges szolgálatban álló 
közszolgálati alkalmazottai, továbbá az ugyan-
itt lakó összes, igazolvány-használatára jogosult 
nyugdíjas közszolgálati alkalmazottak, vala-
mint ezek családtagjai részére. 

Csekkszámlaszám: 18008. 
Munkatorlódás elkerülése céljából az arcké-

pes igazolványok kiállítására az északi üzletve-
zetőség a következő időrendet jelölte meg: 
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Hivata l : Kiál l í tás n a p j a : 

Nógrád vármegye területén fekvő összes állami és nem 
állami hivatalok, iskolák, jegyzőségek, posta, rendőrség, 
csendőiség, katonaság, bíróság, OTI, stb. 

1942. december 1-től 
1942. december 15-ig-

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vá imegye területén — Budapest 
kivételével — fekvő összes állami és r.ein állami hivatalok, 
iskolák, posta, katonaság, rendőrség, csendőrség, bíróság, 
jegyzőségek, OTI kir. stb. 

1942. december 1-től 
1842. december 15-ig. 

Budapesten lévő összes nem állami hivatalok — Budapest 
székesfőváros kivételével — iskolák, Pestvármegyeháza, 
Országgyűlés, OTI, MABI központi irodái, rendelői, stb. 

1942. december 15-től 
1942. december 31-ig. 

Hont- és Ba r s vármegyék területén fekvő összes állami és 
nem állami hivatalok, iskolák, katonaság, xendőrség, csend-
őrség, posta, jegyzőségek, OTI kir. stb. 

1943. j anuá r 1-től 
3943. j anuá r 15-ig. 

Budapest székesfőváros közigazgatási hivatala i és iskolái, 
Kecskemét thj. város. 

1943. j a n u á r 1-től 
1943. j anuár 31-ig 

Pest-Nógrád-Hont és Bars vármegyék teiületén lakó ösz-
szes állami és nem állami nyugdíjasok. Budapesten lakó 
összes nem állami nyugdíjasok 

1942. december 1-től 
1943. j anuár 31-ig. 

3. A debreceni üzletvezetőség: 

Bereg-, Hajdú- , Móramaros-, Szabolcs-, Szat-
már és Zemplén vármegyékben lakó tényleges 
és nyugdí jas alkalmazottak, valamint ezek csa-
ládtagja i részére. 

Csekkszámla: 12.123. 

4. A kolozsvári üzletvezetőség: 
Beszterce-Naszód-, Bihar-, Csík-, Háromszék-, 

Kolozs-, Maros-Torda-, Szilágy-, Szolnok-Do-
boka- és Udvarhely vármegyékben lakó tény-
leges és nyugdí jas alkalmazottak, va lamint ezek 
csa ládtagja i részére. 

Csekkszámlaszám: 71.000. 

5. A miskolci üzletvezetőség: 
Abaúj-Torna, Borsod, Gömör, Heves és Jász-

Nagykún-Szolnok vármegyékben lakó tényle-
ges és nyugd í j a s alkalmazottak, va lamin t ezek 
csa lád tagja i részére. 

Csekkszámlaszám: 12.089. 

6. A pécsi üzletvezetőség: 
Bács-Bodrog, Baranya , Somogy és Tolna 

vármegyékben lakó tényleges és nyugd í j a s 
alkalmazottak, va lamin t ezek csa lád tagja i ré-
szére. 

Csekkszámlaszám: 34.230. 

7. A szegedi üzletvezetőség: 
Arad, Békés, Csanád és Csongrád várme-

gyékben lakó tényleges és nyugd . jas igény-
jogosultak, va lamint ezek csa ládtagja i részére. 

Csekkszámlaszám: 12.095. 

8. A szombathelyi üzletvezetőség: 
Esztergom, Fejér , Győr, Komárom, Moson, 

Nyi t ra , Pozsony, Sopron, Vas és Veszprém vár-
megyékben lakó tényleges és nyugd í j a s alkal-
mazottak, va lamint ezek csa ládtagja i részére-

Csekkszámlaszám: 12.C90. 
Az á l lamvasutak igazgatósága igazolványo-

kat nem érvényesí t és ú j igazolványokat nem 
állít ki. Ezért érvényesítés, illetőleg kiál l í tás 
ügyében a területi leg illetékes üzletvezetőség-
hez kell fordulni s így az igazgatóság '8132. 
számú csekkszámlájára ilyen befizetések sem 
eszközölhetők. Az arcképes igazolványok ki 
nem vál tása esetében egyes útra szóló igazol-
ványokat az igazgatóság nem engedélyez. 

I I I . Az érvényesítés módja. 
Az arcképes igazolványok érvényesítését és 

ú j igazolványok kiál l í tását a tényleges szolgá-
la tban állók részére az alább közölt minta sze-
r in t i k imuta tásban, a nyugdí jasok részére 
pedig külön kérvényben, vagy a központi illet-
ményhiva ta l ál tal kiadandó és megfelelően zá-
radékolt igénylési lapon kell kérni. 

A kimutatásokhoz és a nyugdí jasok kérvé-
nyeihez csatolni kell nyi tot t ál lapotban az arc-
képes igazolványokat abban a sorrendben, 
amin t azok a k imuta tásban szerepelnek, az 
érvényesítési és térítési összeg befizetését iga-
zoló postai csekkelismervényeket és az esetle-
ges számvevőségi térítési szelvényeket. 

Ü j igazolványok igénylése esetén az igény-
jogosultak neveit mindenkor a k imuta tások 
végén, egy csoportban, vagyis az érvényesí-
tésre beküldött igazolványok után kell fel tün-
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tetni. Ebben az esetben a fent felsorolt mellék-
leteken felül még a folyószámmal ellátott szük-
séges fényképeket is csatolni kell a kimutatás-
hoz, kérvényhez, illetőleg igénylési laphoz. 

Az ú j arcképes igazolványok kiállításához 
csak 1 drb 6 X 6 cm nagyságú teljesen új, puha, 
nem kartonlapra ragasztott fénykép szükséges, 
amelynek hátulsó oldalán olvasható írással fel 
kell jegyezni az igényjogosult nevét, rangját , 
a családtagoknál a gyermekek keresztnevét, 
feleségnél pedig a „feleség" megjelölést. A 
tényleges alkalmazottak fényképeit ezenkívül 
el kell látni a hivatal bélyegzőjével. A nyug-
díjasoknál csak a lakóhelyet (város, vagy köz-
ség nevét) kell feltüntetni. 

Az igazolványokban esetleg keresztülveze-
tendő szolgálati címváltozások végrehaj tása 
céljából a kin utatás „Jegyzet" részében ezt a 
körülményt „Címváltozás, Üj cím . . ." szöveggel 
kell feltüntetni. 

IV- Érvényesítési és kiállítási illetékek. 
Érvényesítési és térítési illeték címén, olyan 

tényleges és nyugdíjas állami alkalmazottak-
nál és ezek igényjogosult tagjainál (gyermekek 
is), akik után az illetékes miniszteri tárca dara-
bonkint 16 pengő térítést vállal és úgynevezett 
térítési szelvényt ad, igazolványonkint 1943. évi 
január hó 31-ig 9 pengőt kell a félnek a terü-
letileg illetékes üzletvezetőség megfelelő számú 
csekkszámlájára postatakarékpénztári befizető-
lappal befizetni és a postai elismervényt a ki-
mutatáshoz, igénylési laphoz csatolni. 

A nem állami alkalmazottak (ténylegesek és 
nyugdíjasok), valamint családtagjaik éves iga-
zolványai után, vagyis amelyeknél a minisz-
teri tárca térítést nem vállal, darabonkint 
25 pengőt kell a megfelelő csekkszámlára 1943. 
évi január hó 31-ig befizetni. 

Az 1943. évre érvényes és kiállítandó ú j iga-
zolványokért 1943. évi január hó 31-ig az állami 
alkalmazottak és nyugdíjasok, valamint ezek 
igényjogosult családtagjai után, ha van ú. n. 
számvevőségi, illetményhivatali térítési szel-
vény, darabonkint 10 50 pengőt kell a postai be-
fizetési lapon befizetni. 

A nem állami alkalmazottak, nyugdíjasok, 
valamint családtagjaik, vagyis akiknél nincsen 
ú. n. térítési szelvény, darabonkint 26'E0 pengőt 
fizetnek. 

Az 1943. évi február hó 1. után benyújtot t 
összes igazolványok után, akár érvényesítés, 
akár ú j kiállítás esetében, darabonkint még 
3 pengő késedelmi illetéket kell befizetni, 
vagyis az érvényesítési dí j 12, illetőleg 28 
pengő, — ú j igazolvány kiállítási dí ja pedig 
13 50, illetve 29 50 pengő. 

E szabály alól kivételnek van helye: ha az 
alkalmazott igényjogosultsága évközben nyílik 
meg (kinevezés, házasságkötés, a gyermek év-
közben tölti be a 10. életévét, névmagyarosítás) 
és ilyen esetekben az igényjogosultság meg-
nyíl tának hónapját követő második hónap vé-
géig késedelmi illetéket fizetni nem kell. Az 

ilyen kérvényben az indokló körülményt, 
vagyis az ú j igényjogosultság kezdetének nap-
ját és rendeletszán.át a számvevőségnek, ille-
tőleg szolgálati főnökségnek hivatalosan iga-
zolni kell. 

Elveszett igazolványok pótlása esetén min-
dig két kérvényt kell a területileg illetékes 
üzletvezetőséghez benyújtani. Az egyik kér-
vényben a kérvényező bejelenti, hogy a 
számú arcképes igazolványt, amely számú 
bélyeggel volt az 1943. évre érvényesítve, el 
vesztette és kéri az igazolvány érvénytelení-
tését. Ezt a kérvényt záradékolni nem szüksé-
ges. A másik kérvényben kérni kell az elve-
szett arcképes igazolvány pótlását. Ebben a 
kérvényben szintén közölni kell az elveszett 
igazolvány és érvényesítési bélyeg számát, ha 
azonban ezeket a számokat az érdekelt nem 
tudná közölni, akkor egy olyan arcképes iga-
zolványnak a bélyegszámát kell közölni, amely-
nek érvényesítését az elveszett arcképes igazol 
vánnyal egyidejűleg ugyanazon a kimutatáson 
kérték. Ezt a második kérvényt mind a hivatal 
főnökének, mind az illetékes számvevőségnek 
záradékolni kell. Üjrakiál l í tásért 550 arany-
pengőt kell befizetni s ugyancsak csatolni kell 
a postai elismervényt. 

Egy kimutatáson felsorolt összes személyek 
•után járó kiállítási és térítési összeget egy 
postai befizetési lapon kell befizetni és mindig 
a megfelelő kimutatáshoz csatolni. 

Üres postai befizetési lapok bármely posta 
hivatalnál kaphatók. 

V. Igazolás- és záradékminta. 
j 

A tényleges alkalmazottaknak és ezek csa-
ládtagjainak igazolványáról szóló kimutatást 
általában a szolgálati főnökség és az illetékes 
számvevőség záradékolja. A számvevőség az 
igény jogosultságot és a családi pótlék folyósí-
tását igazolja. 

A nyugdíjasok kérvényét csak az illetékes 
nyugdijat folyósító számvevőség záradékolja-

Azoknál a tényleges alkalmazottaknál (köz-
ségi jegyzők, községi tanszemélyzet stb-), akik 
illetményeiket a m. kir. központi illetmény-
hivatal ú t ján kapják, az igényjogosultság, csa-
ládi pótlék stb. igazolását a m. kir. központi 
illetményhivatal végzi. 

Ezeket a kérvényeket tehát a szolgálati fő-
nökségen kívül még az illetményhivatallal is 
záradékoltatni kell. 

A tényleges, nem állami (felekezeti, községi. 
Budapest székesfővárosi népiskolák) iskolai 
tanítók és gyermekmenedékházvezetők — óvó 
nők kivételével — vasúti igazolványának meg-
szerzésére irányuló kimutatásokat vagy kérvé-
nyeket az illetékes kir. tanfelügyelőségnek kell 
záradékolni még abban az esetben is, ha az 
illető igényjogosidtak államsegélyben része-
sülnek. 

Az államsegélyben nem részesülő felekezeti 
és községi tanszemélyzet családtagjai után a 
családi pótlék folyósítását az illetékes kir. tan-
felügyelőség záradékolja. 
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A szakirányú összes nem állami iparos-
tanonciskolák tanszemélyzeténél a szolgálati 
főnökség mellett az igényjogosultságot a tan 
kerületi kir. főigazgatóság igazolja. 

Az általános i rányú összes nem állami ta-
nonciskoláknál az igényjogosultságot az illeté-
kes kir. tanfelügyelőség igazolja. A fenntar tó 
hatóság igazolása nem elégséges. 

A szerzetesrendi hi t tudományi főiskolák 
tényleges tanárainak igényjogosultságát a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
illetékes ügyosztálya záradékolja. 

A záradékolási minták a következők: 
1. Záradékminta állami hivatalok részére: 
Igazoljuk, hogy folyamodók rendszeresített 

állásra kinevezett és rendszeres évi fizetés élve-
zetében álló, hivatali esküt tett, nyugdíjigény-
nyel bíró állami és állami üzemi tisztviselők, 
segédtisztek, kezelők, kezelőnők, altisztek és 
szolgák, továbbá véglegesített fegyőrök, a m. 
kir. rendőrség és a m. kir. pénzügyőrség végle-
gesített legénységi egyénei. 

•J. Záradékminta községi, felekezeti, egyesületi 
és társulati tanszemélyzet részére: 

Igazoljuk, hogy folyamodók rendszeresített 
állásra kinevezett és rendszeres fizetés élveze-

A 3. számú rovatban ú j igazolvány igény-
lése alkalmával „új" szócskát kell beírni. 

A 4. számú rovatban érvényesítéskor 1 pengő, 
ój igazolványnál 2'50 pengő Írandó. 

Az 5. számú rovatban állami alkalmazottnál 
t pengő, nem államiaknál 24 pengő Írandó be. 

Számvevőségi záradék: 
térítés feljegyezve, az sz. 
alat t on. 

A kimutatásban felsorolt családtagok családi 
pótlékot élveznek. 

Kelet 

P H 

tében álló, hivatali esküt tett, nyugdíjigénnyel 
bíró, végleges minőségű községi, felekezeti, 
egyesületi, illetőleg társulati tanárok, tanítók, 
óvónők, akik feleségük és gyermekük után csa-
ládi pótlékban részesülnek. 

3. Záradékolás a hitoktatók részére: 
Hitoktatóknak (hittanároknak) csak az te-

kintendő, akit — miként egyéb állami tisztvise-
lőt — fizetési osztályba neveztek ki vagy a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől, ille-
tőleg egyházi felsőbbségétől egy tanévre szóló 
megbízatás mellett alkalmazást kapott és egy-
házi felsőbbsége a hitoktatói teendők ellátásá-
val „Dispositionalis", illetőleg megbízólevéllel 
kiküldte, kizárólag a hitoktatás teendőivel meg 
bízva és egyéb lelkipásztori teendőt másnak 
akadályoztatása esetén legfeljebb csak kisegí-
tésképen teljesít. 

A hitoktatók családi pótlékot élvező család-
tagja i a kedvezményre a szóbanlévő megbíza-
tás ta r tama alat t jogosultak. 

VI. Kimutatások elkészítése. 
Az egyes hivatalok által a tényleges alkal 

mazottak és családtagjaik részére kért igazol-
ványokról a kimutatásokat az alábbi minta sze-
r int i rovatokkal kell elkészíteni. 

Számvevőségi záradék: 

térítés fejében az sz-

ál at t on-

A kimutatásban felsorolt családtagok családi 
pótlékot élveznek• 
Kelet 

P. H 
szv. főnöke. 

Családfő db. 

Családtag db. 

összesen db. 

K i m u t a t á s . Minta. 

(A hivatal, intézet vagy üzem megnevezése és pontos címe.) A kimutatásban felsoroltak 
részére kérjük az igazolvány kiállítását, érvényesítését. 

Sor« 
szám 

Igényjogosult 
neve Rang 

Arcképes 
igazolvány 

száma 

Lerótt érvénye= 
sítési v. kiállítási 

díj 
Térítés 
összege 

Érv. bélvegs 
száma (MÁV 

tölti ki) 
Jegyzet 

— 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Szabó Pál tanár 49310 1 v. 2-50 8 v. 24 

2. it « felesége 49311 

3. Kiss Imre postatiszt 56*42 „ 
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A szolgálati főnökségnek vagy az iskola igaz-
gatóságának a kimutatásban felsoroltak állandó, 
évi fizetéses alkalmazására, eskü v. fogadalom 
letételére és nyugdíj igényére vonatkozó zára-
déka Írandó ide. 
Kelet 
P. H. . v 

(Szolgálati főnök v. iskolaigazgató aláírása.) 

VII. Egyéb tudnivalók. 
A köztisztviselői menetjegyfüzetek és féláru 

havibérletjegyek addig, amíg az érvényesítés 
céljából beküldött arcképes igazolványok visz-
szaérkeznek, az illetékes szolgálati főnökségek 
aláírásával és pecséttel ellátott igazoló irat tal 
akadálytalanul felhasználhatók. Igazoló i ra t 
a lapján azonban féláru menetjegyet nem lehet 
váltani. 

Amennyiben az igazolványok érvényesítésé-
nek folyamán mégis utazás szükségessége me-
rülne fel, írásbeli kérésre egyes utazásra szóló 
50%-os kedvezmény igénybevételére jogosító 
utalvány kérelmezhető, ha az igényjogosult 
szolgálati főnöksége igazolja az utazás szüksé-
gességét és azt a körülményt, hogy az igazol-
ványt érvényesítés céljából bevonták. 

Az egyes út ra szóló igazolvány előzetes 
kérelmezésének elmulasztása esetén menetdíj-
visszatérítésnek helye nincsen. A visszatérítés-
nek csak akkor van helye, ha a fél az arcképes 
igazolványhoz a vasút késedelmes elintézése 
miat t késve (beérkezés és visszaérkezés között 
több mint 14 nap telt el) jutot t hozzám. 

Budapest, 1942. évi november hó 25-én. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. v. Terbócz Miklós s. k. 

miniszteri osztályfőnök. 

Pályázati hirdetmény. 

(Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 123.456/1942. VI. 1. számú rende-
lete alapján.) 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
folyó évi október hó 27-én kelt fenti számú ren-
delete alapján a kolozsvári állami román taní-
tási nyelvű gimnáziumban megszervezett har-
madik kisegítő szolgai állásra pályázatot hir-
detek. 

A pályázati kérvényhez mellékelendők: 
1. Születési anyakönyvi kivonat, 
2. nősöknél házassági anyakönyvi kivonat és 

az ellátatlan gyermekek számát tanúsító bizo-
nyítvány, 

3. igazolványos altiszteknél igazolvány. 
A pályázati kérvény sajátkezűleg Írandó s 

mellékleteivel együtt a kolozsvári tankerületi 

kir. főigazgatóság (Honvéd-utca 38.) címére 
folyó évi december hó l-ig küldendő. 

Kolozsvár, 1942. november 5-én. 
Dr. Illés Gyula 

tanker. kir. főigazgató-

Felhívás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter felhívja az alárendelt állami hatóságok, hi-
vatalok, intézetek és intézmények vezetőinek 
figyelmét az állami ingó vagyonról szerkesz-
tendő kimutatások gondos összeállítására és 
kellő időben való felteijesztésére. A kimutatá-
sok összeállítására és a felterjesztés határide-
jére vonatkozó részletes adatokat a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 2800/1941. eln. számú 
rendelete tartalmazza- Megjelent a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium Hivatalos Közlö-
nyének 1941- évi 23. számában a „Közlemények" 
rovatban, továbbá a Néptanítók Lapja 1941. évi 
22. számában. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Drozdy Gyula: A harmincadik. — A vallás- és 
közoktatásügyi tárca költségvetése az 1943. 
évre. — Csonior Gábor: Tanteimeink magyaros 
jelege. — Dr. Sebestyén János: A filmoktatás 
lélektanához. — Futó Klára: Látogatásom a 
háborús Németország népiskoláiban. — Bohrn 
Péter: Az elmélet és gyakorlat szerepe a tanító 
pedagógiai önképzésében. — Ivir. tanfelügyelői 
értekezlet. — Gyakorlati pedagógia: Csete 
József: Földrajzi beszélgetés a IV. osztályban. 
— Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Pedagógiai sze-
minárium. — Egyesületi élet. — Hírek. — Taní-
tók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

Rieger Otió orgonagyár 
Budapest, XIV., Füredi>u. 41. 

T e l e f o n s z á m t 2 9 6 . 3 4 j . 
( R é g i é p ü l e t , é j b e j á r a t . ) 

Új orgonákat, 
homlokzatsipok készítéséi, mindennemű 

orgona javításokat m é r s é k e l t á r o n 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 
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P Á L Y Á Z A T O K 

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 
A V. K. M. 105 429/1942. V. 1. számú enge-

délye alapján lapunk hirdetési díjtételeit folyó 
évi augusztus hó 1-től 25%-kal felemeltük. 
A hirdetési dijak átutalásakor szíveskedjenek 
tehát az áremelést figyelembe venni. 

4 PÁLYÁZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 
FIGYELMÉBE! 

Kérjük az iskolaszéki és gondnoksági elnök nTakat, a 
mindazokat, akik a Néptanítók Lapjában tanítói állásra 
pályázatot hirdetnek, hogy azokat a pályázati hirdetése-
ket, amelyeket az 1-én megjelenő számban kívánnak 
megjelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, ame-
lyeknek megjelenését a 15-én megjelenő számban kíván-
ják közzétenni, a hó 12-ig küldjék be a kiadóhivatalunk-
hoz. Ha a pályázati hirdetések a jelzett időpontokig nem 
érkeznek be. úgy azok már nem jelenhetnek meg az 1-én, 
illetve a 15-én megjelenő számban. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket ne a s z e r k e s z t ő s é g , 
hanem a k i a d ó h i v a t a l c í m é r e szíveskedjék kül-
deni. A hirdetési díjat a pályázati hirdetéssel egyidöben, 
• Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. sz. csekkszámlá-
jára vagy postautalványon kell beküldeni. A csekklapon 
vagy a postautalványon szíveskedjék közölni, hogy a be-
küldött összeg mire szolgál. A hirdetés díjtételei lapunk 
címlapján olvashatók. 
SAJAT ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK IGEN TISZTELT 
ELŐFIZETŐINKET ÉS HIRDETŐINKET, HOGY AZ 
ÁTUTALÁSNÁL MINDEN ESETBEN SZÍVESKED-
JENEK A CSEKKSZELVÉNYEN JRLEZNI AZ OSZ-
8ZEG RENDELTETÉSÉT. MERT EZZEL IGEN SOK 
TÉVEDÉSNEK VEHETJÜK ELEJÉT. EGYÜTTAL 
KÉRJÜK. HOGY A CSEKKEN MINDENKOR AZ A 
FELADÓN ÉV SZEREPELI EN. AMELYEN AZ ELŐ-
FIZETÉS. VAGY A HIRDETÉS FELADÁSA TÖR-
TÉNT. í AZ ISKOLA, PONTOS HELY. UTOLSÓ 
POSTA, HIRDETÉSNÉL A BIZONYÍTVÁNYMÁSOD-

LAT TULAJDONOSÁNAK NEVE.) 

ABOD (Borsod m.) gör. kat. iskolaszéke 21 napi ha-
táridővel tanítói állásra pályázatot hirdet. Tanítónők is, 
nyugdíjasok is pályázhatnak. 28 értékegységben. Szép, 
új lakás, kert, tűzifa, föld, a többi államsegély. (3282.) 

AGGTELEK református egyháza pályázatot hirdet le-
mondás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Pá-
lyázati határidő december 22. Javadalom: az egyháztól 
lakás, kert, 11 kat. hold szántó, 4 kat. hold elsőosztályú 
rét, 4 hold kaszáló, 24 mázsa búza, 3-5 legeltetési jog, 
24 méter tűzifa, 23 P készpénzfizetés, stóla, összesen 54 
értékegységben. Államsegély. Kötelessége: kántori teen-
dők végzése, reábízott osztályok tanítása, belmissziói mun-
kában segédkezés, énekkar vezetése, 'lelkész akadályozta-
tása esetén helyettesítése. Az állás a választás jogerőre 
emelkedése után azonnal elfoglalandó. Személyes bemutat-
kozás kívánatos. Kellően okmányolt kérvények Lelkészi 
Hivatalnak, Aggtelek (Gömör m.), küldendők. (3283.) 

ALSÓNÉMEDI (Pest m.) Iskolaszéke IV. számú tény-
leges katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére 
férfi- vagy nőtanítót alkalmaz. Fizetése törvényes, lakás 
természetben, esetleg bútorozott szoba. Beválás esetén 
rendes állásra való választás kilátásban. Állás elfoglalása 
sürgős lesz. Autóbusz-járat Soroksárról. (3285.) 

KARVEZETÉS 
KARSZERVEZÉS 

Rendelési 
j e l : Ára : 

9050 Forrai Miklós: KARVEZETŐ. . 2*50 
A tanító-karnagy vezérkönyve 

9202 Kerényi — Rajeczky : 
ÉNEKLŐ ISKOLA 4 — 
Az iskolai énektanítás e g y e d ü l i magyar vezér-
könyve 

9210 Kerényi Gy.: AZ ÉNEKKARI 
MŰVELTSÉG 2-40 
Az Énekesrend útmutatója. 

M A G Y A R K Ó R U S 
BUDAPEST, XII., FERY OSZKÁR-U. 55. 

Készséggél küldünk Énekrendi Tájékoztatót a teljes 
zenei irodalomról. 

BOROTA-FELSŐSZENTKATA (tanyai) róm. kat nép-
iskolájához helyettes tanítót keresünk a rendes katonai 
szolgálatát teljesítő tanító helyettesítésére. Fizetés tör-
vényes. Pályázatok Róm. Kat. Iskolaszékhez, Borota, 
(Bács-Bodrog vm.) küldendők. (3287.) 

BOJT református egyháza kétéves katonai szolgálatra 
bevonult kántortanítója helyettesítésére férfi- vagy nő-
tanítót keres. Fizetés: törvényes. Kötelesség: törvény-
szerű. (3288.) 

BöHöNYE róm. kat. egyházközsége kettő katonai 
szolgálatot teljesítő tanító helyettesítésére kettő tanító-
helyettest keres. Határidő a lap megjelenésétől 14 nap. 
Férfiak és nők pályázhatnak. Javadalom törvény szerint. 
Kérvények Plébánia küldendők. (3289.) 

BALATONZAMÁRDI (Somogy) róm. kat. népiskolá-
hoz a hadbavonult kántortanító helyettesítésére 15 napi 
határidővel férfi-, nő-, vagy nyugdíjas-tanító jelentkezését 
kéri az Egyházközség. Fizetése törvényes. (3290.) 

BÁCSALMÁS róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett Dobokanagyjárás I. sz. és ószölők 
I. sz., valamint az újonnan szervezett óalmás II. sz. taní-
tói állásra az érvényben levő rendeletek szerint 21 napos 
határidővel pályázatot hirdet. Kötelesség a díjlevél sze-
rint. Fizetése törvényes. Az ószőlők I. és óalmás II. sz. 
állásnál a német nyelv tudása kívánatos. Válaszbélyeges 
kérvények: Plébánia, Bácsalmás címre küldendők. (3292.) 

BECSKF.HÁZA ref. egyháza 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: kétszo-
bás lakás, tíz kat. hold föld, két kat. hold rét, ezek köz-
munkája. 3 köböl búza, 6 köböl rozs és 1 köböl zab, 20 
m3 tűzifa. Úrbéri erdőből 8 szekér fa. Értékegység: 29. 
Államsegély van. Nők is pályázhatnak. Ref. Lelkészi Hi-
vatal, Bódvalenke, u. p. Hidvégardé címre. (3294.) • 
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RIGLER JÓZSEF EDE 
P A P I R N E M Ű RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B U D A P E S T 

G Y Á R T E L E P É S K O Z P O N T 

V I , R Ó Z S A . U T C A 5 5 . S Z . 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt-
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal-
zók, továbbá rajzeszközök és minden-
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

Bő róm. kat. egyháztanácsa a III. sorszámú tanítónői 
iállásra 14 napos határidővel pályázatot hirdet. Fizetése 
törvényes; lakbérrel. Kötelesség díjlevél szerint. Válasz-
tás után az állás azcnnal elfoglalandó. Kérvények: Plé-
bánia, Bő, Sopron vm. küldendők. (3293.) 

. Hegyeshalom község határában fekvő, a Magyaróvári 
Főhercegi Hitbizományi Uradalomhoz tartozó ALBERT-
KAZMÉR-pusztán, az uradalmi róm. kat. elemi iskolánál 
megüresedett kántortanítói állásra a 8500/1942. VKM. 
számú rendelet értelmében pályázatot hirdetünk.. Javada-
lom : az uradalom pénztárából a törvénynek megfelelő 
készpénzfizetés, természetbeni lakás és évi 180 P kántor-
díj. Pályázati határidő: ennek a hirdetménynek a Nép-
tanítók Lapjában megjelenésétől számítandó 15 nap. Az 
állás a főhercegi uradalom jószágigazgatóságának értesí-
tése után nyomban elfoglalandó. A pályázati kérvények: 
„Főhercegi Jószágigazgatóság, Mosonmagyaróvár" címre 
nyújtandók be. (32£3/a.) 

ALCSUT-GÖBöLJARAS-pusztai főhercegi uradalom 
róm. kat. elemi népiskola II. sorszámú tanítónői állására 
pályázatot hirdetünk. Kötelessége díjlevél szerint. Fize-
tése törvényes, 20% helyi járandóság, 3 szobás lakás, 
kert, 1200 öl tengeriföld. Kérvények József Főherceg Tá-
bornagy Űr Ö Kir. Fenségéhez címezve, e lap megjelené-
sétől 'számított 21 napon belül a Főhercegi uradalom 
Felügyelőségének, Alcsut (Fejér megye) küldendők. 
(3284.) 

BUZA református egyháza pályázatot hirdet kéttan-
erős iskolájának II. tanítói állására. Javadalom: 1. Az 
egyházközség pénztárából évi 140 P helyi javadalom. 2. 
Államsegély szolgálati idő szerint. Pályázati határidő 21 
nap. Kellően felszerelt kérvények Református Lelkészi 
Hivatal. Buza, Szolnok Doboka vm. címre küldendők. 
(3296.) 

CSOMA róm. kat. egyházközsége bevonult kántortaní-
tója helyettesítésére pályázatot hirdet. Állás azonnal el-
foglalandó. Plébániahivatal, Attala, Somogy vm. (3286.) 

CSÚCSOM község iskolaszéke pályázatot hirdet a II. 
ez. tanítói állásra 3 heti határidővel. Pályázhatnak róm. 
kat. vallású nő- és férfitanítók. Fizetés törvényes. A köz-
ség ipari jellegű, bánya- és iparművekkel, Rozsnyótól 2'5 
km-re, vasaa gyógyfürdő és szanatórium mellett, köves 
úton az 12S6 m magas ökörhegy lábánál, erdőkkel koszo-
rúzott, klimatikus helyen fekszik. Szabályszerűen leszerelt 
pályázati kérelmek községi iskolaszék címére küldendők. 
(3297.) 

NINCS FÉNYES KIRAKAT 

ITT OLCSÓ £s JÓ Q U T O R y V Á S Á R O L H A T 

BÚTORÜZLET AZ\ UDVARBAN 
BUDAPEST. KÁROLY-KÓRÚT (O 

i l : | 
Angster József 

és Fia 
orgona- és harmónlumgyár r . - t . PÉCS 

O r g o n á k , harmóniumok. 

S á g 

m l l e — ' J a v í t á s o k , á t é p í t é s e k 
Ú j h o m l o k z a t s í p o k . 
Villamosfujtató-berendezések, 

, A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények 

CSAKANYHAZA róm. kat. egyházközsége 21 napos 
határidővel a tényleges katonai szolgálatra bevonult II. 
számú osztálytanító helyettesítésére pályázatot hirdet. 
Tanítónők is pályázhatnak. Fizetése törvényes és termé-
szetbeni lakás. Az állás azonnal elfoglalandó. Kórvények 
Róm. Kat. Plébániahivatal, Fülekpüspöki, u. p. Fülek kül-
dendők. (3298.) 

DAG róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a ls-
mondás folytán megüresedett IV. tanítónői állásra. Fizeté» 
törvényes. Pályázati határidő 21 nap. Kérvények Plébánia, 
Dág, u. p. Csolnok, Esztergom m. (3299.) 

DOMBEGYHÁZ (Csanád vm.) községi iskolaszéke pár 
lyázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett hermina-
majori tanítói állásra. Az iskola a Battonya—Lökösháaá 
autóbuszjárat feltételes megállójánál, műutak elágazási-
nál, a község közelében, lakott helyen fekszik. Javadalma 
természetbeni lakás, megfelelő melléképületek, kert é» 
törvényszerű fizetés. Három heti határidőn belül pályáz-
hatnak férfi- és nőtanítók. Hegedűs Pál s. k. iskolaszéki 
elnök. (3300.) 

ALMAGY (Gömör vm.) róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett II. számú tanítónői állásra, 
pályázatot hirdet. Javadalom törvény szerint, kötelesség 
díjlevél szerint- Pályázati határidő 21 nap. Róm. Kat. 
Plébánia, Egyházasbást, u. p. Ajnácskő. (3301.) ; 

EGYHAZASHARASZTI ref, iskolaszéke pályázatni 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: kétszobás, kétkonyhás lakás mellék-
épületekkel, kerttel. Nyolc kat. hold föld, 10 q búza, 18 q 
csöves tengeri, 374 P 64 fillér borváltság. 4 öl, keményfa 
házhoz szállítva, összesen 47 értékegységben. A többi 
államsegély. Januártól kezdve'900 pengő évi kántori java-
dalomtöbblet. Villany, orvos a községben van.. Allomá* 
köves úton 5 km. Pályázati határidő a megjelenéstől 21 
nap. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények Re|. 
Lelkészi Hivatal, Egy házasharaszti küldendők. (3302.) 

ERDŐBÉNYE ref. egyház presbitériuma lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalom: természetbeni lakát, 
70%-os helyi hozzájárulás (Illetményhivatal útján), ál-
lamsegély, föld, szőlő, fajzási és legeltetési jog, stóla. 
Értékegység 3. Egyébként úgy a javadalom, mint a köte-
lesség díjlevél szerint. Osztály beosztása a belső tagozat 
(V—VII.) tanítása. Állás azonnal elfoglalandó. Pályáza-
tok válaszbélveg melléklésével a Lelkészi Hivatal címér» 
küldendők. (3303.) 

SZIGETI ISTVÁN ES TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i utca sarok) 
r»'.- 141 1"3 — E g y e t e m i é s i skola i k ö n y v t á r a k -7<lHtV><» 
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GERJEN ref. egyházközsége a f. évi október 15-i 
számban megjelent pályázati hirdetést megismétli. (3304.) 

GYÖRSZABADI róm. kat. egyházközsége elköltözés 
miatt megüresedő egytanerős osztálytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma: természetbeni lakás, mellékhelyi-
ségekkel, 5K kat. hold szántó, 4% hold* rét (nagyrészt 
feltörve), párbérgabona és párbérrőzse, 26 értékegységben. 
A többi készpénz és államsegély. Kötelességek választási 
jegyzőkönyv szerint. Férfiak és nők pályázhatnak e hirde-
tés megjelenésétől 21 napig. Győrbe Mávaut járat van. 
Kérvények: Plébániahivatal, Alsóvámos, Győr vm. kül-
dendők. (3305.) 

GADNA gör. kat.. egyházközsége a Néptanítók Lapja 
1942. évi okt. 15 i számában megjelent hirdetését 21 napi 
határidővel megismétli. (33Ö6.) 

GÉRES református egyházközsége pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedő kántortanítói állásra 21 na-
pos határidővel. Javadalom: 3 szoba, konyha, melléképü-
letek, kertes lakáson kívül, föld, tűzifa, búza, 500 pengőre 
értékelve. Ugyanezek a természetbeni járandóságok külön 
kántori javadalomnál 300 pengőre értékelve. Államsegély. 
Kötelesség törvény szerint. Természetbeni járandóságok-
ról érdeklődőknek választ ad: Ref. Iskolaszéki Elnökség, 
Géres, Szatmár megye. (3307.) 

GYÖNGYÖSHALMAJ róm. kat. iskolaszéke a tényle-
ges katona szolgálatra bevonult II. sz. tanítója helyette-
sítésére tanerőt keres. Plébánia, Visonta, Heves m. (3308.) 

KISNÉMEDI község iskolaszéke e. lap október 15-i 
számában megjelent pályázatot tizennégynapi határidővel 
meghosszabbítja. Gosztonyi Miklós s. k. i&kolaszéki elnök. 
(3313.) 

IPOLYBÉL ref. egyháza pályázatot hirdet a nyugdíja-
zás folytán megüresedő preoráns-kántortanítói állásra. 
Javadalom díjlevél szerint 270-85 P értékben. Kötelessége: 
tanításon kívül a kántori és az előkönyörgői teendők vég-
zése. Határidő két hét. Pályázók a presbitérium felhívá-
sára bemutatkozó szolgálaton a kitűzendő időben saját 
költségükön megjelenhetnek. Ref. Lelkészi Hivatal, Ipoly-
pásztó. (3309.) 

JASZSZENTANDRAS róm. kat. iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet. Fizetés illetményhivatal útján. 
Javadalom: helyi javadalom s párbér együttvéve 1686 P, 
természetbeni lakás, kert, 2 értékegység, megállapított 
stóla, többi államsegély fizetési osztály szerint. Énekpró-
bára meghívás megy. Kötelesség díjlevél szerint. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények válaszbélyegee borítékkal 
Plébánia címére küldendő. (3310.) 

JÁSZAPÁTI község róm. kat. iskolaszéke a heves-
iványi külterületi II. számú népiskolája tényleges katonai 
szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére háromheti 
határidővel pályázatot hirdet. Javadalma törvényes. A 
kellőleg felszerelt kérvények Plébániahivatal, Jászapáti 
címre küldendők. (3311.) 

KESZNYÉTEN ref. iskolaszéke tényleges katonai szol-
gálatra bevonult III. ez. tanítója helyettesítésére 21 napi 
határidővel pályázatot hirdet. Nők is pályázhatnak. Fize-
tés: törvényszerű. Kérvények a kesznyéteni Ref. Lelkészi 
Hivatalhoz, Zemplén vármegye küldendők. (3312.) 

GÖMÖRBUCSKA református társasegyháza tényleges 
katonai szolgálatot teljesítő kántortanítója helyettesíté-
sére férfi- vagy nőtanierőt keres osztatlan iskolájához. Fi-
zetés törvényes. Csete Gyula református lelkéíz, Barka, 
u. p. Dernő, Gömörmegye. (3295.) 

KUNMADARAS református presbitériuma pályázatot 
hirdet iskolájánál elpályázás folytán megüresedő egyik 
tanítói állására, az elpályázott megválasztását jóváhagvó 
miniszteri megerősítéstől feltételezetten. Javadalom: tör-
vényes fizetés, melyből helyi hozzájárulás 40% és törvény-
szerinti lakbér. Kötelesség: a reábízott osztály, vagy osz-
tályok vezetése s az egyházi belmissziói munkában való 
tevőleges részvétel. Nők is pályázhatnak. Pályázati határ-
idő a megjelenéstől számított 3 hét. Pályázati kérvények 
Református Iskolaszék, Kunmadaras küldendők. (3314.) 

KŐVÁGÓSZÖLLŐS róm. kat. egyházközsége megüre-
sedett kántortanítói állására pályázatot hirdet. Helyi ja-
vadalom 45 értékegység és államsegély. Határidő 21 nap. 
Plébánia, Kővágószöllős, Baranya m. (3322.) 

KRASZNAHORKAVÁRALJA (Gömör és Kishont 
vm.) róm. kat. iskolaszéke háromtanerős iskolájánál pá-
lyázatot hirdet tanítónői állásra. Fizetése törvényes. Két-
szobás lakás, mely azonban csak a jövő év folyamán lesz 
lakható, addig törvényes lakbér. Pályázati határidő 1942. 
december 21. Kérvények a Róm. Kat. Plébániahivatalhoa 
küldendők Krasznahorkaváralja. (3316.) 

KISTÉGLÁS gör. kat. iskolaszéke lemondás folytán 
megüresedett; II. tanítónői állásra 21 napi határidővei pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak gör. és róm. kat. tanítónők. 
Javadalom: 1 szoba, konyha és évi 171*43 P készpénz, a 
többi államsegély. Villanyvilágítás, vasútállomás helyben. 
A kérvények gör. kat. iskolaszék, Kistéglás, p. Szűrte, 
Ung m. küldendők. (3317.) 

LEKENYE református leány egyházközsége az október 
1-i számban megjelent pályázati hirdetést háromheti ha-
táridővel megismétli azzal, hogv tanítónők is pályázható 
nak. (3325.) 
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ma már ezt megtanulni, mondja sok apróság. 
H e g e d ű k , h a r m ó n i u m o k , rézhangszerek, 

zongorák. 
Árjegyzéket díjmentesen küld: 

MOGYORÓSSY HANGSZERGYÁR 
B U D A P E S T , R A K Ó C Z I . Ú T 71. 

Legnagyobb őskeresztény szakvállalat. 

Gerstenengst Jozset 
o r g o n a é p f t ő 

B u d a p e s t VI, Lf iportár-utca 14/b 
Üj orgonák készítését, valamint 
átépítést, javítást, hangolási, hom-
lokzatsípok készítését, vtllamcj 
fujtatóberendezé^eket szakszerű ét 
művészi kivitelben vállal a legja-
tányosabb árak és kedvező fize-
tési feltételek mellett. 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T I I I . , 
B B . C S I - 0 T 8 5 . 
I S K O L A P A D O K , 
T O R N A S Z E R E K , 
I Á T S Z Ó T E R E K . 

ISKOLATÁBLAK 
FALR\FESTETT 
TABLÁK 

VEZETŐ CÉG! A világ legjobb zongráit 
együtt találja 100 márkás 
gyártmány k i á l l í t á s á n , 
Magyarország legnagyobb 
zongoratermében. Részlet* 
re is. Jókarban garanciával 
1400 P.től. Erzsébet>krt 19. 
( B a r c s a y « u t c a s a r o k . ) 

Bérz ongor ák legolcsóbban. 
Vétel! Csere! Hangolás! S z á l l í t á s i 
T a n í t ó k n a k n a g y k e d v e z m é n y . 

KÁCSFÜRDÖ róm. kat. egyházközsége a III. sz. taní-
tói állásra pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Fizetés 
törvényes. Kérvények Róni. Kat. Egyházközség képviselő-
testületének címére küldendők. (3319.) 

KARÁTFÖLD községi jellegű iskolájánál tanítónői 
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalom: törvényes fizetés 
és lakbér. Pályázatok a jelen hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Iskolaszékhez nyújtandók be. 
(3320.) 

KECEL róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet a 
megüresedett Szarkás-tanyai tanítói állásra. Kötelesség 
díjlevél szerint. Új, modern természetbeni lakás házikert-
tel, közvetlenül az iskola és műút mellett. Nők is pálváz-
hatnak. Határidő 21 nap. Kérvénvek válaszbé'yeggel Róm. 
Kat. Plébániahivatal, Kecel, (Pest m.) (3321.) 

KISBÁRAPÁTI róm. kat. egvházköz=ége a hadba-
vonult osztálytanító helyettesítésére pályázatot hirdet. 
Tanítónők is pályázhatnak. íMegbízatás leszerelésig. Fize-
tés törvénves. Pályázati határidő 21 nap. Iskolaszék, Kis-
bárapáti. (3315.) 

MESZTEGNYŐ róm. kat. egyházközsége helyettes 
osztálytanítót keres. Fizetése törvényes. Szép és jó lakás, 
kerttel. Nők is pályázhatnak. Vasút helyben. Kérvények 
Plébániahivatal címre küldendők. (3326.) 

LUDVÉG református egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet egytanerős iskolájához egy helyettes tanítói állásra. 
Javadalom törvényszerinti. Pályázatok 21 napon belül 
Ref. Iskolaszéki Elnök, ludvég. u. p. Teke, Maros-Torda 
vm. címre küldendők. (3324.) 

KOCSÉR faluhelyi iskolájához 21 napi határidővel 
róm. kat. férfitanítót keres. Kétszobás lakás, téli fűtő-
anyag, kerttel. Az iskola és lakás egybeépítve 2 kilorné-
terro a községtől. Leventeoktató előnyben. Iskolaszéki el-
nök. (3318.) 

NYÍRGELSE református egyháza pályázatot hirdet 
hadbavonult kántortanítója helyettesítésére. Fizetés, köte-
lesség törvényszerű. Férfiak, nők pályázhatnak. Pályázati 
határidő 21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Ref. Lelkészi 
Hivatal, Nyírgelse. (3327.) 

NEMESBÜK egyházközsége újonnan szervezett III. sz. 
tanítói állásra a VKM Miniszter Ür jóváhagyásától füg-
gően pályázatot hirdet. Határidő 21 nap. Nők is pályáz-
hatnak. Plébániahivatal, (Zala megye). (3328.) 

NAGYBAJOM község (Somogy megye) községi iskola-
széke pályázatot hirdet a Felsőkak-pusztai iskolánál újon-
nan rendszeresített második tanítói állásra. Az állás ja-
vadalma a törvényes illetmények. Nők is pályázhatnak. 
Az állás a megválasztás napiát követő 8 napon belül el-
foglalandó. Pályázati határidő 1942. december 7. A vá-
lasztás ideje 1942. december 10 én déli 12 óra. Nagybajom, 
1942. november 19. Fischer Lajos s. k. főjegyző, iskola-
széki elnök. (3331.) 
¥ 

NEMETDIÓSZEG róm. kat. iskolaszéke 8 napi határ-
idővel pályázatot hirdet a 2 éves tényleges katonai szol-
gálatra bevonult tanító helyettesítésére. Pályázhatnak nők 
is. Pály-ízatok Plébánia, Magyardiószeg, (Pozsony vm.) 
küldendők. (3329.) 
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NÉMETFALU (Zala vm.) községi iskolájánál meg-
ürült egytanerős állásra pályázatot hirdetünk 21 napi 
határidővel. Fizetés törvényes, természetbeni jó lakás van. 
Iskolaszék, Németfalu, u. p. Salamvár. (3330.) 

KISGEJŐC ref. egyháza megújítja ugyancsak 21 napi 
határidővel a f. évi október 15-i lapban közzétett pályáza-
tot. (3323.) 

NAGYPALL ref. egyházközsége az újonnan szervezett 
orgoaista-kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom: Jelenleg kétszobás, konyhás lakás, gazdasági mellék-
épületekkel. 111 • - ö l kert. Egyházközség pénztárából 
ké-zpénz évenként 10P04 P. Temetési stóla 1 aranykorona. 
Politikai községtől az ismétlői^kolások tanításáért 52 P 
évenként. Államsegély a mindenkori kezdőtanítói fizetés 
80% a. az egyházközségtől 20% hozzájárulás. 5 kat. hold 
és 2Í3 D-öl szántó, 770 D-öl rét. Vasútállomás, posta, 
távirda helyben. Kötelesség: I—VI. osztály ós ismétlő-
iskolások tanítása, belmissziói munkák és templomi isten-
tiszteletek végzése. Pályázati haláridő a lap megjelenésé-
től számított 21 nap. Pályázhatnak lelkészi oklevéllel bí-
rók is. Bemutatkozást önköltségen kíván az egyházközség. 
Válaszbélyeggel ellátott pálvázatok a nagypalli ref. egy-
házközség Lelké-zi Hivatalához küldendők (Baranya vm.) 
Az állás a választás jogerőre emelkedése után azonnal el-
foglalandó. (3333.) 

NAGYLUCS róm. kat. iskolaszéke lemondás fo'ytán 
megüresedett II. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése törvényes és lakbér. Pályázatok róm kat. iskola-
szék elnökének Egvbázgelle, Komárom vm. küldendők. 
Határidő 21 nap. (3332.) 

NAGYMANYA (Bars vm. Vasútállomás helyben) róm. 
kat. egyházköz-ége a Is.mondás folytán megüresedett III. 
sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma állam-
segélyes törvényes fizetés és természetben 2 szoba, konyha, 
kamrából álló szép új lakás Kötelessége az ifjúsági egye-
sületek vezetése is. Csakis férfiak pályázhatnak. Tannyelv 
szlovák. Pályázati határidő 21 nap. Kérvények: Plébánia-
hivatal, Nagymánya címre küldendők. (3334.) 

PAKS róm. kat. egyházközsége a tankerületi kir. fő-
igazgató engedélyétől feltételezetten pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett VI. sor.zámú tanítónői 
állásra. Határidő 21 nap. Javadalom: 25% helyi hozzá-
járulás, államsegély és lakáspénz. Szabályszerűen felsze-
relt kérvények Plébániahivatal, Paks küldendők. (3338.) 

ÖSKÜ evangélikus egyházközsége nyugdíjaztatás foly-
tán megüresedett I. sz. kántortanitói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: 13 hold föld. kert, pénz, 10 q 80 kg 
rozs, 6 öl kemény tűzifa, törvényes új lakás és fizetés-
kiegé.-zítő államsegély. Vasútállomás a községben. Iskola-
városok a közelben. Tótul tudók előnyben. Pályázati ha-
táridő, megjelenéstől számított három hét.. Pályázatok 
válaszbélveggel a lelkészi hivatalnak, öskü, (Veszprém 
vm.) küldendők. (3335.) 

GYERTYANKCT község iskolaszéke pályázatot hirdet 
az üresedésben levő községi tanítói állásra. Fizetés tör-
vény szerint a Központi Illetményhivataltól, természet-
beni lakás kerttel, kántoriakért mellékjövedelem. Német 
nyelvtudás szükséges. Pályázati határidő 21 nap. Kérvé-
nve.k az iskolaszékhez, Gyertyánkút, u. p. Zirc küldendő. 
(3336.) 

PAKS-CSERESNYÉS pusztai községi népiskola I. és 
II. sorszámú tanítói állására azonnali alkalmazás mellett 
pályázat hirdettetik. Fizetés törvényes. Tanító-házaspár 
előnyben részesül. Egy természetbeni lakás van. A II. sor-
számú álláshoz lakáspénz jár. Kérvények 21 napos határ-
idővel Németh Mihály igazgatóhoz, Paksra ki'ldendők. 
Tanév végéig esetleg nyugdíjast is alkalmazunk, ha tanító 
nem pályázik. (3337.) 

PAJZSSZEG róm. kat. egyházközsége pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett kántortanitói és a 
II. sz. tanítói állásra. Ez utóbbira csak nők pályázhatnak. 
A kántortanító javadalma egy értékegység, a kezdőfizetés 
10%-a, modern lakás fürdő-zobával, fiafal gyümölcsös, 
kántori teendőkért évi díjazás. A II. sz. állás javadalma 
a kezdőfizetés 10%-a, lakbér. Kötelességek díjlevél sze-
rint. Tanítópár előnyben. Válaszbélyeges kérvények Pajzs-
szeg, Zala m., Plébániahivatal címre küldendők. (3339.) 

RAKAMAZ község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
községi iskolánál lemondás folytán megüresedett VII. sz. 
tanerői állásra. Fizetése törvényszerű. Pályázati határidő 
21 nap. Pálvázati kérvények a községi Iskolaszék címére 
küldendők. (3343.) 

TISZAROFF község iskolaszéke pályázatot hirdet_ a 
pusztagyendai községi iskolához, hadiszolgálatot teljesítő 
róm. kat. tanítója helyettesítésére, tizenötnapi határidővel. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Cím: Községi iskolasiéki 
elnök, Tiszaroff, Szolnok m. (3350.) 

A v i l á g h í r ű K o h - I - N o o r r a j z i r ó n o k 
1 Kapható 17 keménységben, minden szaküzletben . 
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MARCZELL 
ENDRE 

o r g o n a é p i t ő mester. 

K é s z í t ú j o r g o n á k a t . 
Átépítést, villany fúvó be* 
re n d e z é s t, karbantartást 
legjutányosabb áron vállal. 

Ü Z E M E : 
IX., Közraktársutca 12/a. 

L A K Á S : 
IX., Bakáts-utca. 5. sz 

„ T U R U L " 
G Y O R S D A R Á L Ó D A R Á L : 
kukoricát, árpát, zabot, fűszert, 
kávét és m i n d e n f é l e s z á r a z 
anyagot. Ára : P 37-12 a hiva-
talos felárral. Ládacsomagolás 
külön P 1'50. Szállítás után-
véttel történik. — Kapható : 

K I R Á L Y S Á N D O R 
G É P G Y Á R Á B A N B U D A P E S T , VI., 

F E L S Ö E R D Ö S O R 6. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona* és harmónium»készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-ntca 38. 

n * n n n « L Orgonajavitások 
V r g O n Q K Homlokzati «pek 

H a r m ó n i u m o k 
Alapí t ta to t t : 1910 kedv«6 fizetési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

H i r s c h A. J a k a b f i n o m b í r gyára O J P B S T 
K ö z p o n t : Budapest, IV., Károly-körút 34. 

K Ö N Y V T Á R A számára szerezze be könyveit : 

KORDA Ipari és Kereskedelmi r. t.-nál 
B u d a p e s t , VIII. , M i k s z á t h - t é r 4. 

ahol értékes, erkölcsi szempontból 
kifogástalan könyveket tartanak. 

Kérjen árjegyzéket! 

RICSE ref. egyházközsége pályázatot hirdet újonnan 
szervezett V. számú tanítói állásra. Nők is pályázhatnak. 
Kötelessége: a kijelölt oisztálv tanítása, belmissziói mun-
kában való segédkezés. Javadalom: a kezdőfizetés 10%-a, 
törvényes lakbér, a többi államsegély. Pályázati határidő 
21 nap. Pályázatok: Református Lelkipásztori Hivatal, 
Ricse küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. Vasút, 
orvosok, gyógyszertár, pósta helyben. Járási székhely volt. 
(3342.) 

REMETEVASGYÁR róm. kat. egyháztanácsa mint 
iskolaszék pályázatot hirdet a lemondás folytán megüre-
sedett II. és III. tanítói állásra 21 napos határidővel. 
Pályázhatnak mindkét nembeli tanerők, házaspár előny-
ben. Tanítási nyelv szlovák. Javadalom mindkét állásnál 
a kezdőfizetés 10%-a, a többi államsegély. Kérvények kel-
lően felszerelve Róm. Kat. Plsbániahivatal, Remetevas-
gyár, (u. p. helyben) Ung megye küldendők. (3341.) 

TALIÁNDÖRÖGD (Zala vm.) róm. kat. egyházköz-
sége lemondással megüresedett másodtanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: Egy szoba és törvényes lak-
bérpótlék. Mindenkori kezdőfizetés tízszázaléfca. Állam-
segély. Nők is pályázhatnak. Kérvények: Plébánia, 
Taliándörögd címre küldendők. (3349a.) 

DRÁVAKERTtES róm. kat. egyházközség képviselő-
testülete az újonnan szervezett old-tótofcföldjei kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 10%, a többi 
államsegély.' Fizetés az Illetményhivatal útján. Lakás ter-
mészetben. Űj iskola, modern tanítói lakás. Kötelmed díj-
levél szerint. A szabályszerűen felszerelt kérvények Plébá-
uiahivatál, Siklós, (Baranya megye) címre küldendők. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. 
(3344.) 

SOPRON róm. kat. iskolaszék fiúiskolájánál nyugdíja-
zás folytán megürsedett I. sorszámú tanítói állásra ezen 
hirdetés megjelenésétől számított 21 napi határidővel pá-
lyázatot hirdet. A választás egyházmegyei hármas jelölés-
sel történik. Németnyelvi képesítés szükséges. A kellően 
felszerelt, válaszbélyeggel ellátott kérvényeket Papp Kál-
mán pápai prelátus, konventalelnök őméltóságához kell 
intézni és a Kat Konvent Péztára címére — Sopron, Vár-
kerület 26. sz. — küldeni. (3345.) 

SOMORJA (Komárom miegye) róm. kat. egyházköz-
sége, háromhetes határidővel, pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett első számú kántortanítói állásra. 
Javadalma: Természetbeni lakás, 28 ürm. tűzifa, 3 hold 
60 négyszögöl szántó felesben, 277 pengő 68 fillér kész-
pénz, 53/s mérő rozs. Yi mérő 30 liter búza és stóla. 
A helyi javadalom ideiglenesen 423 pengő 80 fillérben 
van megállapítva, a többi államsegély. Kötelessége a ki-
jelölt osztályok vezetése, a kántori teendők végzése és a 
kat. egyesületekben való közreműködés. Kántorpróba kö-
telező, de nem díjazt-atik. Kellően felszerelt pályázati kér-
vények a somorjai róm. kat. plébánia címére küldendők. 

(3346.) 

SÁLYI róm. kat. egyházközsége október 1-i számban 
megjelent pályázatot 14 nappal meghosszabbítja. (3347.) 

TALIÁNDÖRÖGD róm. kat. iskolája kántortanítójá-
nak helyettesítésére tanerőt keres azonnalra. Javadalma: 
38 értékegység,, államsegély. Kérvények: Plébánia, Talián-
dörögd címre küldendők. (3349.) 

PRÓNAYFALVA község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett kötönypusztai elemi is 
kolai tanítói állásra. Kötelesség osztatlan iskola vezetése. 
Pályázati határidő 21 nap. Javadalom':'törvényes fizetés 
és természetbeni lakás. Pályázati kérvények válaszbélyeg-
gel Prónavfalva, községi iskolaszék címére küldendők. 
(3340.) 

TATÁRSZENTGYÖRGY községi iskolaszéke három 
kisegítőtanítónői állásra pályázatot hirdet. Az állások 
szervezés alatt. Fizetés törvény szerinti. Pályázhatnak 
férfiak is. Határidő a megjelenéstől számított 10 nap. 
Az állás a meghívás után azonnal elfoglalandó. Kérvé-
nyek a községi iskolaszék címére, Tatárszentgyörgy, Pest 
vármegye küldendők. (3351.) 

UDVARD község róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett IV. sz. férfitaratói állásra, 21 napi 
határidővel, pályázatot hirdet. A fizetés törvény ezerinti. 
Leventeoktatás és kántori segédkezés előny. Kérvények a 
róm. kat. plébániahivatalhoz küldendők. Udvardi róm. kat. 
egyházközség. Nyitra vm. (3352.) 
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r bui 
Üaéc 

HÍRNEVES ZONGORATERMfi 
BUDAPEST. VIIMOS CSÁ£ZÁB-ÚT6S 

tecfáA JoAaJsmúMaáJ 

D O R E N BÉLA 
i s k o l a b ú t o r g y á r a B p e s t . 

Alapítva: 1891 

VI., Dévényi-út 20 -22 . 

Iskolapadok, iskola-
b ú t o r o k , óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhetet-
len kovácsolt vasbó 

Telefon : 290-767 

Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
mentve. 

ŰJGYALLA róm. kat, egyházközségi tanácsa, mint 
iskolaszék, pályázatot hirdet a nyugdíjazás, folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra. Javadalmazása természet-
beni lakás (egyelőre szükséglakás vagy lakáspénz), 14 kat. 
hold 520 D-öl szántóföld, szénamegváltás fejében 
520 D-öl szántóföld, 4 köbméter kemény tűzifa, 22 és % 
pozsonyi mérő búza, 2 és lA pozs. mérő rozs a hívektől, 
készpénzfizetés a község pénzt árából 25 pengő 20 fillér, 
stóla kb. 200 pengő, ostyasütés és bormegváltás 8 pengő. 
Kötelességei a püspökkari Rendszabályok, a Kat, Tan-
terv és Utasítás szerint, nemkülönben a leventék oktatása, 
a Cath. Actio munkájában való részvétel. Szlovák nyelv 
tudása szükséges, bár a tanítás nyelve magyar. Szabály-
szerűen felszerelt pályázati kérvények Iíóm. Kat. Iskola-
szék, Űjgvalla címre küldendők. Posta: Komáromszent-
péter. (3353.) 

TOMOR református egyházának iskolaszéke, katona-
tanítója, helyettesítésére, azonnalra tanerőt keres. Jelent-
kezés lelkészi hivatalnál december l-ig. (3348.) 

VÁL járási székhely róm. kat. egyháztanácsa lemon-
dás folytán megüresedett III. sz. tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Határidő: 21 nap. Javadalom: 70% helvi járu-
lék, többi államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Pályáz-
hatnak tanítónők is. Kellően felszerelt és válaszbélyeggel 
ellátott kérvények Plébániahivatal, Vál (Fejér megye) 
címre küldendők. Vasútállomás: Baracska. Autóbusz-
járat, (3355.) 

Magyary Zoltán 

MAGYAR 
KÖZIGAZGATÁS 
című, nagy érdeklődéssel várt munkája megjelent. 

Ára fűzve 30 pengő, 
kötve 36 pengő. 

A mai közigazgatás óriási méretei mellett ez a 
hézagpótló munka mindenkit érdekel, államférfit, 
közigazgatási tisztviselőt egyaránt. — A könyv 
szerzője Magyary Zoltán, a Pázmány Péter Tu= 
dományegyetem ny. r. tanára, akinek a közigaz-
gatástudomány élén álló munkásságát a külföldi 
szakkörök is elismerték. 

KIRÁLYI MAGYAR 
EGYETEMI NYOMDA 

BUDAPEST VIII., MÚZEUM^KÖRÚT 6. SZ. 

VÁCDUKA róm. kat. tanítónői állásra pályázatot 
hirdetünk. Fizetés és lakbér törvényes, az ills-tményhiva-
tal által utalványozva. Pályázatok december 20-ig a vác-
hartváni plébániára, küldendők. (3357.) 

FENYŐFŐ róm. kat, egyházközsége e lap július 15-i 
számában közölt hirdetést megismétli dec. 15-ig. (3375.) 

ŰJCSANÁLAS (Miskolc közelében) evangélikus egy-
házközsége hirdetését megújítja. Részben osztott iskola, 
egészséges lakás. Evangélikus lelkészi hivatal. Űjcsanálas. 
(3394.) 

VID evangélikus leányegyháza törpeiskolájához a 
folyó tanévre ideiglenesen helyettes tanerőt keres. Lehet 
nő, esetleg nyugdíjas is. Jelentkezés a nagyalásonyi evang. 
lelkészi hivatalnál (Veszprém m.). (3354.) 

ZALAVÉG róm. kat. egyházközsége lemondás folytán 
megüresedett II. sz. osztálytanítói állásra, 21 napi határ-
idővel, pályázatot hirdet. Lakbér. Akadályoztatás esetén 
a kántort helyettesíteni tartozik. Felszerelt kérvénvek 
Plébániahivatal, Zalabér címre küldendők. (3358.) 

ZÁM0LY róm. kat, iskolaszéke pályázatot hirdet a 
december 1-én átválasztás folytán megüresedő kántor-
tanítói állásra. Javadalma: háromszobás természetbeni 
lakás mellékhelyiségekkel, 21 kat. hold föld, 31 q rozs, 
kb. 110 pengő párbér 51 értékegységben és stóla. Levente-
képesítéssel bírók előnyben. Pályázati határidő 21 nap. 
Kérvények Plébánia, Zámoly. Fejér m. címre küldendők. 
(3359.) 
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yifib I s k o l a i f a l i 

I S I t é r k é p e k 

l e g m o d e r n e b b , dornbor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a nm. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÓKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet Főbizományosa 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. To l . : 189 -464 és 189 444 

HUSZÁR PÁL 
M I O A r t n . « - N U N O M I . I M l L 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK. 
UUUtt mbátzUrinm segélyt kérne, 
kérrt ajánlatomat, hogy azt csatolhat**. 

Olvasóink f igyelmébe ajánljuk a Rlkóczi -ú t ötven alatti 

Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók és köztisztviselők a legcsekélyebb részletre 

is vásárolhatnak elsőrendű 
Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

Rákóczi-út ötven. Zongora terem, Erzsébet-körút sarok. 

S Z L E Z A K L Á S Z L Ó 
Magyarország aranvkoszorús 

harangöntő mestere 

BUDAPEST, XIII. 
P E T N E H Á Z Y . U T C A 7 8 . S Z . 

Ú j d o n s á g ! S z o b . bei . 

Ház i ipa r i szövőkeret ! 
Kender, len, angóra és gyapiúfonál , szőnyeg, szövet 
stb. s z ö v é s é r e / 0 cm. szélességben. K o r l á t l a n 
mintázási l e h e t ő s é g . E l p u s z t í t h a t a t l a n ezüstáréi 

nyüstökkel. Á R A P 65'— utánvéttel. 
S Á G I J Ó Z S E F Kaposvár, Z á r d a - u t c a 15. 

Képviselőket keresek! 

Nyírbéltek-nagyaszostanyai érdekeliségi iskola gond-
noksága pályázatot hirdet egy tanítói állásra. Javadalom: 
természetbeni lakás, kb. 1 kat. hold kert és törvényes 
készpénzjárandóság. Államsegély nincs. Pályázati kérvé-
nyek 21 napi határidővel adandók be a Nyirbált ek-n a gy-
aszostanvái érdekeltségi iskola gondonkságának. Posia: 
Nyírbéltek. (3291.) 

BÁTASZÉK közság iskolaszéke pályázatot hirdet a 
belterületi lemondás folytán megüresedett I. számú taní-
tói állásra. Fizetés és lakbér törvényié®. Pályázati határidő 
december 23 (3370.) 

TAKSONY róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedő kántortanítói állásra. Java-
dalma: természetbeni lakás, 368 D-öl házi kert, 
25 m. hold szántóföld, párbér 1280 pengő értékben meg-
váltva, 444 kg búza, 444 kg rozs, 44'8 mázsa szalma a 
vallásalaptól. A politikai községtől pedig 2 öl keményfa. 
Stóla előirás szerint. Államsegély a fizetési osztálynak 
megfelelően. Kántori oklevéllel rendelkező és németül 
tudó férfitanítók pályázhatnak. Pályázati határidő a meg-
jelenéstől számított 21 nap. Választás a V. K. M. 
69.030/1934. sz. rendelet és az egyházhatóság hármas je-
lölése alapján történik. 1939. IV. t.-c. igazolás kötelező. 
Jelöltek énekpróbára meghívást kapnak. Korteskedés és 
közbenjárás választás előtt, kizáró ok. Kötelességek a díj-
levél és a püspöki rendszabályok szerint, azonkívül Szív-
gárda. Kalot, Kalász Egyesületek s énekkar vezetése. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények a plébániahivatal cí-
mére, Taksony (Pest m.) küldendők. Utazási és szállítási 
költség nem lesz megtérítve. Válaszbélyeg melléklendő. 
(3393.) 

SZENDRŐ (Borsod m.) róm. kat. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett IV. sz. tanítói állásra, 
21 napi határidővel, pályázatot hirdet. Javadalma: lakás, 
20%, 6 értékegység és államsegély. Kántorkodáshoz értés 
előny. Választás az érvényben lévő rendelkezések szerint 
Válaszbélyeges kérvények plébániahivatalhoz küldendők. 
(3391.) 

SOLTVADKERT község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a bőszércsábori tanyai községi jellegű tanítói állásra. 
Javadalom: törvényszerű lakás mellékhelyiségekkel, 1000 
• - ö l termő szőlő és kert, a kezdőfizetés 90%-a, helyi 
járandóság, többi államsegély, minden az Illetményhiva-
tal útján. Határidő 14 nap. Az állás jogerőre emelkedés 
után elfoglalandó. Kők is pályázhatnak. Községi Iskola-
szék. (3389.) 

SÁKKÖZCJLAK róm. kat. iskolaszéke pályázatot hir-
det részben osztott iskolájához tanítói állásra, nyolcnapi 
határidővel. Fizetése törvényes. Háromszobás lakás és 
me'léképüLetek. Plébániahivatal, Sárközújlak, Szatmár m. 
(3390.) 

PÉCSVÁRAD róm. kat. egyházközsége, a Tankerületi 
Kir. Főigazgatóság engedélyétől feltételezetten, három-
heti határidővel, pályázatot hirdet a lemondás foly'án 
megüresedett 1. sorszámú kántortanítói állásra. Javada-
lom: 33 értékegység és évi 278-28 P, stóla külön, a többi 
államsegély. Háromszobás lakás. Csak férfiak pályázhat-
rak. Válaszbélyeggel ellátott kérvények a róm. kat. 
plébániahivatalnak küldendők. Kántorpróba külön értesí-
tésre. Német nyelv ismerete szükséges. (3388.) 

PÖLÖSKE község iskolaszéke nyugdíjazással megüre-
sedett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Határidő 21 
nap. Fizetés törvényes. 90% államsegély, lakbér. Az is-
kola háromtanerős. Pályázatok pölöskei (Zala vm.) köz-
eégi iskolaszékhez küldendők. (33b7.) 

PÜSPÖKLELE református iskolaszéke 21 napi határ-
idővel pályázatot hirdet a református iskola II. számú 
tanítói állására. Javadalom: , 10% helyi hozzájárulás, 
90% államsegély. Törvényes lakbér, vagy természetben 
lakás. Állás betöltésénél az esetleg megjelenő Kultusz-
miniszteri rendelet értelmében más képesítésűek is figye-
lembe vétetnek. Pályázatok Ref. Lelkészi Hivatal, Kis-
zombor küldendők. (33o6.) 
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lazánk l e g r é g i b b , több mint 125 év óta fennálló keresztény gyái a . 
felelőn t 66. — Alapítva i 1818. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
a agyar királyi udvar i szállítók S O P R O N 

Legelső tűzol tószer ,kútszivat tvú* és 
gépgyár , harang*, fém* és vasöntöde 

HARANGOK 
V A S Á U V Á N Y O K 

tűzoltófecskendő k 
úgy kocsi, mint motor fecskendők, 
továbbá ha rangá tön tés . fémöntés, 
ku tak , s tb . s tb . beszerzéseknél for» 
dú l jon b iza lommal minden tekin* 
retben teljes garanciát n v u j t ó meg» 
bízható keresztény gyá runkhoz s a 
l egnagyobb készséggel a d u n k díj» 
mentesen köl tségvetés t , kívánságra 
dí jmentesen kiszál lunk, kedvező 
fizetési fel tételeket a d u n k sok évi 
jótállás mellet t . 

Gyártmányaink a párizsi világkiálin 
táson az aranyéremmel, azonkívül 
sok 'sok a r a n y és e z ü s t é r e m * 
m e 1 és díszoklevéllel kitüntetve. 

A külpolitika időszerű kérdései-
ről és e s e m é n y e i r ő l a 

SZEMLE 
tárgyilagosan és szakszerűen tájékoztat. 

K i a d j a a 

M A G Y A R K Ü L Ü G Y I T Á R S A S Á G 
S z e r k e s z t i : B A R O S S D R U C K E R G Y Ö R G Y . 

Évi előfizetési díj 10•— P. — Kiadó-
hivatal : Budapest, V., Országháza. 
Kérjen mutatványszámotl 

POGÁNYSZENTPÉTER róm. kat. egyházközsége két. 
évi katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére 
helyettest keres. Nők is pályázhatnak. Fizetés törvényes 
és lakás. Plébánia, Iharos, Somogy vm. (3385.) 

NYITRAKÉR (azelőtt Nyitranagykér) róm. kat. is-
kolaszéke az október 15-S számban közzétett pályázatot 
megújítja azzal, hogy nők is pályázhatnak. (3384.) 

NAGYMAGYAR izr. hitközsége pályázatot hirdet a 
katonai szolgálat idejére megüresedett I—VII. osztályú 
tanítói állásra. Az állás azonnal betöltendő. Cím: Schnarc 
Mór iskolaszéki elnök, Nagvmagyar, Somorjai járás. 
(3383.) 

LESENCETOMAJ község iskolaszéke pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett III. számú tanító-
női állásra. Javadalma a mindenkori törvényes illetmé-
nyek, melyekből 10%-ot és lakbért a község fizeti, a 
többi összeg államsegély. Pályázati határidő december 
hó 22. Törvényesen felszerelt és válaszbélyeggel ellátott 
kérvénvek községi iskolaszék elnökének címére külden-
dők. (3382.) 

KAROS ref. egyháza pályázatot hirdet a második taní-
tói állásra. Fizietés törvényszerű. 30% os helyi és 70%-os 
államsegély. Határidő 14 nap. Pályázhatnak férfiak és 
nők. Iskolaszék, Zemplén vm. (3381.) 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY róm. kat iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett I. sz. és a szervezés alatt-
lévő II. sz. kültanvai tanítói állásokra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Az I. sz. állás javadalma: törvé-
nyes, természetbeni lakás és kert A II. sz. állás java-
dalma: törvényes, lakbérrel. Tanítóházaspárok előnyben 
részesülnek. Az iskola a Miskolc—Hajdúböszörmény— 
Debrecen-i országút mentén az autóbuszmegállótól 1 kilo-
méternyire van. Válaszbélyeges kérvények: Róm. Kat. 
Plébániahivatal, Hajdúböszörmény címre küldendők. 
(3378.) 

KOLONTÁR község iskolaszéke a kolontári községi 
iskola II. sz. állás pályázati hirdetményét (Néptanítók 
Lapja 20. sz.) a lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel meghosszabbítja. (3379.) 

Harmóniatnot, zongorát , hangszert 
n e m v á s á r o l h a t , a m í g n e m l á t t a a j á n l a t o m a t 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 
R E M É N Y I N É L 

A z e n e m ű v é s z e t i F ö i n k o l a s z á l l í t ó j a 

K é r j e l e g á j a b b 32. s z á m ú á r j e g y z ék e m e t l 

KÁNTORJÁNOSI görögkatoMkus iskolaszéke pályá-
zatot hirdet kántortanítói (I. sz.) és tanítónői (II. sz.) 
állási a; 12 értékegység, stóla, párbér, lakás. Cím: Hodász, 
Görögkatolikus Lelkészi Hivatal. (3377.) 

BIHARDIÓSZEG róm. kat. iskolaszéke az újonnan 
szervezett II. sorszámú tanítói állásra 21 napos határ-
időre pályázatot hirdet (3369.) 

ÉRPATAK község iskolaszéke a község belterületén 
újonnan szervezett II. sz. községi elemi iskolai tanítói 
állásra pályázatot hirdet Pályázhatnak úgy nők, mint fér-
fiak. Az állás javadalma a törvényesen megállapított 
készpénzilletmény és lakáspénz. Pályázati határidő a hir-
detmény megjelenésétől számított 21 nap. (3374.) 

ENCSENCS gör. kat iskolaszéke egy tanítónői állásra 
21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalma a köz-
ségtől 10%, a többi államsegély. Válaszbélyeggel ellátott 
pályázatok a gör kat. iskolaszék elnöksége címére, Piricse, 
Szabolcs vm. címzendők. (3373.) 

DÁVOD (Bács-Bodrog vm.) héttanerős róm. kat. isko-
lájánál II. sz. tanítói állásra pályázat hirdettetik 15 napi 
határidővel. Javadalma: természetbeni lakás, 7 kat. hold 
6zántó 8 értékegységben, 65% készpénz az iskola fenntar-
tótól, a többi államsegély. Kötelességei: a kántor helyet-
tesítése, a többi a díjlevél szerint Kérvény Róm. Kat. 
Iskolaszéknek. (3372.) 

CSÁFORD alsóhegyi egytanerós róm. kat. iskoláhoa 
21 napi határidővel pályázatot hirdetünk. Természetbeni 
új lakás, kert, törvényes fizetés. Nők is pályázhatnak. 
Kérvények Plébániahivatal, Zalaszentgrót küldendők. 
(3371.) 

~ ZONGORÁK, HARMÓNIUMOK 
.ríÉSBK nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

á a l S B T I P O L D N ÁL Rákóczi-ót 61. 
V a y J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vitel — csere. 

Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cégi 
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z o n g o r a t é r * nt 

VII, Erzsébet-krt I S 
Világmárkái zongorák, piamnók nagy választékban. Kényelmes 
'éssletfisetés. Saját érdekében keresse fii szolidságára közismert 

keresztény ciginket. 

LEGNAGYOBB KERESZTÉNY CÉG 
Z O N G O R Á K , P I A N 1 N Ó K 

h.irrnóniu'vok páratlanul olcsón. 
Részletfizetésre 10 évi jótállás. 

EHALL 
Bpes t . A n d r á s s y - ú t 15 . 
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F E N Y Ő N É Z O N G O R A T E R M E 
B u d a p e s t , VII., E r z s é b e t s k ö r ú t 2 6 . 
V i l á g m á r k á s zongorák, p ianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-töl. Vidékre díjtalan 
szakcsomagolással . Z 

A tanítóság régi, kedvelt 
bevásárlűhelye 
S z o l i d árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és k o m b i n á l t s z o b á k 
Budapest VII. Dohányul. 30. 
Telefon: 223.261. 

LUKÁCS 

BÚTOR 
Ü Z L E T E 

H I R D E T É S E K 

Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

FONCIÉRE ÁLTALÁNOS 
BIZTOSÍTÓ INTÉZETTŐL 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő! Biztonsági alapok: 
37 millió pengő! Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
E l n ö k : vitéz gróf kisjókai, nagykür t i és köpösdi Takách 
Tolvaj József m . kir. t i tkos tanácsos, ny. m . kir. a l tábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos T ű z h a r c o s 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosításunk-
ról, vidéki képviselőinktől vagy á központi irodánktól; 

BUDAPEST V. SAS-UTCA 10-12. 

Jeligés leveleket csak megfelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

MEZÖMEGYER községi iskolája II. tanítói állásá-
nak pályázati határidejét december 20-ig meghosszabbít-
juk. Nők is pályázhatnak. (3399.) 

BÖRCS (Győr megye) evangélikus leányegyházközsége 
újonnan szervezett levitatanítói állásra 21 napos határ-
idővel pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, természetbeni 
lakás. Nők is pályázhatnak. Kántori oklevél kötelező. A 
pályázatok Evangélikus Lelkészi Hivatal, Győr címre kül-
dendők. (3368.) 

BALOGIVÁNYI (Gömör megye) református iskola-
széke 21 napi határidővel pályázatot hirdet a katonai 
(hadi) sízulgálatra behívott kántortanító helyettesítésére, 
a katonai szolgálat tartamára. Az iskola egytanerős. Fi-
zetése törvényes. Az állás azonnal elfoglalandó. Cím: 
Református Lelkészi Hivatal, Balogiványi, u. p. Rima-
szécs. (3367.) 

BIHARSZENTJÁNOS református egyházközségének 
iskolaszéke pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett II. számú tanítói állásra. Pályázhatnak megfe-
lelő képesítésű férfi- vagy nőtanítók. Helyi javadalom: 
lakás kerttel és évi 446'— P. Fizetéskiegészitő állam-
segély Illetményihivataltól. Kötelesség díjlevél szerint. 
Pályázati határidő dec. 21. Református Lelkészi Hivatal, 
Biharszentjános, u. p. Bors. (3366.) 

KÁLÓCFA Kozmadombja községi iskolaszéke az I. 
sz. kántortanítói állásra 2;1 napi határidővel pályázatot 
hirdet. Fizetés törvényes, kántori és a kért tiszteletdíj. 
Kérvények községi iskolaszéknek Kálócfa, u. p. Zalabaksa 
küldendők. (3402.) 

CSERÉLNÉK családi ok miatt sürgősen tizenegytan-
erős államitól Hajdú, Csanád vagy Békésbe. Szép hegyes 
vidék. Fürdő, gyógyvíz közel. Vasútállomás, villany. 
Ormosy Mária, Avasfelsőfalu, Szatmár vm. (3360.) 

„KARÁCSONY ESTÉJÉN" elemistáknak melodráma 
2'— pengő. „Búcsú az iskolától" és tizenhárom elemisták-
nak, leventéknek való, időszerű csárdásinduló van, két 
szólamra, Műrgács Kálmán ifjúsági nótakönvvében. Ára 
I-50 pengő. Budapest, VIII.. József-utca 27. (3362.) 

Budapest szomszédságából CSERÉL állami tanítónő 
II-ik és Ill-ik lakbéres helyre „Tavaszodik" jeligén. 
(3365.) 

KARTÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot, 
Mendől Ernőnó tanító nejénél, Budapest, VII1., Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(T. 14—64—11.) 

FARSANGI kacagtató jeleneteket, bohózatokat; vi-
dám énekes népszínműveket, monológokat küld Csite Ká-
roly Rákospalotáról, kiválasztásra annak, aki 3'— pengő 
értékűt megtart. (3398.) 

DALOK. Az elemi iskolák I—VIII. osztálya számára. 
Hézagpótló segédkönyv. Ára 2"— pengő. Megrendelhető: 
Tiboldi József Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. 

Róm. kait. ny. áll. tanítónő januártól HELYETTESÍ-
TÉST vállalna. „Csak osztott iskolához" jeligére. (3396.) 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kéz-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII., Ráköczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

VENNÉK jókarban lévő pianinót. Ugyanitt eladó 
7-regiszteres harmónium. Kálmán Ede, Pozsonycsákány. 
(3401.) 

Járási székhelyről, osztott államitól, szép fekvésű, kli-
matikus helyről, villany, autóbusz, vasút van. Szatmár-
németi 30 kilométerre. Családi okból CSERÉLNÉK Kassa 
mellé, állami nő- vagy férfival. Esetleg más megyeszék-
helyhez 2 vagy 3 km-re, hol vasút vagy autóbuszjárat van 
a városba. Orosznó, Avasújváros, Szatmár m. (3361.) 
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HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél SZAMOLASTANíTASHOZ vezérkönyvek, példatárak, 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium- taneszközök. írta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. Szá-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margité , , , ,, , „ __ , 
hídfőtől a második utca jobbra). molastamtas az elemi népiskola I. osztalyaban 1 P 20 f, 

; II—III. osztályokban 1 P 10 f, IV., V—VI. osztályokban 

HARMÓNIUMOK orgonahangúak, kofíer-harmónium 8 0 f> VII—VIII. osztályban 1 P 10 f. Számképek, szám-
nagy választékban raktáron. Kérjen árjegyzéket. Szüle fogalmak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és 
harmóniumos, Cegléd. (3363.) mérési példatár (tanítók használatára), ára I. o. 90 f, 

II. o. 90 f, III. o. 1 P 10 f, IV. o. 1 P 40 f, VII—VIII 
CSERÉLNÉK osztott bácskai állami iskolától, szép o. 1 P 40 f>. Számolódoboz az I. o. részére 1 P 20 f. Fali 

magyar nagyközségből katolikussal Középdunántúlra. szemléltető tábla 4 P 80 f. Filckorong falitáblán való 
„Gazdagon megjutalmazom" jeligére. (3364.) szemléltetéshez (3 színben 30 drb korong és műveleti je-

NÉGY ÉS FÉL OKTAVOS erőshangú, íúvólégrend- \ V 2 0 L Sz íne
T

S lemezpapírkorong 1 készlet (20 drb) 
szerű harmónium, hatregiszteres egy és fél sípsoros 400.— 1 0 Jatekpenz az I. o. részére (1 készlet 10 f, II. o. re-
pengőért eladó. Négyoktávos, koffer, szétszedhető, kitűnő szére 1 készlet 10 f. (Papírlemezkorongból és játékpénz-
erőshangú, hibátlan, iskolának alkalmas, 240 — pengőért b5] io csomagnál kevesebbet nem küld.) Legcélszerűbb 
eladó. ^Budapest, VIII., Staffenberger-utca 16. Farkasné. m e g r e n d e l 6 s i m ó d : B e n e L a j o í . Budapest 39365. számú 

1 csekkszámlára csekkbiankó-lapon az összeget beküldeni, 
ORGONA-HARMóNIljM, pedálos, 14 regiszteres, alig az értesítő szelvényen mégjelölni a kívánt munkákat, 

használt, 1600'— pengő. Budapest, Luther-utca 4. Ház- A szerző bérmentesen megküldi. Szemléltetőtábla rendelés 
felügyelő. (3400.) esetén 92 fillér postaköltség is küldendő. 

F O N T O S ! MEGJELENT! 

A HONVÉDELMI ISMERETEK l- l l . 
című tankönyv, melyet a gimnáziumok és polgári iskolák I. és II. 
osztályos, valamint a népiskolák V. és VI. osztályos összes fiúi 
tanulóinak kötelezően használni kell. A R A 1"— PENGŐ. 

A HONVÉDELMI ISMERETEK lll-IV. 
a gimnáziumok és polgári fiúiskolák III. és IV., a népiskolák VII . 
és VIII . fiúosztályai számára. Á R A 1'20 PENGŐ. 

A HONVÉDELMI ISMERETEK V-VI. 
a gimnáziumok V.—VI., a líceumok I.—II., a gazdasági középiskolák 
I.—II. és az iparos* és kereskedő*tanonciskolák I.—II. osztálya számára. 

Á R A 1-20 PENGŐ. 

AHONVÉDELMI ISMERETEK VII-VIII. 
a gimnáziumok VII.—VIII., a líceumok III.—IV., a gazdasági közép* 
iskolák III.—IV. és az iparos* és kereskedőtanonciskolák I ' I .—iV. 
osztálya számára. Á R A 1 8 0 PENGŐ. 

Kiadja az ifjúság Honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek Országos Vezetője. 
F o r g a l o m b a h o z z a : 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T , V I I I . , M Ú Z E U M . K O R Ú T 6. 

K A P H A T Ó M I N D E N KIJELÖLT K Ö N Y V K E R E S K E D É S B E N IS 
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H A R N 0 N 1 1 M 0 K orgonahanggal 
ház-, Iskolák-, dalárdák l k ü l ö n ö s e n templumoKm<*m . 
ó s k e r e i z t é o y h a r m ó n i u m s p e c i á l i s c t g 

HÖRL N Á N D O R Budapest II, Törok-ntca 8. 
/I budai Marglt-htdfót6l * mátodtk utca jobbra 

J a v a s l a t i n g y e n - S n r j ? n n v c i » . .H A R M O ^ H O R I " - T e l e f o n - l ? l f><? 

Most jelent meg ! Fontos újdonság I 

F E R E N C Z I I S T V Á N : 

Az í rás -o lvasás t a n í t á s a 
a fa lusi i s k o l á k b a n 
Az írás-olvasás I. oszt. tanmenetének részletes feldolgozása, gyors átkép-

zés a tanító és II—VIII. oszt. számára. 

Az írá,forradalomban nyugvópontot jelentő 55.000/1941. sz. Vkm. rendelet 
véglegeseti megállapította az új betűformákat. Ennek és a falusi iskolák 
szerényebbre szabott lehetőségeinek figyelembe vételével készült e könyv, 
amely nemcsak a tanmenetkészítésre és a tanítási egységek feldolgozására 
ad niir.tát, hanem a tanító és a IIt-VIII. oszt. tanulók írásának átképzésére 
is részletes útmutatást nyújt. 

A könyv ára 16 lap színes melléklettel P 6"— 

Megrendelhető a kiadónál 

KÓKAI LAJOS Budapest IV, Kamermayer Károly-u. 3. 
Az összeg előzetes beküldése esetén bérmentes szállítás I 

DEMÉNY IMRE 
orgona- és harmóniumkészítő 

B U D A P E S T VI., L Á Z Á R - U . 13 (az operánál) 
TELEFON: 111-490 

Ú J O R G O N Á K H A R M Ó N I U M O K 
-Javítás, hangolás, templomi iskolai, magán-

átalakitások, használatra, 
szolid áron. Árjegyzék, prospektus díjtalan. 

41.963. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, Vili., Múzeum-kőrút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS ÉS- KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapes t , Klebersberg-u . 17. (Magyar királyi 
vallás-, és közoktatásügyi minisztér ium.) T e l . : 122-271 — 126-818 

T ^ " I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a , Budapes t , 
V I I I . , M ú z e u m - k ö r ú t 6. szám. (Gólyavár.) T e l e f o n : 146-145 

"k^É Z I R A T O K megőrzésére 
és visszaadására a szerkesz-

tőség nem vállalkozik. — H i r d e -
tések szövege a k i a d ó h i v a -
t a l n a k , m i n d e n egyéb kézirat 
pedig a s z e r k e s z t ő s é g n e k 

küldendő. 

p L Ő F 1 Z E T É S egész évre 9.60 pengő, negyedévre 2.50 pengő. 
Egyes szám ára 50 f i l lér . A m. kir . vallás- és közoktatásügyi 

min i sz t é r ium 820—4—106/1930. V l I I . d . szám alatt e l rendel te , hogy 
az előfizetési dí j az ál lami- , községi-, tá rsula t i - , m a g á n - és é rde-
keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl . Az elő-
fizetés a kiadóhivatal c ímére előzetesen küldendő postautalványon 
vagy a Ki r . Magy. Egyetemi N y o m d a 37-473- számú csekkszámlájára 

" L J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill . , magánhi rde tés 14 fill . , 

szavankint , melyhez hozzászámí-
tódik aV . K. M . engedélye alapján 
25°/o felár . Üzle t i h i rde tés : 1 oldal 
160 P. V« oldal 85 P- V* oldal 50 P . 
Vs oldal 30 P . A hirdetési díjak a 
kiadóhiv. c ímére előre f ize tendők. 

A E & I A D A E L J I A K B E T H L E H E M I V I L Á W X É I I E T 
í r ta : DR. .MADARÁSZ ISTVÁN kassai püspök 

ILÁGNÉZETEK küzdelmes korában élünk. A nagy szláv síkságon és az 
égbetöz-ő havas Kaukázusban, ahol az európai ember bölcsője ringott, élet-
halálharcot vív a kultúra a barbarizmussal, a keresztény világnézet a sátán 
pokoli erejével. Franciaországban, Mexikóban és Spanyolországban csak 

nemrégen ült el e küzdelem. Sok lélek mélyén a kihűlő hamu alatt ott ég még a parázs. 
Mi a világnézetf 
Meg kell különböztetnünk a világnézetet a világképtől. 
Világkép — azon ismeretek összefóelnlata, melyeket a tudomány a világról, a ter-

mészet jelenségeiről tanít. Amint a tudományos kutatás halad s ismereteink a világról 
tökélelesbiilnek, úgy fejlődik és tökéletesbiil a világkép. Vannak azonbajj kérdések, 
melyekre a világkép nem ad választ. És ezek éppen azok a nagy kérdések, melyek 
lelkünk mélyén szunnyadnak, s melyekre leginkább keressük a megnyugtató választ. 
Honnan származik e világ? Honnan jövök én? Mi a célom és rendeltetésem a földön® 
Mi lesz a halál után? Ezekre a világnézet ad választ. A világnézet magában foglalja 
a világképet, kiegészíti, tökéletesíti azt, átöleli a világmindenség s az egész ember 
minden égető problémáját. 

Világnézetet csak a hit alkothat. A világnézet a gondolkodó ember öntudatra 
ébredése. 

Hányféle világnézetet különböztethetünk meg? 
Tulajdonképen csak kettőt. Az egyik Istennel, a másik Isten nélkül építi fel 

rendszerét. Ha azonban részletezni akarjuk, akkor lényegében négyféle világnézetet 
különböztethetünk meg. 

Van 1. materialista, 2. mechanikus, 3. esztétikai s 4. vallásos világnézet. Az első 
három az istentagadó világnézet három válfaja. 

1. A materialista azt mondja: minden, ami a világon van, a földöntúli porszemtől 
a világűrben iramló gigászi égitestekig, az útszéli fűszáltól a hatalmas cédrusfáig, s a 
színes pillangótól a gondolkodó emberig, minden csak puszta anyag és erő. Az ember 
az állati fejlődés utolsó láncszeme, lelke nincs. Amit léleknek nevezünk, nem más, mint 
az atomok működése. Amint a máj kiválasztja az epét, úgy termi az agy a gondolatot. 
Nincs Isten, nincs ötök élet. Amily szomorú e világnézet hittana, éppoly leverő az 
erkölcstana. Minthogy nincs természetfölötti cél, nincs erkölcsi jó s erkölcsi rossz, nincs 
erkölcsi kötelesség s felelősség. Minthogy a halál után nincs örök boldogság, e világ-
nézet tanácsa az, amit Szent Pál látott Tarzoszban Sardanapal asszír király síremlékén: 

Vándor, egyél, igyál, élvezz, 
Egyebet nem ád az élet. 
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Szomorú, lesújtó s boldogtalan világnézet. Ez is hitből fakad. Abból a hitből, hogy 
nincs Isten, nincs lélek. Nincs ugyanis oly tudomány, mely meg tudná cáfolni e két 
nagy igazságot, mely be tudná bizonyítani, hogy a világmindenség önmagától jött létre, 
tehát a materialista köteles elhinni, hogy nincs Isten s nincs lélek, hogy csupán anyag 
és erő létezik. Sőt, sokkal nagyobb hit kell ennek elfogadásához, mint a vallásos dogmák 
előtti meghódoláshoz. 

Gyakorlatilag mily borzasztó ily világnézet mellett cél nélkül élni, dolgozni, 
verejtékezni, szenvedni s meghalni! 

Találóan mondja e világnézetről Carlyle, a nagy angol gondolkodó: „Az egész 
világmindenség élet, cél, törekvés nélkül ijesztő s fenyegető rémként hat. Olyan, mint 
egy szörnyű dimenziójú gőzgép, mely lelketlen egyhangúsággal zakatol, hogy engem is 
megőröljön. Ó rémes, ijesztő Golgota, a halál malma az élet magasabb cél nélkül." 

Szomorú ez a világnézet jó sorsban, anyagi javak és élvezetek közepette is. 
William White amerikai milliomos i f jú 1928-ban, 25 éves korában, golyót röpített fejébe. 
Hátrahagyott levelében így indokolta érthetetlen tettét: „Nem tudtam, hogy miért élek." 

Vigasztalan és kétségbeejtő a balsorsban, mert nem ad erőt a kereszt hordozására. 
És borzalmas a halál órájában, mert szerinte nincs találkozás, nincs viszontlátás, 

a búcsúzás végleges. 
Lord Byron, a nagy angol költő e világnézet szerint élt és boldogtalan volt. 

„Látod, Bella — kérdi a költő feleségétől —, melancholikusnak mondanak, hát nem 
vagyok én vidám?" „Nem, Byron — válaszolja a felesége —, lelked mélyén legszomo-
rúbb vagy az emberek között." Mereskovszky, a nagy orosz jellemrajzíró azt mondja 
Byronról, hogy ő minden ember közt a legszomorúbb volt és arcán olyan árnyék volt, 
mintha Lucifer maga borította volna sötét palástjával árnyékba. 

Igen, a materialista világnézet Lucifer árnyéka. 
2. A mechanikus világnézet is az istentagadás alapján áll, de célt tűz az ember elé. 

E cél: a munka. Az ember rendeltetése dolgozni, verejtékezni^az emberiség szebb jövő-
jéért minden természetfölötti cél nélkül. Stachanov orosz mérnök kiszámította az emberi 
izmok teljesítőképességének maximumát. A szovjet bevezette ezt a rendszert gyári üze-
meibe, s azokat a munkásokat jutalmazta, akik ezt a maximumot elérték, a többieket 
éhbéren tartotta. Gyári gépalkatrésszé alacsonyította le az embert. __ 

Egy magyar szocialista író ily szomorú képet fest e gyári világnézetről: 

S délben, mikor megáll a munka. 
Éhség ökle sújt a nyakunkba, 
Kazánok s gyomrok — mind enni kér, 
Szén a kazánnak — gyomornak kenyér. 

Ember, ne számíts semmi szépre, jóra, 
Ketyegj csak, mint a felhúzott óra, 
Agy és szív mennél szebben ragyog, 
Annál fájóbb tudnomhogy csak gép vagyok. 

Ó, mily rideg világnézet: Gyári kazán, kémény és c s a v a r . . . ez az ember. 
Valóban fájdalmas tudat, hogy az ember csak mechanikai gépezet, mely zakatol, 

ketyeg s azután elkopik, elromlik s elpusztul minden túlvilági remény nélkül. Olyan ez 
a világnézet, mint a Madách által megrajzolt Phalanster-rendszer, melyben az ember 
kiveszti egyéniségét, s csak egy-egy számot jelent a nagy világgépezetben. 

Strauss Dávid Frigyes, e mechanikai világnézet egyik képviselője maga is meg-
borzad e világnézet kietlenségétől, mikor ezt í r ja : „Igen, a mi világnézetünk szerint az 
ember csak egy-egy kerék, egy-egy csavar vagy szög a nagy világgépezetben. Ha elrom-
lik, vagy elkopik, sutba dobják s mással helyettesítik, hogy a gép tovább zakatoljon. 
Szomorú világnézet ez, de mit tegyünk, ha nem akarunk a keresztények túlvilági hitéhez 
fordulni." 

Ez az orosz szovjet világnézete. Hogy mivé alacsonyította le az embert, mily 
borzalmakat művelt, azt korunkban látjuk . . . 

3. A harmadik világnézetet nevezhetjük esztétikai világnézetnek, mert azt hirdeti, 
hogy az ember egyedüli célja a tudomány és művészet művelése, a kultúra és civili-
záció előmozdítása s az ebből eredő élvezet. 
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Goethe az alapítója e világnézetnek, mikor azt mondja: 
Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, 
Der hat Rdigion. 
Wer aber Beide nicht besitzt, 
Der habe Religion. 

Akinek tudománya és művészi tehetsége van, annak van vallása, aki e kettő 
híjával van, az válassza a vallást. 

A bolsevista érzelmű francia író, Anatole Francé, pedig ezt vallja: „A művészet 
az egyedüli kincs, melyért érdemes élni." 

Hangzatos, fellengó's frázisok. Hány ember van a világon, aki a tudományt^ 
művészetet művelni s élvezni tudja, hány ember van, aki a kultúra áldásait s kincseit, 
megszerezheti ? Törpe, elenyésző kisebbség. A nagy többség híjával van mindezeknek. 

De ha valaki meg is szerzi a legnagyobb kultúrát, vájjon az boldog-e? Az autó 
s repülőgép, telefon és rádió, színházak és múzeumok, ragyogó paloták, fényes ruhák 
és fényűző lakomák. . . a kultúrának e vívmányai önmagukban boldogítják-e az öntuda-
tos, célt kereső, békét, megnyugvást, lelkierőt áhítozó embert. R. Euclten, korunk egyik 
nagy német bölcselője kérdi ezt: „A kultúra nagy adomány. . . , de nagy igényeket 
ébreszt, nagy izgalmakat kelt, lenyűgözi erőinket, megfeszíti idegeinket.. . , de kérdés,, 
vájjon áldás-e, vagy átok-e az emberiségre." 

Egy indus bölcs jár t a világháború után Európában, hogy tanulmányozza a kul-
túra és civilizáció legújabb vívmányait. Európa metropolisaiban a kultúra szakértő-
vezetői bemutatták neki a motor csodáit: autó 350, a repülőgép 300 km sebességgel 
száguld.. . , a sztratoszférában 1000 km sebességet lehet elérni, stb. És váj-ták az indus 
bölcs csodálkozó elismerését. A bölcs e helyett kérdéssel fordult a sebesség szakértőihez: 
„Hová siettek oly nagyon, európaiak1? Látom, hogy a sebesség iramát felfokoztátok, 
de kérdezem, felfokoztátok-e egy fokkal a boldogság tempóját?" S a kultúra és civilizáció 
bölcsei megnémultak. Elég csak az elmúlt s most folyó világháború eseményeire gondol: 

nunk s igazat kell adnunk Kelet bölcsének. 
Egy szocialista népszónok egy gyűlésen azt fejtegette, hogy nem a hit világít 

és boldogít, hanem a villany és a gáz, a kultúra és a civilizáció. Mire egyik hallgatója 
odakiáltott: „Ha majd édesanyja vagy felesége haldoklik, gyújtsa csak meg az összes 
villany- és gázlámpákat!" 

Igaza volt. A tudás és művészet, a nagy műveltség, a kultúra és civilizáció vív-
mányai kétségkívül az emberiség nagy kincsei, de egymagukban hidegfényű, bágyadtan 
csillogó kincsek, melyek az élet nehéz és szomorú útjain sem nem világítanak, sem nem 
melegítenek, sem nem vigasztalnak és egyáltalában nem boldogítanak. 

4. A negyedik a vallásos világnézet. 
Az ember sokkal nemesebb lény, lelke sokkal finomabb, hogysem az anyag, 

* mechanikai munka vagy a kultúra szolgálata egymagában teljesen kielégítené s-
boldogítaná. 

Volt egy keleti bölcs, aki ezeknél fönségesebb tevékenységben jelölte meg a/, 
•mber rendeltetését. Sokan kortársai közül nem értették meg. Az anyagi élvezetek, a lel-
ketlen munka és sivár kultúra filozófusai elhagyták. Csak tizenketten maradtak hívek, 
hozzá. Ezek is kételkedtek néha. A bölcs erre azt kérdezte tőlük: „Hát ti is eí akartok 
•ngem hagyni?" Mire az egyik tanítványa ezt a vallomást tette: „Uram, hová menjünk,, 
az örök élet igéi tenálad vannak." 

Ez a keleti bölcs a názáreti Jézus volt, az Istenember, az emberiség Megváltója 
és Üdvözítője. 

ö hirdette a valláson, természetfölötti hiten alapuló világnézet egyedüli szépségét 
és boldogító voltát. 

Azt mondta az emberiségnek: „Ember! eszmélj magadra! Nem vagy pusztán 
anyag, nem vagy az állati fejlődés utolsó láncszeme. Nemcsak testből állasz. Van tes-
tedben az agysejtek atomjain, kívül végtelenül nemesebb, tökéletesebb s maradandóbb 
tényező, isteni szikra, a halhatatlan lélek. Ezért jöttem hozzád, ezért lettem emberré,, 
hogy ezt a lelket megváltsam s örökre üdvözítsem. Ezt a lelket kell legjobban szeretned, 
gondoznod, ápolnod, tökéletesítened, hogy az örök életet elnyerjed." „Mert mit használ 
az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkének kárát vallja." (Máté 16, 26.) 

Isten — lélek — örök élet! Ez ennek a világnézetnek bárom kiemelkedő állomása. 
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Jól mondja egy német költő: 
Woher ich kam, wohin ich geh', das iveiss ich nicht, 
Doch dies: von Gott zu Gott ist meine Zuversicht. 

( Rückert.) 

Honnan jöttem s hová megyek, azt nem tudom, de bizalmam ezt mondja: Istentol 
Istenhez. 

Istentől származol, Istennek szolgálni a földi rendeltetésed, s Istenhez érkezni 
az örök életbe a végcélod. 

Istentől, Istennek, Istenhez! Ebbe a hármas keretbe kell beállítanod egész élete-
det. s földi tevékenységedet, minden ölömet s bánatot, minden mosolyt és minden köny-
nyet, minden sikert s minden kudarcot, minden munkát s minden élvezetet! 

Vessük meg tehát egészen az első három világnézetet, a világ javait, a munkát 
és a kultúrát? öltözzünk szőrzsákba, vezekeljünk, elmélkedjünk és imádkozzunk s 
hanyagoljuk el földi hivatásunkat? A keresztény Világnézet nem kívánja ezt. Minden 
világnézetből méhként szívjuk ki a hasznos és üdítő mézet! 

A világ anyagi javait nem vetjük meg, mert azok Isten adományai, melyek nél-
kül nem élhetünk. Lakás, ruházkodás, táplálkozás, szórakozás, pihenés, tiszta szerelem 
otb. megengedett és szükséges földi kincsek és értékek. Ezeket igénybevehetjük, élvez-
hetjük, de úgy, hogy a végcélt, a lélek örök üdvét szem elől ne tévesszük. Az Egyház 
imája szépen fejezi ki ezt az álláspontot: „Sic transeamus per bona temporalia, ut non 
amittamus aeterna." Ügy járjunk át a világi javakon, hogy el ne veszítsük az örök 
javakat. Az anyagi javakat és élvezeteket tehát sub speciae aeterhitatis az örök élét 
szemszögéből kell megítélni. Ha eltántorítanak az örök céltól, akkor le kell mondani 
róluk. Azt mondja az isteni Mester: „Ha jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki 
azt. és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen tagjaid közül, mintsem 
egész tested a gehennára vettessék. És ha jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le 
azt s vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen tagjaid közül, mintsem egész 
tested a gehennára jusson." (Máté 5, 29, 30.) 

Vessük el egészen a mechanikai munka világnézetét? 
A munkát az az isteni Mester vesse-e meg, aki földi életében fizikai munkát 

végzett, aki a fizikai munkások közül válogatta első tanítványait, s akinek későbbi 
tanítványai a munkát is felvették hivatásuk programmjába: „Ora et laborau — „Imád-
kozzál és dolgozzál" jelszóval? 

Szó sincs róla. Av. ember földi élete munkaszolgálat, akár testi, akár szellemi, de 
az örök élet reménye nélküli munka keserves robot, rabszolgai sors, mely lenyűgöz, 
lealacsonyít, míg az Istennel végzett, jó szándékkal végzett legcsekélyebb munka is 
boldogít és természetfölötti érdem. Zola keserűen fakad ki: „Mi, akik nem hiszünk többé 
Istenben, hiszünk halhatatlanságunkban! Ó, mily nyomorúság! A munka — olyan, mint 
a szú, mely megrágja agyunkat, megtámadja gerincünket, s mely tönkreteszi egész 
tes tünket . . . Más nincs az agyamban, mint munka, mely elpusztít engem! S ha vége 
a munkának, mily megkönnyebbülés! Nem annak az embernek élvezete, aki gyönyör-
ködik a végzett munka gyümölcseiben, hanem a hordár átka, aki ledobja terhét, mely 
gerincét elferdíti." (A munka 1T. 9.) 

Mi Isten kegyelmével Isten dicsőségére, embertársaink javára s a haza üdvére 
-dolgozunk — s ez a munka dicső, nemes s boldogító. 

S nem vetjük meg az esztétikai világnézet értékeit sem. Az a világnézet vesse-e 
meg a tudományt és művészetet, a kultúrát és civilizációt, mely az európai művelődés 
anyja volt? Az az Egyház lenne ellensége a kultúrának, amely közel tizenhat századon 
a tudomány egyedüli terjesztője, birtokosa volt, s amelynek tagjai a XX. században is 
a tudományos haladás minden vonalán az első sorban dolgoznak és küzdenek. Jól mon-
dotta Komis Gyula: „A tudomány az előbbi századokban hűtlen lehetett az Egyházhoz, 
ele az Egyház sohasem lett hűtlen a tudományhoz". 

És e világnézet ítélje-e el a művészetet? Az a világnézet, mely^ a legnagyobb 
művészeket adta az emberiségnek a művészet minden ágában? Csupán azt mondja 
világnézetünk, hogy a tudomány és művészet nem lehet öncél, nem boldogít önmagá-
ban, hogv azt is az örök cél fénye mellett kell művelnünk s ápolnunk. 

A keresztény világnézet a legtökéletesebb világnézet, mert az ember igazi tehet-
ségeit, értelmét, akaratát, érzelmi világát kielégíti, mely jósorsban megőrzi az elbiza-
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kadottságtól s gőgtől, balsorsban megvigasztal, az élet minden mozzanatában lelki meg-
nyugvással s boldogsággal tölt el és megoldja a halál problémáját. 

Betlehemben született e világnézet, A betlehemi isteni Kisded szívében hozta 
az égből ezt a világnézetet, s az ő bölcs ajka hirdette a földön. 

Épp ezért a betlehemi istálló és annak szegényes jászola az emberiség földi és 
örök boldogságának bölcsője. Hálával, örömmel s bizalommal tekintünk az isteni Kis-
dedre, aki legyőzte a pogány világ sötét, rideg, és szerencsétlen világnézetét s megaján-
dékozott az ő fennkölt, vigasztaló s boldogító világnézetével. 

Kedves Tanítók! 
Véssétek mélyen szívetekbe a betlehemi Kisded világnézetét, valósítsátok meg 

magán- és családi éltetekben, hirdessétek s érvényesítsétek nemes hivatástok gyakor-
lásában! Adjon nektek e világnézet erőt, kegyelmet, hitet s vigasztalást a jelen idők 
súlyos napjaiban! 

Felemelt fővel, bízó lélekkel, meleg szívvel nézzetek szembe a nehézségekkel, bízva 
az isteni Mester szavaiban: 

„Bízzatok, én legyőztem a világot." (Ján. 16. 33.) 

A „ H í E M E S M A G Y A R H A G Y O M Á N Y O K " 
a í E V E L É S t í í K B E Í I í 

írta : VITÉZ PAPP GYULA 

„A nemes magyar hagyományok helyes út-
mutatásait a legmesszebbmenően kívánom meg-
tartani és másokkal is megtartatni." 

Kultuszminiszterünk szavai ezek. Hivatala 
elfoglalásakor mondotta beköszöntő beszédében. 

A debreceni nyári egyetem megnyitásakor 
mondott beszéde, a „Munkatársaim"-hoz írott 
cikke, a kolozsvári tanítógyülésen elhangzott 
szózata, a Népművészeti Múzeum meglátogatá-
sakor adott utasításai, a Képzőművészeti Fő-
iskolán elmondott művészi tervei betekintést 
engedtek nagyszabású elgondolásaiba, a ma-
gyar néphagyományok alapján felépülő nem-
zetnevelésről. Mindezek betetézője volt nemrég 
elhangzott költségvetési beszéde, amelyben a 
tanítói rend magasabb értékeléséről is szólt. 

Nem szokásos, hogy egyszerű tanító nyilat-
kozzék minisztere terveiről, elgondolásairól. 
A miniszter azonban „munkatársnak" hívott ki-
csit és nagyot, tanítót, tanárt, kultúrpolitikust 
egyaránt. Célkitűzéseit, munkatervét megérte-
nünk, azzal foglalkoznunk kötelességünk, nem 
a miniszterrel szemben tartozó.fegyelemből, ha-
nem mélyen átérzett hivatástudatunkból. 

Írásom gyenge kis visszhang akar lenni, bi-
zonyíték arra, hogy a szózat a magyar tanító-
ságban visszhangra talált, hogy a „munkatár-
sak" készek a munkára, készek azt megvalósí-
tásában támogatni. 

A miniszteri elgondolás világot*: „tervsze-
rűen erősítenünk, támogatnunk kell a nemzet 
lelkét, különb és öntudatosabb magyarokat kell 
nevelnünk, ha nem akarunk elveszni a vihar-
ban". — „A magyar öntudatra való nevelést 
már a kisdedóvóban és a napközi otthonokban 
kell megkezdeni. Nem közömbös a nemzeti lé-
lek fejlődésére az a körülmény, hogy a kis óvó-
disták milyen dalt énekelnek: ősi népdalainkat, 
vagy idegen dalkultúrák sablonos utánzatait?"-

.Különösen fontosnak tartom, hogy hagyomá-
nyaink értékét és fontosságát ebben a városban 
(Kolozsvár) és ezen a földön hangsúlyozzam"... 
,,Ezt a hagyományt magába kell szívnia köz-
oktatásunknak !" 

A miniszter nyilatkozata azon töretlen 
irányt mutat ja , amelyet népoktatásunk fejlő-
dése mutat, amely Eötvös elgondolásából követ-
kezik, amelyet az nagyszerű kultúrpolitikai ér-
zékkel és meglátással nemzetünk adottságait, 
helyzetünk sajátosságait, nehézségeit tekintot-
bevéve jelölt meg. 

A nyilatkozat nemcsak a ma iskolájának a 
célját, a feladatát jelöli meg, hanem a képzés 
anyagára, annak eredetére is rámutat. 

Tudnunk kell, miért van erre szükség?! 
Érezzük a megnehezült idők járását felet-

tünk. Különösen érezzük és erősen figyeljük ezt 
mi, magyar tanítók. A történelem szemünk előtt 
alakít, formáló ereje a társadalmakat a közös 
eredet, a közös múlt szálaival iparkodik össze-
fogni. Európa és az egész világ átalakulását 
megfigyelhetjük. Figyeljük az óriásméretű küz-
delmeket. Észrevesszük, hogy azokban a szellem 
győzött az anyag felett. Látjuk, hogy a szellem 
visszakerült ismét arra a helyre, amely meg-
illeti, hogy a nemzet életében is többet jelent a 
szellem minden anyagi tényezőnél. Valamennyi 
állam a nemzeti erők legerősebb kifejtésére tö-
rekszik, s a nemzetnek erőit érvényesítik, fej 
lesztik, fokozzák. A nagy versenyben, a népek 
versenyében előre látjuk, az lesz a győztes, a 
legelső, amely a legerősebben legsajátosabban 
„nemzeti". Ebben a versenyben a „magyar nem-
zet" sem akar lemaradni. 

Nemzetek életében vannak az erőnek, a gyen-
geségnek időszakai. Sok méltatlan szenvedés, 
súlyos veszedelem viharzott hazánk, nemzetünk 
felett a múltban, de különösen a közelmúltban. 
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Sok és nagy volt a megpróbáltatás. Ez azonban 
szorosabban fűzte egymáshoz a nemzettagokat 
és megtanított arra, hogy sorsközösségben él 
minden magyar, hogy összefogásától, erejétől, 
nagyságától függ minden egyesnek a boldogu-
lása is. Ez az erős iskola megtanított tisztánlá-
tásra. Belátjuk, hogy le kell vonnunk a tanul-
ságot, meg kell jelölnünk a megoldás helyes 
útját , hogy a gyengeség időszaka után eljöjjön 
a nemzet életének erős és boldog ideje is. Nem 
kapjuk ingyen! Megszenvedtünk érte a múlt-
ban, dolgozzunk érte a jelenben! 

A német, az olasz, a japán, a finn nemzet-
nevelés ú t ja i t és eredményeit vizsgálva is min-
den magyar tanító találkozik miniszterének 
abban az akarásában, hogy „bizonyos mérték-
ben Kriza Jánosokká kell válnunk, gyüj tenünk 
kell a magyar értékeket, hogy minden magyar 
lélekbe eljussanak, mindenkiben jelen legyenek 
és eleven belső közösséget teremtsenek a ma-
gyarokban". Nevelésünknek ezért minden fokon 
nemzetinek kell lenni s anyagát sajátos művelt-
ségéből kell meríteni, mert csak ez alakí t ja ki 
nemzeti öntudatunkat, a különlegesen magyar 
lelket. 

A tanítónak, a tanárnak, a tudósnak lesz a 
feladata felkutatni, kiválasztani nemzeti kultú-
ránk jelenleg kötött erőiből az értékeket, ame-
lyeket élővé kell tenni, mert a nép lelkében élő 
kultúra van. A népiélekhez való kapcsolódá-
sunk, a nép élő kultúrájának, hagyományai-
nak felhasználása legyen tehát a legközelebbi 
feladatunk. 

Nehéz feladat ez! Meghaladja talán a mi ké-
pességeinket. Hiszen minden magyar tanító, az 
utóbbi két évtized tantervei is ezt az utat kere-
sik és j á r j ák nemes megérzésből. 

Ismerem a tanító sokoldalú elfoglaltságát, de 
ismerem nemes célokért való hevülő lelkületét 
is. Ezért örömmel és lelkesedéssel fogja vállalni 

ezt a neki való ú j munkate:iiletet: kiválasztani 
működésünk értékeiből a képzés javára felhasz-
nálható anyagot. Hol van a leggazdagabb szel-
lemi tartalom, hol van a legértékesebb része 
kul túránknak! Melyek azok az értékek, melyek 
felhasználhatók az egyszerű gyermek, melyek 
fiúk, lányok, melyek i f j ak és érett férfiak ós 
nők részére, melyek szükségesek valameny-
nyiünknek, melyek egyes hivatásoknak, egyes 
hajlamoknak? 

Mi tehát a tanító feladata? Megismerkedni 
azokkal a nevelési tényezőkkel, amelyek a nem-
zeti öntudatot kialakíthatják, megtalálni azokat 
az utakat, amelyek ezen tényezők megismerésé-
hez vezetnek-

Nincs nagyobb nevelő tényező, mint aminek 
belsőleg annyira le volnánk kötelezve, mint ere-
detünk- A magyar gyermekben magyar lény 
születik, amiért ki kell benne fejlődni olyan ér-
téknek, amely lényéből származik. 

Ezen az alapon nemzeti művelődésünk épü-
letének nagy és mélyreható szemlélete tárul 
elénk. Alapja eredetünk jegyei: közös voná-
saink, gondolkodásmódunk, kifejezési formáink, 
népies szokásaink, történelmünk, földünk stb. 
Nemzeti öntudatunk, kultúránk ereje ezen alap-

ban rejlik, világos tehát, hogy a képzés mindem 
fokának ezen alaphoz kell kapcsolódnia. A ma-
gasabb képzésnek is olyannak kell lenni, aho-
gyan miniszterünk is mondja, hogy a gondol-
kodó élménye, alkotása, valamilyen formában ré-
szese legyen a népléleknek, hogy a feltaláló ta-
lálmánya gazdaságilag és kulturálisan az egész 
nép javára szolgáljon, hogy a költők, a művé-
szek népüktől megértessenek stb. 

Nem zárkózhatunk el természetesen az egy 
séges világ- és életszemlélet kifejlődése elől. Ezt 
azonban úgy neveljük, hogy életcélban, hivatás-
ban mindenki érezze, hogy minden akarása, al 
kotása az egész nemzeté, amelynek bekapcso 
lása népek közös feladataiba, a jövő kultúrera 
berének is megjelöli a fejlődés út já t . 

Meg kell ismerkednünk a másik nevelési té-
nyezővel, nemzetünk azon rétegével, mely még 
érintetlen, mely a magyarság legősibb művelt-
ségének elemeit korunkig megőrizte. Ennek a 
néphagyományt őrző rétegnek, mely tele van 
párat lan sajátossággal, összetételét, sorsának 
alakulását, történeti szerepét meg kell ismer-
tetni, meg kell világítani. Ennek a megismerése, 
átélése átalakító hatással lesz kultúránkra, nem-
zeti öntudatunk kialakulására. Nem elég tehát 
a nyelv használata, á történelem ismerete, a 
származás hajtóereje a nemzeti öntudat kifej-
lődéséhez, hanem az igazi magyar élet élése it 
kell ahhoz, amelynek íratlan törvénye a nép-
hagyományban alapozik. 

Általános tanítói panasz, hogy az iskola ha 
tása hamar megszűnik. Különösen áll ez a nép 
gyermekére. Ma már lát juk az okot is. A gyer-
meket erős kötelékek fűzik ahhoz a közösség-
hez, amelyből származik, amelyben él. Iparkod 
tunk-e mi ezt a közösséget megismerni, meg-
ismerni ennek a közösségnek az életét, szoká-
sait, ha.gyományait, erkölcsét? Kiépítettük-« 
kapcsolatunkat vele. ráépítettük-e nevelési tö-
rekvéseinket? Állandóan az „életrenevelés" fon-
tosságát hangoztatjuk. Életrenevelünk-e, ha a 
gyermeket el akar juk szakítani attól a közös-
ségtől, amelynek hatása maradandóbb minden-
nél? Ezen a területen is közelebb kell hozni az 
iskolát az élethez. Ha közelebb hozzuk az életet 
és az iskolát egymáshoz, akkor nem zárhat juk 
ki a néphagyományt, mely népünk életét irá-
n y í t j a kormányozza- Ha a néphagyomány lesz 
az alapja nevelésünknek, nem peregnek le a 
gyermek lelkéről értékes nevelő ráhatásaink 
sem- Ortutay is látja, hogy „A társadalmi maga-
tar tásnak minden árnyalatában, kézfogástól 
kezdve a házasságkötésig, a viselkedések, szoká-
sok gesztusai mögött a paraszti törvény diri-
gál". 

Győrffy István munkájában, „Néphagyo-
mány a nemzeti műveltségben" megjelöli az 
utat, hogy miként lehet a nemzeti művelődés-
ben a néphagyományt szerephez jut tatni . Is-
merteti a legősibb hagyományt, a nyelvet, a 
népi ós népies irodalmat, a népi tudást, azutám 
a külön magyar írást. Tárgyal ja a népszokást, 
a népművészetet, a népzenét, népi drámát, népi 
játékot, a népi táncot, a díszítőművészetet, nép-
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viseletet, a magyaros építkezést, a magyar 
konyhát, stb., stb. 

Ha nevelésünkkel ezen uta t já r juk, elérjük 
nemzeti öntudatunk helyes kia lakulását A nép-
hagyományoknak beállítása a nevelésbe nem 
tisztán tantervkérdés, hanem közös nevelői fel-
adat, kialakításában közreműködnek a vallás, 
a család, az iskola, a társadalom, a sajtó, a 
könyv, a színház, stb. 

Nem tartom jelenlegi feladatomnak ezen ala-
kító tényezők egyenkinti nevelő hatásának rész-
letezését. Győrffy, Kodály professzorok nyo-
mán egész sora van ma már azoknak a hiva-

tottaknak, akik feladatuknak tekintik nemzeti 
kul túránk értékeinek felkutatását és a nevelés 
céljaira való a lkalmazását Szinyei Merse Jenő 
munkaterve, bíztatása, támogatása bizonyára 
újabb lendületet ad nehéz és fáradságos mun-
kájuknak. 

A magyar tanítóság szívesen vállalja a reá 
eső részt, mert érzi, mert tudja, hogy munka-
helye a nemzet élete szempontjából a legelsőbb 
hely, mert látja, hogy mindig többen és többre 
értékelik azt a helyet. Iparkodik magát hasz-
nossá tenni, hogy ezáltal ő maga is értékel-
tessék. 

A T A H Í T Í t l K I L D E T É S T I J D A T 
É S A „ H A K M I l f C A D I K " C . F I L M 

Irta : PADÁNYI»FRANK A N T A L 

MAGYAR nemzet jövő arculata 
a neveléstől, azaz azoktól a hatá-
soktól függ, amelyek a nemzet 
tagjai t érintik. E halások során 

— részint közvetlenül, részint közvetve — rend-
kívül nagy szerepet játszik a film. Minél na-
gyobb a film lélekalakító jelentősége, annál na-
gyobb a film szövegírójának és az alakító mű-
vészeknek a felelőssége. Sorozatos filmekből 
láttuk, hogy ezt a felelősséget teljes mértékben 
átérzi napjaink legnagyobb magyar film-
művésze: Páger Antal. Ezt a felelősségtudatot 
érezzük az „András" című filmben, ez tükröző-
dött a „Dr. Kovács István"-ban, s ennek a fele-
lősségéi zésnek a koronáját lát juk „A harmin-
cadik" című filmben. Az „András" című film-
ben nemcsak társadalmi, hanem tanítói kérdést 
is látunk. A film a szántás himnusza. András 
a föld szerelmese. így a mi emberünk. Mi a 
tanítóképző-intézetekben a r ra neveljük tanítvá-
nyainkat, hogy szeressék a földet, szeressék a 
föld népét és szeressék a nép gyermekét. A föld 
szeretete nélkül nem tudunk közeljutni a nép-
hez. Aki pedig nem tud közelférkőzni a néphez, 
nem való néptanítónak. Ismételten kérdezem 
egyes növendékeinktől: „Fiam! fogott már 
ekét?" Ha tagadó választ kapok, akkor utasí-
tom, hogy lehetőleg sürgősen pótolja ezt a mű-
veltségi hiányt. Hát hiány ezí A tanítói hiva-
tás szempontjából feltétlenül hiány. — A Dr. 
Kovács István című filmből ne azt a tanulsá-
got vonjuk le, hogy az értelmiséghez tartozó 
fiatalemberek mind az egyszerű nép köréből 
válaszanak majd feleséget, hanem azt, hogy a 
nép köréből származó fiatalember ne szégyelje 
egyszerű szüleit, ne irtózzék attól, hogy vissza-
menjen a nép közé, hozzuk közelebb egymáshoz 
a különböző társadalmi osztályokat és az em-
berek értékét ne a születés, rang, vagyon stb. 
szerint ítéljük meg, hanem egyedül a munka 
alapján. Az ember értékének egyedüli fok-
mérője a becsülettel elvégzett munka- Az a 
munka, amely az egyeseken, családokon keresz-
tül a nemzet érdekét szolgálja. 

Nemcsak legközelebb áll hozzánk, hanem 
egyenesen szívügyünk „A harmincadik" című 
film tárgya és alakítása- A tanító eddig az iro-
dalomban legtöbbször félszeg és mellékes alak 
volt- Ennek a filmnek főalakja egy hős tanító. 
Tanító, akinek küldetése van, — tanító, aki ren-
geteg nehézség legyőzése után diadalmaskodik, 
— tanító, aki forrása a jobb magyar jövőnek. 

Ez a film több ember közreműködésének 
eredménye, elsősorban azonban két fér f iú : Ke-
recsendi Kiss Márton tanító-író és Páger An-
tal színművész szerencsés találkozásából fa-
kadt. Kerecsendi Kiss Márton adta a gondola-
tot, a színészek — Páger Antal vezérlete mel-' 
lett — testet és szárnyakat adtak a gondolatok-
nak. A forgatókönyv a szép gondolatok egész 
gyűjteménye- Ahhoz azonban, hogy ezek a szép 
gondolatok gyújtsanak, Páger Antal és társai-
nak művészete kellett. Ez a gyújtás olyan 
nagyszerűen sikerült, hogy egész Budapest 
lángol, rövidesen az egész ország tapsol, sőt 
tombol örömében. Mi ennek a robbanó lelkese-
désnek az oka? 

Felelet: Az emberekben szunnyadó jóakarat, 
magas erkölcsi érzék védi a gyengébb emberek-
ben az emberi méltóságot. Ezek a gyengébb em-
berek egyrészt felnőttek, másrészt gyermekek. 
Ez a film a látszólagos gyenge fél diadala a 
látszólagos erős fél fe le t t Mindenki ösztönsze-
rűleg érzi, hogy ez a győzelem a családokon 
keresztül a nemzet diadalát jelenti. I t t az em-
beri méltóság győzelméről van szó. A lelkese-
dők érzik, ha megvédjük az emberi méltóságot 
a gyengébbekben, akkor a nemzet egységesebb, 
erősebb lesz. A hallgatóság öntudatlanul védi 
önmagát, védi a nemzet jövőjét, amikor tapsol. 
Vagy öntudatosan, vagy ösztönszerűen érzi a 
hallgatóság, hogyha mindenkit áthatna a film 
egészséges levegője, Magyarországon a virág-
zásnak soha nem látott koiszaka következhet-
nék. A hallgatóság érzi, hogy a segítségben rejlő 
szeretet, a krisztusi szeretet, a nemzet legfőbb 
ereje. A filmben csinálja valaki azt, amit az 
emberek százezrei éreznek. Lelkesednek azon. 
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hogy a filmben megvalósul az, amit ők sokszor 
csak elméletben kívánnak. Sok szó és szavalás 
mellett látnak egy embert, aki a tettek meze-
jére lép. Látnak egy embert, akinek vannak 
elvei, s aki kristálytiszta elvei mellett szilár-
dan kitart. Látnak egy embert, aki nem tán-
torodik meg, hanem fényes jelzőcövek. 

Mi, tanítók és tanítónőképző-intézeti taná-
rok, boldogok vagyunk abban, hogy ez az em-
ber, ez a valaki: tanító. Másokkal együtt a ta-
nító az, aki segíti a romok alól kiásni a le-
bukott embert. A tanító az, aki fényes jelenet 
keretében téríti jobb útra az eltévedt — 10 éve 
házas, de gyermektelen — szociáldemokrata 
szerelő munkást, a 120 pengő havifizetéses ta-
nító az, aki a 80 pengő hetifizetéses bolsi mun-
kásnak mondja: „Tanítunk, tengődünk, nem 
jár ta t juk a szánkat és amit maguk lerombol-
nak, azt mi fogjuk ú j ra felépíteni. Nekünk az 
életünkkel, a példánkkal is tanítanunk kell!" 
A tanító az, aki a gyermek-áldás növekedését 
sürgeti az erősebb Magyarországért. A tanító 
az, aki a széllel, viharral, esővel, hóval küzdő 
gyermekeket védelmébe veszi, — a tanító az, 
aki a kacér nő csábításainak ellentáll, — a ta-
nító az, aki a motorházból iskolát, a dinamó-
fülkéből pedig tanítói lakást csinál. A tanító 
az, aki gyalulásával hidat épít a testi és a szel-
lemi munka között, — a tanító az, aki mer har-
colni a nehézségek ellen, a pénzimádat ellen, a 
nyerészkedés ellen. A tanító az, aki missziós 
munkájával akaratlanul is olyan hatással van 
a bányamester érettségizett leányára, hogy 
l'ölényességét elhagyva magába száll, lemond 
az egyetemi tanulmányokról és — mint a tanító 

• felesége — a nép, a bányásztelep szolgálatára 
vállalkozik; a nadrágos leányból áldozatos, 
szoknyás feleség lesz. A tanító az, akinek hatá-
sára Varga agglegény családot alapít, gyerme-
kes özvegyasszonyt vesz feleségül, hogy a har-
mincadik gyermek meglegyen. Előbb az volt 
a felfogása, hogy inkább adó, mint asszony. 
Nagy Gábor nem bír ja a hivatalt, belső szük-
ségből tanítónak kell lennie. (Ma, sajnos, van-
nak, akik inkább hivatalba mennek.) Tanítónak 
kell lennie, akinek a földje az iskola és a gyer-
mek. Varga következő kéidésére: Oszt mivel 
veti be? Búzával? így felel: „Azzal- Abc-t ve-
tek, . . . az ad táplálékot a halálig. Egyszer-
egyet vetek. Erő lesz abból. Okosság • . . Törté-
nelmet, földrajzot is .ültetek, abból lesz az or-
szág. Közbe-közbe mesét is plántálok, abból lesz 
a méz. Méz az élet kenyerére". A tanító az, aki 
— bár rendkívüli módon tud önuralmat gya-
korolni — a gyermek megsértése alkalmával 
csattanós módon szerez elégtételt. Bohus ve-
gyész csak a képletet (H:SÖ») érti. Szerinte: 
„Szeretet? Lélek? légüres szavak." A tanító az, 
aki ebben a púpos mérnökben más világnézetet 
indít meg. Bebek szerint a tarokkosztásnál kez-
dődik az ember. A tanító az, aki kártyázás he-
lyett a munkásokból alakított dalárda vezeté-
sével szórakozik. A tanító az, aki szerényen, de 
egyúttal "öntudatosan dolgozik. Ö mondja Bo-
husnénak: „Én tudom, mit miért csinálok. • 
A mesgyén állok. (Tefmap úrnak, ma erkölcsi 

bátorsága miatt parasztnak mondották) Nem 
érek rá olcsó játékokra. Szükségem van minden 
vágyra, lendületre, hogy helytállhassak." A ta-
nító az, akinek a jövő alakításához szükséges 
emberismerete van. Bohusné szavaira: „Nem 
lát messzebbre az ábc-nél", azt feleli: „Az em-
berekbe azért belelátok." A tanító az, aki a fel-
hők felett keresi a mindenek Alkotóját és aki 
a pappal ideálisan együtt dolgozik. A tanító az, 
aki az élet apró örömeinek fontosságát hirdeti-
Bizonyára mindannyian érezzük, mennyivel 
szebb, kedvesebb, barátságosabb volna az élet, 
ha az emberek az élet minden kicsiny ölömét 
jobban értékelnék. A tanító az, aki kemény 
munkájával, lendületével — a főmérnök és Roz-
ner kivételével — mindenkit megnyer, minden-
kit magával ragad-

Fentebb mindig azt mondottam, a tanító az, 
aki stb. Az elmondottak után azt kérdezem: 
Lehetne-e a film hőse más is? Felelet: Nem le-
hetne. Ezeket a munkákat csakis tanító végez-
heti el, végezhette el. Ez döntő jelentőségű a 
tanító munkájának értékelése szempontjából. Ö 
a nemzet legegyetemesebb irányítója. Ha a 
nemzet egyetemét nézzük, tehát a felnőtteket és 
a gyermekeket, a férf iakat és a nőket, a fiúkat 
és a lányokat, és azt kutat juk, hogy kinek a 
hatása a legegyetemesebb, akkor a tanítóra 
akadunk. A jövő Magyarországért az tud leg-
többet tenni, aki a mai gyeimeket tudja magá-
hoz kötni, az pedig kétségtelenül elsősorban 
csakis a tanító. Vasanek mérnök mondja: „Hal-
lanátok a f i a m a t . . . imádják a gyerekek. Meg 
kell hagyni, érti a mesterségét." Nagy Gábor 
még a környezetében is ilyen levegőt teremt a 
gyermekek irányában. így Haday bánya mester 
mcndja, hogy egyetlen gyermekért is érdemes 
magunkat törnünk. Csakis a tanító találkozhat 
a pappal olyan ideális szellemi közösségben, 
mint amilyet a filmben látunk. 

Aki a filmet megnézte, bizonyára rögtön 
érezte, hogy ennek nagy jelentősege lehet a ta-
nítói küldetéstudat szempontjából. Amit eddig 
mondottam, az e kérdés szempontjából többé-
kevésbbé elméleti jellegű. Ha azt akar juk tudni, 
hogy a film a valóságban mennyit lendített a 
tanítói hivatástudat szempontjából, meg kell 
hallgatnunk a leendő tanítókat. — A megelőző 
híradások alapján a filmet az első napok egyi-
kén néztem meg. A tanítóképzés szempontjóból 
elsőrangú nevelői eszközt láttam benne, azért a 
tanítványaimnak is ajánlottam a megnézését. 
Azok kivételével, akik október 20:án légoltalmi 
szolgálatban voltak, minden növendékünk meg-
nézte. Utána arra kértem őket, hogy röviden 
számoljanak be a hatásáról. Tudom, hogy a be-
számolók nem tökéletesek, valamint nem töké-
letes a beszámolókról való beszámolásom sem, 
de ezekből az írásokból vett szemelvényeim 
mégis némileg érzékeltethetik ennek a filmnek 
a rendkívüli hatását a tanítói hivatástudat fel-
ébresztése és fejlesztése szempontjából. 

A következőkben szemelvényeket közlök, 
ezekből a beszámolókból. 1. Egyes V. évesek 
szerint: „A kis iskolás gyermek elájult. Össze-
esett az esős, viharos időben. Motorkeiékpáron 
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a r r a haladt férfi azonnal megállt és felsegí-
tette a kis beteget. Amikor látta, hogy az esz-
méletéi elvesztette, kidobálta a zöldséget motor-
kerékpárjából és helyet készített a gyermeknek. 
Pénzt, értéket áldozott fel azért, hogy segítsen 
a bajbajutotton, a szerencsétlen helyzetbe ke-
rült gyermeken. Vájjon hányan tennék meg ezt, 
akik itt nézzük a f i lmet! Kérdezett belüli öl egy 
gúnyos hang. Utána mindjár t megkérdeztem 
magamtól: Te megtennéd ezt? Feleltem: Ha ed-
dig nem tettem volna meg, ezután megteszem. 
— E kis dolgozatba is leírok néhány olyan 
mondatot, amelyet az előadásról hazatérve le-
írtam magamnak. — Keményen küzdj, dolgozz, 
hogy taníthass. Ne csüggedj, ha a jóért küzdesz, 
a gyarló emberek el nem gáncsolhatnak. Ural-
kodj magadon a nagy kísértések idején! Ne 
hidd, hogy a tanítóhoz nem illik a kemény, fi-
zikai munka! — Ez csak néhány gondolat.Ezek-
kel csak azt akarom mondani, hogy a film ha-
tására bennem ilyen gondolatok kristályosod-
tak ki. Intézetünk heti vezérgondolatai mellé 
ezek közül is írok ki egyet-egyet a naptáramba 
és igyekszem ennek megfelelően cselekedni." . . . 
„A ráckevei tanyai iskola látogatása és ,A har-
mincadik' c. film megnézése után azon csodál-
kozom, hogy még mindig Budapesten vagyok. 
Ez a film még fokozta bennem a fa lura való 
vágyódást- A falusi napraforgó sem tudott Pes-
ten maradni." Én sem maradok ebben a város-
ban. Nagyon örültem Bohusné kudarcának. 
A tanító úr erősen állt. a lábán. Amikor a ta-
nító gyalulta a padokat, a kezem néha önkény-
telenül a gyalulás mozdulatát kezdte. Sok kis 
részlete, de az egész együtt is nagyon tetszett. 
Ha pénzem lesz, engedélyt kérek, hogy még 
egyszer megnézhessem." . . . „Nagyon szerettem 
volna a filmen lenni és olyat ütni a szentség-
törő főmérnök szájára, hogy ezentúl csak any-
nyit tudjon mondani: Bánom a bűnömet. Azt 
is csak dadogva. Felujjongtam, amikor a tanító 
pofonvágta, hogy kiesett az ablakon. Szerettem 
volna kezet szorítani vele, és megcsókolni azt a 
sok fájdalmat kifejező, de mégis elszánt arcot, 
amely kifejezte, hogy ha még annyi akadályt 
kell leküzdenem, ha százszor annyi lesz is az 
ellenségem, mégis vezetem gyermekeim hó-
fehér lelkét a legszebb magyar jövő felé." . . . 
„Örömmel látom helyzetünk olyan alakulását, 
hogy értünk, a mi életünkért művészek szállja-
nak síkra." . . . „Eddig is a tanítói pályát vá-
lasztottam, a film azonban ehhez többlet-idea-
lizmust és lelkierőt adott még. Igazi tetszése-
met leginkább és legőszintébben könnyeim iga-
zolták." . • • „Nagyon nehéz egy tanító sorsa. 
Sok akadálya van. Ez a film megmutatja, ho-
gyan lehet a nehézséget, "az akadályt legyőzni. 
Akarattal . Ha az akarat megvan, minden köny-
i:yen megy. Még a deszkagyalulás is. Ezt az 
akaratot felébresztette bennem és már meg is 
van a hatása: Jobban tanulok, mint máskor." 
.. • „Nagyon nagy hatással volt rám. Egyik 
filmben sem tapasztaltam még annyi életet, 
annyi élniakarást, mint ,A harmincadik' című 
filmben. Ha valaki akar, ha vannak ellenzői is, 
a győztes az, akinek erősebb akarata van . " . . . 

,.A tanítói feladatok megoldására olyan egész 
emberek kellenek, mint Nagy Gábor volt. Én 
is szeretnék Nagy Gábor lenni.". . . „Amikor 
hazajöttünk, a vacsora utáni szabadidőmben a 
folyosó egyik sötét ablakába támaszkodva ú j ra 
lepergett előttem a film. De most már meg-
állva az egyes jeleneteknél és megkérdeztem 
magamtól, hogy én hogyan cselekedtem volna 
akkor, amikor megmutatták nekem a jövendő 
iskolámat és lakásomat: a gépházat. És a többi 
nehézség.. . És ekkor sűrűn potyogtak szemem-
ből a könnyek, mert úgy éreztem, hogy nem 
tudtam volna megküzdeni ennyi nehézséggel. 
De egy biztató hang, a leghűbb barátom: a 
lelkiismeretem megszólalt: Ne s í r j ! Hanem ké-
szülj még nagyobb erővel, akarat ta l és kitar-
tással a hivatásodra, mert a megfeszített erő-
nek meg lesz a jutalma. A művészek lendülete 
magával ragadott engem is és szinte együtt 
küzdöttem a tanítóval. Sorsát magamévá tet-
tem. Sokat gondolkoztam azon, mi történjék ak-
kor, ha az akadályok nem omlanak le, mint a 
filmen és a tanító sorsa reménytelennek lát-
szik. Meggyőződésem, hogy csak látszik, mert 
a küzdelmet tovább folytatva akár a végtele-
nig, harcolva lendülettel, bízva az igazság győ-
zelmében, az eszme diadalmaskodni fog. Ez 
volt a film hatása rám. Megtanított rendület-
lenül hinni, bízni a magyarság jövőjében, küz-
deni a magyar gyermekért ." . . . „A film nem 
tanítani, befolyásolni akart, példaadás volt. 
Nagy Gábcr szembeszáll a kísértéssel. Végig 
szenved minden aljasságot. Semmit sem sajnál, 
csak a gyermekéért hull a könnye. Megalázta-
tás éri. Szégyenletes szavak zúdulnak feléje. 
Mindezeket lehajtott fejjel hallgatja. De mikor 
a főmérnök megdöglött bányász-kölyköt említ, 
mint egy félelmetes hatalom csap le a népért. 
Példa, hogyan kell a gyermekek iránt érez-
nünk." . . . „Valahányszor filmet láttam, mindig 
éreztem, hogy moziban ülök. E film szereplőj 
kiragadtak engem a székből és szinte velük 
együtt éltem végig a történetet. Most láttam 
először Páger Antalt játszani. Jóleső ölömmel 
állapítottam meg, hogy keresztény magyar szí-
nész is lehet művész, nagy művész. És ilyennek 
ismertem meg Páger Antalt. Olyan híven, min-
őén erőltetés nélkül adta a falusi tanító szere-
pét, hogy született tanítónak véltem és vélem.' 
. . „Páger Antal egész személyiségét, tudását 
és érzését belevitte a darabba. Ha más játszotta 
volna, nem lett volna ilyen sikerült a darab. 
Végre már megkezdődnek a magyar filmgyár-
tás egén is az igazi értékes filmek. Bors Ist-
ván, Földindulás, Dr. Kovács István, most pe-
dig ,A harmincadik', igazi jó magyar filmek. 
Xem véletlen, hogy éppen Páger Antal játsza 
mindegyikben a főszerepet. Az ízzig-vérig tős-
gyökeres magyar színész teljes lelkével játszik. 
Ez a fi lm is azt mutatta, hogy nemcsak a vad-
nyugati filmek izgatóak, mozgalmasak. A jö-
vőre nézve ez a film elhatározásomat erősí-
tette. Lát tam a vasakarat tal való dolgozásnak 
az eredményét Ez a film bizonyította az inté-
zetünkben régen használatban lévő mondást: 
Mire való a nehézség? Hogy legyőzzük!".. . 
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„Én nem hivatásérzetet kaptam e filmtől (mert 
az már bennem előbb is megvolt, de el tudom 
képzelni, hogy sokan ennek a filmnek a hatá-
sára lesznek tanítókká), hanem rendíthetetlen 
iminkalendiiletet, hitet az eszmények és igazság 
győzelmében. A délutánt követő éjtszaka ál-
momban én is irányító jelzőoszlop voltam, ós 
mutat tam az utat sok-sok kis magyar gyer-
meknek." . . . „Szentirmai László (a mult évben 
az V. évf. vezére) bent volt az intézetben. Már 
regebben jó barátságot kötöttünk. Nagyon 
szép beszélgetést folytattunk. Elmondotta, hogy 
lelke tele van tanítványai iránt való szeretet-
tel. Soha nem hitte volna, hogy valaha is ilyen 
boldog legyen. Most elmegy katonának, de min-
den gondolata hazájáé, s az itthon hagyott gyer-
mekeié. Még alig két hónapja, hogy taní t ja 
őket, és máris sírva búcsúztak tőle. Ez a beszél-
getés megérlelte bennem azt az elhatározást, 
ha a jó Isten segítségével sikerül ietennem a 
tanítói képesítő vizsgát, azonnal beadom a kér-
vényemet, hogy már ősszel taníthassak. Ebben 
az elhatározásomban megerősített ,A harminca-
dik' c. f i lm." . . . „Eletem egyik legnagyobb él-
ménye volt ez a film. Minden mozzanata a va-
lóság erejével hatott. Mintha nem is filmet 
láttam volna, hanem a való életet. Mélyen meg-
rázott és a lelkemet a legnagyobb mélységekig 
megmozgatta. A magyar f i lmgyártásnak min-
den bizonnyal ez az első igazi sikere. Végre 
egy igazi film, ahol a küzdő tanítói jutott szó-
hoz. í*ieni tudom eléggé dicsérni a nagyszerű-
ségét. (Erről a _ filmről könyvet lehetne írni.) 
Nem tudom eléggé dicsérni a szereplőket, külö-
nösei: Páger Antal alakítását. Nem is alakí-
totta, hanem élte a szerepét- Olyan valószerű 
volt, olyan lendülettel és akarással teli volt az 
egész egyénisége, mint egy 20 éves fiatal-
embernek. Olyan fiatalembernek, mint amilyen-
nek nekem is kell lennem. Megvallom őszintén, 
hogy sírtam. Akkor döbbentem igazán a taní-
tói hivatás nagyszerűségére. Mennyit lehet dol-
gozni! Mindig azt hittem, hogy a tanítói pálya 
az én erőmhöz nem méltó. Most látom, hogy 
ide szinte emberfeletti erő szükséges. Szeretném 
látatlanba is megszólítani a nagy művész ke-
zét. Sokat, igen sokat köszönhetek neki: ú j aka-
rást, lendületet és még gyenge, de egyre erő-
södő optimizmust. TJjból fellángolt bennem a 
hivatásom szeretete, amely még most is — 
majdnem egy hét óta — küzd a kevés fizetés 
tántorító hatalmával ." . . . A következő növen-
dékről tudjuk, hogy nem szándékozik tanítói 
pályára menni. Ebben az írásban sem mondja, 
hogy tanító lesz, de mint látni fogjuk — fil-
münk ennek a növendéknek a lelkierejét is 
nagy mértékben fokozta. Azt mondja: „Azzal a 
gondolattal mentem, hogy nem fogok semmi 
újat kapni. Nem így történt. A tanító, nagy 
művészünknek: Páger Antalnak nem is alakí-
tása, hanem életmegnyilvánulása. Ez több mint 
művészet. Eszményi élet. A munka, a szeretet, 
a gyermekszeretet, a problémák tisztánlátása, 
eszményi szerelem, a megingathatatlan tiszta-
ság, amit sugárzott magából, a r ra indított, 
hogy gondolkodóba essem, és tartsak önbírála-

tot. Bizony, nincs meg bennem minden, ami 
őbenne volt. I t t nem beszédről, hanem tettről 
van szó. Ez nemcsak a film főigazsága, do 
egyik legnagyobb magyar művészünk: Páger 
Antal meggyőződése is. Megmutatta, hogy nem 
kell úszni az árral- Amikor csak erkölcsileg és 
tartalmilag jó darabokban játszik, megmutatja, 
hogyan kell a magyar gondolat mellett kiállni. 
,A harmincadik' tanítója ösztönöz a munkára." 

Az alábbiakban tanítványaim írásaiból mu-
tatok be szemelvényeket. Ezeket a Leszámoló-
kat nem kell hosszas magyarázatokkal kísér-
nem. Ezek önmagukért beszélnek. Rövidesen 
csak a következőket akarom még növendékeink 
írásához fűzni. Csak egy olyan növendék volt, 
aki azt írta, hogy a film nem volt különösebb 
hatással rá. Ez az egy kivétel megerősíti a sza-
bályt, azaz a film rendkívül nagy hatással volt 
a növendékekre. A hatások általában ötirányúak 
voltak. 1. Akik eddig is tanítók akartak lenni, 
azok elhatározását erősítette, idealizmusát nö-
velte- 2. Az ingadozók közül sokat a tanítói 
pálya felé terelt. 3- Vannak, akik tanítók akar-
tak ugyan lenni, do valamely városban. Most 
a falu felé törekszenek. 4. Akik nem szándé-
koznak tanítói pályára menni (ez intézetünk-
ben töri>e kisebbség), azok jellemét, munkalen-
dületét is nagy mértékben fokozta. 5. Azoknak 
a hivatásérzetét is megerősítette, akik tanárok 
óhajtanak lenni. 

Ha azt nézem, hogy mennyire ragadta meg 
a film a növendékek értelmi, érzelmi és akarati 
életét, azt kell mondanom, csak kicsiny száza-
lékban éreztem, hogy a hatás csak az értelmi 
életét érintette, a túlnyomó többségről azt lehet 
mondani, hogy a film a vesékig hatott. Az írá-
sokon érezhető, hogy a film az egész embert ha-
talmába kerítette. E beszámolásokkal kapcso-
latosan lélektani vizsgálatot is szándékozom 
növendékeimnek megmutatni olyan értelemben 
hegy mennyiben lehet az írásból megállapítani, 
vájjon a hatás a lolkiélet felületén maradt-e, 
vagy pedig valósággal megrázta a diákot. — 
A tanítóképző-intézetek általában nagy gondot 
fordítanak arra, hogy intézeteikben felébresz-
szék és fejlesszék a tanítói hivatástudatot, a 
tanítói hivatásérzést. Az a tény, hogy ilyen 
szellemi légkör mellett ez a film növendé-
keinkre mégis ilyen rendkívül nagy hatással 
volt, muta t ja a film mérhetetlen nemzetnevelői 
erejét. Természetesen nem elégszünk meg az-
zal, hogy a növendékek lelkesedtek a filmért, 
lelkileg összeforrottak a szövegszerzővel és a 
nagy művésszel, hanem azt kívánjuk, hogy ez 
a lelki hangulat cselekedetekben is jusson ki-
fejezésre. Vannak, akik már meg is indultak e 
téren, vannak, akiket saját elméleti állásfogla-
lásuk alapján kell tettekre buzdítanunk. Ezért 
az elmúlt szombaton ezt a vezérgondolatot tűz-
tem ki növendékeink részére: A harmincadik 
hőse: Nagy Gábor nyomában. A mindennapi 
kérdések és a tanítói hivatás óráin be kell szá-
molniok arról, hogy diákkörülmények között 
hogyan valósítják meg „A harmincadik" című 
film gondolatait. 
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A film megtekintése óta azt is megállapít-
hattam, hogy növendékeink lázasan kutatnak 
minden iránt, ami sajátosan magyar, keresik 
azt, hol van olyan magyar érték, amely esetleg 
veszendőbe megy, s amelynek a megmentése az 
ő feladatuk. Kérést intéztek hozzám, kérjem 
meg a tanártestület minden tagját , tar tsanak 
egy vagy több órában előadást arról: melyek 
az illető tantárgy legsajátosabb magyar vonat-
kozásai. Halljanak minél többen a magyar sors-
kérdésekről, sajátos magyar feladatokról, a 
magyar értékekről. Így nyilvánvaló, hogy ez a 
film rendkívüli módon hozzájárult a tanítói 
küldetéstudat felébresztéséhez és fejlesztéséhez. 

„A harmincadik" c. film természetesen a mű-
ködő tanítók lelkivilágát is mélyen érinti. Ez a 
film azonban nemcsak arra alkalmas, hogy mű-
ködő tanítók hivatásérzését erősítse és a leendő 

tanító küldetéstudatát fokozza, hanem arra is 
szolgál, hogy a nagy társadalmat rádöbbentse 
a tanítói hivatás nagy jelentőségére. Az a kö-
zönség, amely nemcsak tapsol, hanem elragad-
tatásában szinte tombol, a jövőben másként 
fogja a tanító munkáját nézni. A tanítói munka 
jobb értékelése szempontjából ez a fi lm egész-
séges forradalmat jelent. Akik a filmet látták, 
bizonyára valamennyien arra törekszenek, hogy 
a jövőben a tanító anyagi és társadalmi hely-
zete jobb legyen. A film társadalmi hatása 
azonban nemcsak az lesz, hogy a tar í tó mun-
kájá t többre fogják értékelni, hanem az is, 
hogy a sok ezer ember önmagában is különb 
emberré lesz. És ezek a különb emberek töké-
letesebb társadalmat fognak alkotni, értéke-
sebb nemzeti életet tesznek lehetővé. Úgyhogy a 
fi lmre nyugodtan mondhat juk: nemzetnevelői 
munkát végez. 

A F A L U S I G Y E R H E K O L V A S M Á N Y A I 
** í r t a : DR. G A B O N A BÉLA 

VALLÁS- és közoktatásügyi mi-
niszter az egyházzal karöltve 
folyó év szeptembere óta mintegy 
700 tehetséges szegény falusi 

gyermek iskoláztatásáról gondoskodik. A tehet-
séges gyermekek kiválogatása az ú. n. képes-
ségmegállapító versenyvizsgán történt. A gyer-
mekeknek a képességvizsgára való jelentkezé-
sük alkalmával többek között arról is be kellett 
számolniok, hogy milyen könyvet olvasnak leg-
szívesebben és mi a legkedvesebb könyvük? 

A tanulók a r ra a kérdésre, hogy milyen 
könyvet olvasnak legszívesebben, a következő-
képen válaszoltak: 

Legszívesebben olvasnak történelmi könyve-
ket ("3 5%), aztán még meséskönyveket (21%), 
útleírásokat (73%), földrajzi tá rgyú könyveket 
(7-2%), regényeket (72%), elbeszéléseket (6%), 
verseket (49%), vallásos tárgyú könyveket 
(3 8%) és tankönyveket (2 9%).* (Mivel a kérdésre 
többen nem egy feleletet adnak, innen van az, 
hogy 100%-nál nagyobb a fenti számok összege.) 

Érdekes, hogy a könyvek közé számítjuk az 
újságot. A tanulóknak 7'3%-a legszívesebben 
újságot, illetőleg folyóiratot olvas. Az újságol-
vasók fele be is számol arról, hogy milyen új-
ságot olvas. Legnagyobb kellendősége van a le-
venteújságnak: a Szebb Jövőnek. Olvassák még 
az Országépítést, Kis Pa j tás t , Magyar Futár t , 
Signult, Magyar Vetést, Gyermekvilágot, Szív 
Újságot, Magyar Szárnyakat, Vasárnapi Köny-
vet, Katona Újságot és a Magyar Cserkész 
című lapot. A jelentkezési lapokon napilap 
címe nem szerepel. 

A tanulóif júság arra a kérdésre, hogy me-
lyik a legkedvesebb könyvük, válaszuk a kö-
vetkező: 

* Ebből a szempontból 988 jellemzési lap adatait hasz-
nálhattam fel. 

Gárdonyi (Egri csillagok, Az én falum, Isten 
rabjai, Zöld erszény, Magyar dicsőség és Bo-
lond Istók) 151%, Petőfi (Költeményei, János 
Vitéz) 8 4%, Arany János (Költeményei és Toldi 
Miklós) 82%, Benedek Elek (Nagy magyarok 
élete, A honfoglalás mondái, Meséi, Csodavilág, 
Magyar mese- és mondavilág, Tündérmesék, 
A honszerző Árpád, Székely mesemondó, Ha-
zánk története, Nagyapó meséi, Bohókás mesék, 
Petőfi életrajza és Két gazdag i f j ú története) 
6'9%, Verne (Tizenötéves kapitány, Strogoff 
Mihály utazása, Utazás a föld központja felé, 
Kétévi vakáció, Senki fia, Sándor Mátyás, Egy 
kínai viszontagságai, Utazás a föld körül 80 
nap alatt és Várkastély a Kárpátokban) 6 2%, 
Defoe: Robinzon 62%, Rákosi (Hős fiúk, Elné-
mult harangok, Korhadt fakeresztek és Oglán 
bég kincse) 6%, Gaal (Kenyér és becsület, Ma-
gyar nép múlt ja és jelene, Magyar királymon-
dák, Virág Palkó, Ezeréves multunkban, Hun 
és magyar mondák, Falusi történetek, Az utolsó 
lantos, A legnagyobb magyar, Suli viselt dol-
gai a polgári iskoláig és Rákócziné Zrínyi 
Hona) 4%, Jókai (Az ú j földesúr, Csataképek, 
Hazánk története, Szeretve mind a vérpadig, 
Kőszívű ember fiai és a Török világ Magyar-
országon) 37%, Molnár (A Pál-utcai fiúk) 2%, 
Sebők (Mackó úr utazásai, A milliomos fia, 
Dörmögő Dömötör utazása, A két árvizes gyer-
mek, Egér a kaszárnyában) 2%, Swift (Gulliver 
utazásai), Grimm-mesék és Farkas Emőd (Diák 
hősök 48-ban, Gyermek kapitány) 15%. 

Néhány könyvvel szerepel: Twain (Koldus 
és királyfi , Tamás úrf i kalandjai), Gabányi 
(A magyar várak legendái, Ezeregyéjszaka me-
séi), Mikszáth (A két koldusdiák), Beecher 
Stowe (Tamás bátya kunyhója), Rákosi Jenő 
(A kis Kelemen története), Hahn (Az i f j ú szen-
tek élete), Czeke Vilma (A bánya apródja), 
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Haugh B. (Vitéz Háry János hőstettei), Kádár 
Lajos (A doni halálbánya), Blaskó (Pityu, Épít-
sünk együtt, Csanád vezér) és Gyökössy (Palo-
tai cserkészek). 

Egy könyvvel szerepelnek a következő írók: 
Madách, Somogyvári, Burnett , Móra, Herczeg, 
Donászy, Koós, Zrínyi, May, Sven Hédin, Har-
sányi, Cooper, Jósika, Kosáryné Réz Lola, Tá-
bori P-, Ego, Komáromi és Huszár K (Itt az is-
mertebbeket soroltam fel.) 

Az említetteken kívül előszeretettel olvassák 
nagyja ink történetét (Rákóczi, Petőfi, Szent 
István, Mátyás király, Hunyadi János, Körösi 
Csorna Sándor, Bocskai, Bethlen, Nagy Lajos. 
Kossuth Lajos és Horthy Miklós életrajzát). 

A jelentkezési, illetőleg a jellemzési lapok-
ból kitűnik, hogy érdeklődnek a honfoglalás 
története, magyarok eredete és vándorlása, Rá-
kóczi szabadságharca, a 48-as szabadságharc és 
a világháború története iránt. 

A falusi ' gyermek — mint lá t juk — szereti 
a történelmet, mert abban , , faj tájának hősi küz-
delméről" olvas és nemzetének harcait ismeri 
meg. 

A világháború óta az i f júságot a technika 
érdekli. A falusi gyermek technikai könyveket 
alig olvas, részint mert ezekhez a könyvekhez 
egyáltalán nem jut hozzá, másrészt, mert az 
i f júság fogékonyabb az őt körülvevő élet erős 
behatásai iránt s így a háborús idők a törté-
nelmi események felé terelik az érdeklődést. 
(Amint a jellemzési lapok következő megjegy-
zései is tanúsí t ják: „történelmi vonatkozású, 
különösen a katonák sorsa érdekli az orosz fron-
ton", „amelyek a magyar hősökről írnak", „min-
den könyv, ami a katonasággal összefüggésben 
van". Többeket a „háborús élmények", a „front-
regények" érdekelnek. 

Gárdonyi müvei közül az „Egri csillagok" 
örvendeznek a legnagyobb népszerűségnek 
(12'2%). Az „Egri csillagok" a falusi gyermek 
lelkét is megfogta. U jvá ry szerint (lá-sd A mai 
gyermek és a könyv című munkájában) ez a 
középiskolásoknak is a legkedveltebb könyve. 
Érdekes, hogy míg a gimnázium alsó négyT osz-
tályában Verne és May vezet, addig a falusi 
szegény gyermek Vernét még olvassa, de Mayt 
úgyszólván nem. 

A legtöbb művel szerepel Benedek Elek-
majd Gaál és Verne. Nagy olvasottságnak ör-
vend az „Egri csillagok", Petőfi költeményei, a 
„Toldi", Robinzon és Rákosi: A hős fiúk című 
könyve. 

A tanulók legkedveltebb írója Gárdonyi, 
majd Petőfi, Arany, Benedek. Verne, Defoe, Rá-
kosi, Gaál és Jókai. Érettük lelkesedik a falusi 
diákoknak több, mint a fele. A másik része több 
mint 50 író között oszlik meg- Ennek oka az, hogy 
a falusi, különösen pedig a tanyai nehezen ju t 
könyvekhoz. A falusi és tanyai fiúgyermek ol-
vasmányait az iskolai könyvtárból, ha van, az-
tán a leventtikönyvtárból, cserkészkönyvtárból, 
népkönyvtárból szerzi be, papjától és tanítójá-
tól kap esetleg könyveket, idősebb testvéreitől 

örökli az elnyűtt középiskolai vagy polgári is-
kolai könyveket. És végül olvassa azokat a 
könyveket, amiket otthon talál. Mindezek hiá-
nyában saját könyveit, különösen olvasóköny-
vét búj ja a falusi szegény diák. Az olvasókönyv 
a legkedvesebb könyv a tanulók 84 százaléká-
nak. Amint látjuk, a falusi fiúgyermek a tör-
ténelmi könyvek után vágyódik leginkább, az 
is, akinek az olvasókönyv a legkedvesebb 
könyve, az olvasókönyvben levő történelmi el-
beszéléseket olvassa legszívesebben. Némelyik 
lapon azt olvassuk: a tanuló ,,ifjúsági folyó-
iratot olvas szívesen, mert ahhoz jut hozzá 
könnyebben, de itt is legjobban a történelmi 
vonatkozásúakat". 

Hogy a tehetséges falusi gyermek éppen 
olyan könyvéhes, mint a városi gyermek és 
csak a mostoha viszonyok korlátolják olvasási 
vágyát, bizonyítja az, hogy egyik-másik jellem-
zési lap arról is hír t ad, hogy a gyermek „az 
i f júsági (iskolai) könyvtárat teljesen kiolvasta". 

A falusi gyermek által olvasott könyvek kö-
zül több nem szerepel az Országos I f jú ság i Iro-
dalmi Tanács közreműködésével összeállított 
jegyzékben, ellenben sok olyan könyv van, 
amely az említett jegyzékbe fel van véve, de a 
tanulók nem olvasták. Sok könyv tehát jóval 
előbb kerül a gyermek kezébe, mint kellene. 
Ennek oka nagyrészt a szegénység, nem tud 
hozzájutni, azt olvassa, ami éppen kezébe ke-
rül, amit kap. (V. ö. több jelentkezési lap meg-
jegyzéseit, hogy a tanuló „minden jó könyvet, 
amihez hozzájut, illetőleg kezébe kerül, váloga-
tás nélkül elolvas.") Így olvas a falusi gyermek 
szakkönyveket, egyháztörténelmet, természettu-
dományi könyveket, gazdasági könyveket, lexi-
kont, naptárakat , tudományos könyveket és a 
Szentírást. 

A tehetséges falusi gyermek kevesebb mesét, 
illetőleg meséskönyvet olvas, mint amennyit az 
i f júsági könyvjegyzék alapján elvárnék. Ha 
figyelembevesszük azt, hogy többen azért olvas-
nak meséskönyvet, „mert iskolai könyvtár hiá-
nyában nem jutnak más könyvhöz", akkor a 
mesét kedvelő tanulók száma az említett 21 szá-
zalékot sem éri el. 

örvendetes, hogy a ponyvatermék vagy nem 
tanulóknak való olvasmány (detektívregény 
stb.) egyáltalán nem szerepel a lapokon. 

A régi iskolák tanítómestereit az jellemezte, 
hogy együttéltek tanítványaikkal. Szinte min-
tázni törekedtek a családot, hogy hozzá hason-
lóan egészen közel és közvetlen lelki közelség-
ben hathasson a tanító a tanítványra-

* 

A nevelés nem lehet a természetes életener-
giák egyszerű kiszolgálója, hanem annak fel-
emelő, ihletet adó életeszményt is kell nyujla 
nia• Ennek kialakítása a nevelés egyik leg-
nagyobb, de egyben legnehezebb feladata is. 
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A HELYIÉRTÉK SZEMLÉLTETÉiE 
írta DK. SIMONYI K Á L M Á N N É 

A népiskola számolástanításának hitem sze-
rint háromirányú alapvető feladata van: 

1. biztos számképek kialakítása, 
2. a helyiérték, a tizes rend fogalmának meg-

értetése, 
3. a logikus gondolkozásra késztető követ-

keztetés megalapozása. 
A számképek kialakítása az alsó tagozat 

munkája. Olyan munka, amelynek már a leg-
több tanító gyakorlatában jó szemléltető mód-
szerei fejlődtek, tehát eredményes. 

A helyiérték fogalmának a megértetése lé-
nyegesen nehezebb s tapasztalataim szerint 
még sok bizonytalansággal küzd. Nem lá t ta t ja 
meg a fonnák mögött a lényeget. Tízzel úgy 
szoroznak, hogy hozzátesznek egy nullát- A 
„semmitől" tízszereződik meg a mennyiséget 
jelentő számjegy értéke? Az írásbeli osztásnál 
„leveszik" a következő számot. Miért? 

Nem akarok százalékot jelentő számokkal 
dobálózni, de érdekes volna a helyesírás terü-
letén történt statisztikai megfigyelésekhez ha-
sonlóan az írásbeli számolás tudatosságának 
fokát is statisztika alapján megítélni. Meg-
figyeléseim szerint süi'gős javításokat követelő 
eredmények jelentkeznének. 

Kezdő tanítókorom legnagyobb problémája 
volt a helyiérték megértetését megkönnyítő, 
osztály (tehát tömeg) számára való szemléltető 
lehetőség. Kuta t tam a módját annak, hogyan 
állítsam a gyermek elé az egyes, tizes, százas 
egységet. A harminc esztendővel ezelőtt egy 
csomóba kötött tíz pálcika nem volt egység, 
ina sem az, ha használják is. Az egy dobozba 
helyezett tíz szem zab stb. sem volt egység. 
Már pedig a tizesrendü számsor megértése a ti-
zes egység megértetésén alapul. 

Kerestem és találtam tehát egységet. Meg 
lehet, hogy van jobb. Nem sok idő van már 
előttem a tanítói pályán, de igaz örömmel ta-
nulnék. köszönnék meg valami jobbat, ha meg-
mutatná valaki. Erdélyben éltem. A lyukas 
bani adta az ötletet. Készítettem fehér karton-
korongokat kb. pengős nagyságban, a közepét 
kilyukasztottam. Ez volt a pengős, az egyes 
egység. Készültek 4 cm sugarú kor'ongok zöld-
színű kartonból. Egyik oldalára felragasztottam 
koszorú alakban tíz egyes korongot. Megvolt a 
tízpengős és tagadhatatlanul egységnek volt te-
kinthető. A közepe szintén lyukas volt- Készült 
8 cm-es sugarú rózsaszínű korong, egyik olda-
lára koszorúalakban felragasztott 10 darab tí-
zessel. Ez a százpengős a százas egység. Ha ezt 
a három egységet sikerült szemléltetéssel vi-
lágosan tudatossá tennem, a többit (ezrest, tíz-
ezrest stb.) már megértik az analógia alapján. 

Az első osztályban a fehér egypengősökkel 
számoltunk, amíg elértük a 10-es számsort. Ak-
kor mindenki kapott egy zöld tízes korongot. 
ürü l t neki s feltétlenül fel kellett váltania, ha 
el akart belőle venni, mert a zöld korongból 

letépni az egyeseket a világért sem szabad. 
Eszükbe sem jutott volna. Ha összeadtak 
7 egyest meg 3 egyest, boldogan jöttek hozzám 
a 10 egyessel, hogy átváltsák egy tízesre. A II. 
osztályban került sor a százas egységre. Ahogy 
a számsor nőtt, nőtt a gyermekek tízes egysé-
geinek a száma, amíg kikerekedett tízre s át-
váltottuk 1 rózsaszínű százasra. Az mindig 
nagy öröm, szinte ünnep volt. Így oldódott meg 
a tizes és százas egység problémája-

Hogyan szemléltessem tömegnek a különböző 
értékű egységek helyét? A tanító asztalán el-
helyezett 1 filléres, 10 filléres, 60-as létszámú 
osztályban nem tekinthető szemléltetésnek. 

Következik a „szöges tábla", amit már ezen 
a- helyen említett egyik kollégám. Itt-ott isme-
rik már, nálunk végzett tanítók, hospitáló kol-
légák hírét vitték, de nincs róla tiszta kép. 

A „szögest" minden tanító (a nő is) otthon 
elkészítheti- Ócska láda még a mai háborús 
világban is akad a faluban. A 90-szer 40 cm 
méretű, feketére mázolt tábla széltében ha-
gyunk egy 7—8 cm széles csíkot, ezen alul az 
egészet piros vonalozással dm2-re osztjuk be. 
Minden négyzetnek a közepén van egy letompí-
tott szög. A szöges táblát az írásra szolgáló 
falitábla mellett helyezem el. A felső keskeny 
csík arra való, hogy számozzuk a helyiértéke-
ket. A jobboldalon az első függőleges négyzet-
sor az egyesek helye. Tehát e fölé kerül a ró-
mai egyes. 

Már az I. osztályban hozászoktatom a gyer-
meket a „szögeshez". Igen hasznavehető barát-
nak bizonyul. Mikor még a fehér, egyes koron-
gokkal dolgozunk, már feltűzik a jobboldali 
szélső szögre a legfelső sorba a 2 egyest, alá a 
3 egyest stb. Ugyanakkor egy másik gyermek 
felírja számjegyekkel a táblára egymás alá, 
ahogyan a „szögesen" látja. Aki a szöges táb-
lánál dolgozik mondja, mikor feltűzi a koron-
gokat: 2 egyes, 3 egyes stb. 

Mikor kialakult a tizes fogalma, helyet ke-
resünk a zöldszínű tizesnek. Fel í r juk az egye-
sek helyétől balra levő függőleges négyzetsor 
fölé: II. A zöld korongot a sima zöld oldalával 
kifelé abba a II.-vei jelzett függőleges sorba 
tűzzük fel. 

Mikor már egy tízesünk van, akkor meg 
mondjuk, hogy egyesünk nincs. Az egyes he-
lyére akasztunk egy bármilyen színű kartonból 
kivágott nullát, mert az a szabály, hogy a fel-
tűzött korongtól jobbra nem szabad szöget üre-
sen hagyni. Már a falusi gyermek is tudja, 
hogy a társasjátéknak szabályai, törvényei 
vannak s azt meg kell tartani. 

A szögesre tűzi az egy tizest s azt mondja : 
„van egy tízesem, egyesem nincs, elfoglalom az 
egyes helyét." Aki í r a táblán, odaír egy nul-
lát. így idegződik be a helypótló 0 szerepe. 
Meg szoktam jegyezni, hogy a „szögesen" nem 
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Ez a „szöges". 
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téveszthetjük össze a tízest az egyessel, inert 
hiszen a tizes zöldszínű, meg nagyobb is. A fel-
írásnál azonban gondolhatnék azt is, hogy a 
számjegy tévedésből csúszott a tizes helyére, 
tehát ott kell lennie az egyes helyén a ü-nak 
6 akkor tudjuk, hogy a számjegy a második he-
lyen van, tehát tizesértékű. 

A II. osztályban sor kerül a százasra is-
A III.-mai jelzett függőleges sorba tűzzük, a 
tizes és egyes helyét foglaljuk el 0-val a „szö-
gesen1' is, a táblán is. Óra előtt 3—4 gyermek-
nek osztok ki előre odakészített boiítékban 
„pénzt", örömmel számlálgatják, mert azt ők 
tűzik fel a „szögesre'1, s a szomszéd lesz a „fel-
író". Ha a borítékban 10 vagy több van vala-
melyik egységből — s gondoskodom róla, hogy 
[egyen —, jönnek a váltópénztálhoz, hogy át-
válthassák, mert tudják a törvényt: egy szögre 
9 darab pénznél többet feltűzni nem szabad. 
Nagy az izgalom a pénz megszámlálásánál, 
hogy kinek lehet váltani, mert az külön öröm. 
Mire a III. osztályban az írásbeli műveletekre 
kerül a sor, az átváltás s a helyiértékek pontos 
egymás alá való írása nm jelent nehézséget. 

Az útmutatásokból idézek: „Szemléltetésekre 
alkalmasak a száz-, tíz- és egypengősök. Ezeket 
az asztalon egymás alá helyezve összeadjuk, 
azután a pénzt elvéve, helyébe í r juk a meg-
felelő értékeket." 

Ezt az utasítást visszük át a „szögesre". 
Taní t juk az írásbeli összeadást. Az óra ele-

jén szokásos egyszeregy és gyorsszámolás után 
1—2 gyakorlati példa keretében szóbeli össze-
adást végeztetünk 2—3 összeadandóval. Követ-
kezik egy olyan példa, amelyben 4—5 össze-
adandó szerepel. Valószínű, hogy nehéz lesz. Mi 
a baj? Elfelejtettük a számokat. Hogyan segí-
tünk magunkon? Felírjuk, amit nem szabad el-
felejteni. Szükséges — ezt eiősen hangsúlyo-
zom —, hogy megtanuljuk, hogyan kell írás 
segítségével összeadnunk. 

Hat, a napok nevével jelzett borítékban ki-
osztom a kereskedő 1—1 napi bevételét. Szüksé-
ges, hogy a hét végén összeszámláljuk a heti 
bevételt. Jön a hétfői boríték tulajdonosa s je-
lenti: van 121 pengőm. Feltűzi a „szögesre" s 
megnevezi a helyiértékeket. A másik gyermek 
a tűzéssel pontosan egyidőben í r ja a megfelelő 
számokat a táblára. Beszél a szögesnél dolgozó 
gyermek: van egy százasom, 2 tízesem, 1 egye-
sem. Jön a keddi bevétel: van 210 pengőm. 
Kettő százas, egy tizes, egyesem nincs. (Az 
egyes helyére tehát egy O-át akaszt, illetőleg ír 
a gyermek.) 

így kerül egyidejűleg a „szögesre" pénzben 
s a táblára számokban a hat nap bevétele. Ter-
mészetesen az útmutatások értelmében úgy ál-
lítom össze az egyes napok bevételének össze-
gét, hogy az összeadásnál az egyes helyiértékek 
összege ne lehessen több 9-nél, hogy váltásra 
ne kerüljön sor az első órán. Külön sorban van 
minden nap bevétele. Mennyi volt a heti be-
vétel összesen? Adjuk össze. Aláhúzzuk a szö-
gesen is, a táblán is. (A helyükön ülő gyerme-
kek nem írnak, hogy jobban figyelhessenek. 
Csak a 3—4. példa kidolgozásánál írnak ők is.) 

Jelöljük, hogy összeadó munkát végzünk. 
Hol kezdjük? Megállapodtunk, hogy először az 
egyeseket adjuk össze- A szögesnél dolgozó 
gyermek beszél. Azt nem láthatja, hogy egy-
egy szögön hány korong van, de átpillant a táb-
lára és ott meglátja. Tehát: 2 egyes -p l egyes = 
= 3 egyes + 3 egyes = 6 egyes + 2 egyes = 8 
egyes. Mikor megnevezi az egyeseket, akkor le 
is veszi a szögről. A másik, a táblánál író 
gyermek, ahogy halad a társa a szögesen az 
egyes sorban felfelé, egyidejűleg muta t j a a 
megfelelő számjegyeket. Együtt van a 8 egyes, 
hová tegyük? A vonal alá tűzi a szögesen s 
í r j a a táblán. Így adják össze a helyiértékek 
megnevezésénél a tízeseket s a százasokat is. 

Megoldunk a szöges segítségével szükség 
szerint két-három vagy több példát, azután 
megpróbáljuk a „szöges" nélkül. Óra végén meg-
nevezzük a szereplő mennyiségeket (össze-
adandó, összeg) s megállapítjuk, hogy érdemes 
volt megtanulni az írásbeli összeadást, mert 
könnyebb, gyorsabb s pontos a munkánk. 

A következő fokozatban megint előkerül a 
„szöges", mikor az egyesek összege, már tizest 
is ad. Az eredmény mondjuk 12 egyus. Figyel 
meztetés nélkül jön a gyermek a váltópénz-
tárba átváltani a 10 egyest 1 tízesre, a 2 egyest 
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feltűzi az egyesek helyére, a tizest hozzáadja a 
tízesekhez. Mikor a tízesek összege meghaladja 
a 10-et, százasra váltanak á t 

Hosszú pályámon nem volt egy eset, hogy 
az átváltásra figyelmeztetni kellett volna az 
átlagfejlettségű gyermeket. 

Nagy létszámú osztályokban dolgozó kartár-
sak mondották, hogy jó szolgálatot tett a „szö-

ges". Ezért gondolom, hogy talán érdemes lenne 
másoknak is kísérletezni vele, mert hiszen 
anyagi feltételei jelentéktelenek. A felső tago-
zat tanulói kézimunkaórán örömmel elkészítik 
olcsóbbfajta kartonból a korongokat. Igen jól 
szemléltethető a szögesen az írásbeli kivonás s 
az osztás is. Ezekről egy következő alkalommal 
szólok. 

Gróf Klebelsberg Kuno életműve. 
— Dr. Huszti József egyetemi tanár könyve. — 

„A Magyar Tudományos Akadémia, a re-
formkor társadalmi áldozatkészségének, első-
sorban Széchenyi István grófnak ez a nagy-
arányú, pótolhatatlan tudományos munkát ki-
fejtő alkotása — Huszti József szavai szerint — 
az első világháborút követő infláció alatt szinte 
csődbe került." Amikor gróf Klebelsberg Kuno 
1922-ben a kultuszminiszteri széket elfoglalta, 
egyik legelső ténykedése volt, hogy a súlyos 
válságba jutott Akadémiát az alkotmányos 
tényezők egyhangú hozzájárulásával az állami 
költségvetés keretében igen jelentékeny anyagi 
támogatáshoz juttat ta. A Magyar Tudományos 
Akadémia a nagy pártfogóra való kegyeletes 
megemlékezésül — elhúnytának tizedik évfor-
dulója alkalmából — megbízta dr. Huszti József 
egyetemi tanárt gróf Klebelsberg Kuno élet-
rajzának megírásával. A mű most került könyv-
piacra, legelső példányát a szerző az idei őszi 
Klebelsberg-emlékülésen mutatta be. 

A közel négyszáz lapra terjedő hatalmas kö-
tet nem annyira életrajz, mint inkább — a 
szerző ezt az előszóban hangsúlyozza is — gróf 
Klebelsberg életművének, az általa életrehívott 
alkotások létre jövetel ének a rajza. Az ország 
elesettségének legsúlyosabb éveiben létrehozott 
kulturális alkotásoknak, gróf Klebelsberg élet-
művének az áttekintése a legidőszerűbb és leg-
tanulságosabb könyv az újabb világválságban 
vergődő mai nemzedékünk számára. A csodá-
latraméltó hivatásérzéssel, kiapadhatatlan lele-
ményességgel és fáradhatat lan kitartással be-
futott és eredményekben a magyar történeti 
mult legnagyobb alakjainak életével vetekedő 
pályafutás fáklyát, hitet és erőt nyú j t mind-

nyájunknak a ránk váró küzdelmes évek mun-
kájához. Ez a gondolat vezette a szerző tollát 
is a mű megírásánál, mert szinte minden sorá-
ból kiütközik a csodálat és áhítatos tisztelet, 
mellyel az életmű összeállításának egyes mozza-
natait elénk tár ja . ,,Klebelsberg — í r ja — kül-
detéses ember volt: földünkre küldetett, hogy 
legmélyebb elesettségünkben a magyar kultúra 
értékeinek megmentésével és további gyarapí-
tásával nemzeti balsorsunkkal szemben elszán-
tan fölvegye a harco t . . . Miniszterségének tíz 
éve a magyar művelődés történetébe új, hatal-
mas fejezetet ír t be. Ezt a tíz évet próbálom vá-
zolni. De természetesen átfogó pillantást kell 
vetnünk az előzményekre is: a legtágabb érte-
lemben vett tanulóévekre. Részletekbe nem me-
hetünk, csak a nagy életmű felé vezető ösvénye-
ket próbáljuk végigkövetni. Ezek az ösvények 
mind ugyanahhoz a célhoz vezetnek: a küldetés 
betöltéséhez . . . Klebelsberg állandóan tanult, 
olvasott, jegyzeteket gyűjtött, elmélkedett. Ké-
sőbbi enciklopédikus tudását és a renaissance-
emberekre emlékeztető káprázatos sokoldalúsá-
gát már fiatal éveiben megalapozta s később a 
legnehezebb munka közben is állandóan frissen 
tartotta, gyarap í to t ta . . . Tanult, gyűjtött , hogy 
később mindig a bővébői meríthessen. Sokat al-
kotott, de a sok közül is egyik legsikerültebb 
alkotása önmaga, a saját személyiségének ki-
formálása, amelynek tökéletesítésén megfeszí-
tett erővel, bámulatos önfegyelmezéssel dolgo-
zott első önmagáraeszmélésétől utolsó lehele-
téig. Soha nem érzett fáradtságot, nem kívánt 
pihenést akkor, ha tettre, vagy legalább valami 
később esedékes közhasznú tevékenység előké-
szítésére nyílt alkalma. Csak így magyarázható 
az a példátlan méretű szorgalom, amely kora 
ifjúságától haláláig alig ismert szünetet." 

ÉRTESÍTÉS. 
Értesítjük áz igen tisztelt Tanító Urakat, hogy Szinyei Merse Jenő vallás- és köz-

oktatásügyi Miniszter Űr a N é p i s k o l a i E g y s é g e s Y e z é r k ö n y v e k újbóli 
kiadását engedélyezte, s ezzel sokezer továbbképzésre vágyó tanító kívánságát teljesítette. 
A sorozatot továbbra i s D r o z d y G y u l a szerkeszti. Az új tanterv szerint átdolgozott 
kötetek közül a közel jövőben először a beszéd- és értelemgyakorlatok vezérkönyvei jelen-
nek meg. Megjelenésük idejéről értesítjük a Tanító Urakat. 

Tisztelettel: 

A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 
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Sokáig lehetne még folytatni a hasonló idé-
zeteket, de nem célunk és helyünk sincs rá. 
hogy a könyvből itt nagyobb részleteket ad-
junk. A mű — véletlenül-e vagy talán szándé-
kosan — Klebelsberg miniszteri éveinek számá-
val egyezően tiz fejezetre oszlik. Az első feje-
zet rövid életrajzi áttekintést ad a pályafutás 
kezdő hivatalnokéveiről és a Julián-Egyesület 
nemzetvédő munkájának a megszervezéséről. 
Addig az ideig tárgyalja Klebelsberg életét, 
míg 1914-ben a közigazgatási bíróságon át eljut 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium adminisztratív államtitkári állásáig. A 
második fejezet a miniszterelnökségi államtit-
kárságon és később a belügyminiszterségen át 
a kultuszminisztérium vezetésének 1922-ben tör-
tént átvételéig terjedő időszakot tárgyalja. A 
III—IX. fejezet a dereka a könyvnek: Klebels-
berg kultuszminiszteri munkásságának és alko-
tásainak az ismertetése. A tizedik fejezet a 
nagy miniszter publicisztikai működését tár-
gyalja, a könyvet záró epilógus pedig Klebels-
berg életművének végső tanulságait és intel-
mét adja. 

Ebben a szűkszavú vázlatban összefoglalt 
tartalom mindent felölel, ami a trianoni ország-
csonkítás után a magyar kultúra ú j életrekel-
tése és fejlődésének megalapozása érdekében 
történt. A népoktatás újjászervezése, a polgári 
iskola és középiskola reformja, a középfokú 
gazdasági oktatás megszervezése, a magyar tu-
dománypolitika alapvetése, a meglevő tudomá-
nyos intézmények autonómiájának létrehozása 
(Gyűjteményegyetem), a svábhegyi csillagvizs-
gáló, tihanyi élettani intézet, külföldi magyar 
intézetek felállítása, ösztöndíj akció itthoni és 
külföldi iskoláztatásra, külföldi tudományos 
kapcsolatok kiépítése, a debreceni egyetem be-
fejezése, a menekült pozsonyi és kolozsvári 
egyetem elhelyezése és működésük anyagi alap-
jainak biztosítása mind olyan nagyjelentőségű 
kultúrpolitikai feladatok, amelyek közül csak 
egynek vagy kettőnek még nyugodtabb és gaz-
dasági lag rendezettebb időkben való eredmé-
nyes megoldása is elegendő az alkotó miniszter 
nevének halhatatlanná tételére. De nemcsak az 
itt felsorolt alkotások, hanem mindazok a kul-
túrpolitikai tervek és elgondolások, melyek' a 
Klebelsberg miniszterségét követő időkben fog-
lalkoztatták a minisztériumot: a nyolcosztályos 
népiskola, az iskolaépítési programm kiszélesí-
tése, a szórványmagyarság kulturális gondozá-
sának megszervezése, a közoktatásügyi igazga-
tás decentralizálása, az iskolák tanulmányi fel-
ügyeletének újjászervezése stb. tervben vagy 
előkészületben már mind szerepeltek abban az 
átfogó kultúrpolitikai programúiban, melyet 
gróf Klebelsberg oly alapos tervszerűséggel ki-
dolgozott-

A magyar oktatók életének, mindennapi ke-
nyerének az alapjai vannak ebben a könyvben 
megírva olyan rendkívül élvezetes és magas-
színvonalú formában, hogy minden pedagógus 
,a legnagyobb örömét találja benne és mindnyá-
jan csak a legőszintébb elismeréssel és hálával 

adózhatnak 'a tudós professzornak, hogy ilyen 
kiválóan értékes munkával ajándékozott meg 
bennünket. 

A könyv a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában jelent meg. ára 15 pengő. 

Nemzetnevelők könyvtára. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rende-

letéből az Országos Közoktatási Tanács Nemzet-
nevelök Könyvtára címmel közös- tanítói és ta-
nári kézikönyvtár köteteit adja ki sorozatosan. 
A Nemzetnevelők Könyvtárának feladata a 
nemzetnevelés egyöntetű közös szolgálatát fo-
kozni, iskolarendszerünk belső munkáját , főként 
az igazi nevelés kialakítását megteremteni, s 
ezzel a tanítói és tanári önnevelést a vonatkozó 
törvény szellemében szolgálni, a korszerű to-
vábbképzést biztosítani. 

A Nemzetnevelők Könyvtára köteteiből eddig 
6 csinos és értékes kötet jelent meg a Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda nyomásával. Hazánk 
címmel dr. Rónai András írta az első kötetet, 
amely a legszélesebb rétegekben is általános 
érdeklődésre tar that számot, mert a legfonto-
sabb nemzeti kérdéseket tárgyal ja: Mi a haza? 
föld és haza; A magyar haza fejezetcímek alatt 
napjaink legégetőbb és legkorszerűbb forrongó 
problémáit is tudós alapossággal fejtegeti. 
Dr. Egyed, István Magyar államélet címmel írta 
meg nemzeti alkotmányunk, törvényes intéz-
ményeink, hatóságaink és ügyköreik ismerteté-
sét s kötetében a bonyolult államélet minden 
kérdésében tájékoztatást talál az érdeklődő-
Dr. Kósa Kálmán A közoktatásügyi igazgatás 
és iskolafelügyelet címmel az igazgatás és fel-
ügyelet rendszerének kialakulását, mai rend-
jét, a vonatkozó törvényreket, a rendszer tagozó-
dását, intézményeit, fokozataikat, az egyházi 
hatóság alatt álló iskolák igazgatásának rend-
jét tárgyalja s ad ezekben a kérdésekben kitűnő-
tájékoztatót. Dr. Várkonyi Hildebrand A gyer-
mek testi és lelki fejlődése címmel minden szülő 
és nevelő számára nélkülözhetetlen ismereteket 
nyúj t kötetében. Szorosabban a népiskolák ta-
nítóit érdekli, de minden iparos és kereskedő, 
valamint kereskedő- és iparoskör is nagy hasz-
nát látja dr. Stolmár László és dr. Horn József 
könyvének, amely a sorozatban N épiskolai 
ipari és kereskedelmi ismeretek c. jelent meg. 
Séehorseh Ferencné Kereskedelmi és üzemi gya~ 
korlatok c- munkája főleg a kereskedelmi isko-
lák tanárainak jelent szolgálatot, de ebben a 
tekintetben úttörő könyv. 

Valamennyi kötet a cél érdekében egészen 
rendkívül olcsó áron és csinos kiállításban je-
lent meg s nemcsak hasznára, hanem díszére is 
válik minden érdekelt könyvtárnak. A vallás-
és közoktatásügyi kormányzatnak ez a korszerű 
és bölcs intézkedése nemzetnevelésünk ügyét 
hatalmas lépésekkel viszi előre. 

(A sorozat többi kötetei gyorsuló egymás-
utánban fognak megjelenni.) 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A honvédelem. 
— Történelem a VII—VIII. osztályban• — 

írta : SZABÓ ISTVÁN 

Tantárgy: Történelem. 
Osztály: V1I-VIII . 
A tanítás anyaga: A honvédelem. 
Tárgyi cél: A mai honvédelmünknek és tör-

ténelmi múltjának megismerése. 
Nevelő cél: Hazafiságra, ősök tiszteletére ne-

velés. Megértése a mai idők nagyfontosságú ta-
karékosságának, beosztásának. 

A tanítás vázlata. 
I. Előkészítés. 

Hangulatkeltés. 
a) Beszélgetés a pölöskei legények besorozá-

sáról. 
b) A legutóbbi bevonulás. 
Miért vonultak be? Hogyan védték őseink 

ezer éven át hazánkat? Erről tanulunk! 
II. Tárgyalás. 

a) A honvédelem szükségessége. Külső, belső 
támadás. A béke, rend. nyugalom biztosítása. 

b) A honvédelem történeti kifejlődése. Hon-
foglaló őseinknél mindenki katona. Szent István 
nemzeti hadserege. Károly Róbert és Nagy La-
jos bandériuma. Zsigmond telekkatonasága. 
Hunyadi és Mátyás zsoldosserege. II. Károly 
állandó serege. Toborzás, verbuválás. 1848. Nem-
zetőrség, magyar honvédség. 1867. Közös had-
sereg. Honvédség. 1920. Nemzeti hadsereg. Zsol-
dossereg. A mai erős magyar honvédség. 

c) A honvédelmi kötelesség teljesítése. 
d) Honvédelmi harcunk a bolsevizmussal. 

Itthoni kötelességeink, viselkedésünk. 
III. A táblára írt vezérszavak alapján össze-

foglalása honvédelmünk múltjának és jelené-
nek. 

b) Katonai erények. 

Részletes kidolgozás-
I. Előkészítés. 

Hangulatkeltés. 
a) Nagy ünnepük volt a pölöskei legények-

nek április 24-én. Kiket ünnepeltek? (Akik be-
váltak katonának.) Kik váltak be? Kik nem? 
Hogyan ünnepelték? Miért ékesítették fel nem-
zetiszínű szalaggal kalapjukat? Kivel jegyezték 
el magukat? (A hazával) Kik voltak szomo-
rúak? Miért szomorkodtak? (Nem váltak be.) 
Ük is szerethetik-e a hazát? Hogyan? (Elvégzik 
kötelességüket.) 

b) Kik vonultak be a közelmúltban katoná-
nak? Hová? Miért vonultak be? (Védik a ha-
zát.) Kitől kell most védeni hazánkat? (A bolse-
vistáktól) 

Hogyan védték őseink ezer éven át hazán-
kat? Erről tanulunk! 

II. Tárgyalás. 
« a) Miért tartja a haza a katonaságot? (Véde-

lemre az ellenség ellen.) Csak kívülről érhet 
bennünket támadás? Van ám belső ellenség is. 
Kik azok? (Rendbontók, izgatók stb. (Miért fon-
tos a belső béke, rend és nyugalom? (Csak ak-
kor lehet eredményesen dolgozni.) Miért szük-
séges tehát a hadsereg? (A külső és belső táma-
dás elhárítása.) 

b) Őseink mivel szerezték nekünk e szép ha-
zát? (Fegyverrel, vérrel) Hogyan tartották 
fenn ezer éven át? Kik voltak akkor a katonák? 
(Minden fegyverfogható fér f i ) Mi volt a fog-
lalkozásuk? (Halászat, vadászat, pásztorkodás 
és harcászat) Miért féltek őseinktől az európai 
népek? (Hallották vitézségüket-) Hogyan har-
coltak? (Csellel.) Könnyű volt-e e szép haza 
megszerzése? 

Szent István korában kik voltak a katonák? 
(A főpapok, főnemesek, nemesek.) Ez volt a 
nemzeti hadsereg. Volt várkatonaság is. A vár-
ispán vezette őket. Ez erős hadsereg volt. Ellen-
ségeink győztek-e felettünk? Pedig sokszor 
megpróbálták megszerezni édes hazánk? Mikor 
nem állta meg helyét e hadsereg? (Tatárjárás-
kor.) Miért (Széthúzás, pártoskodás miatt.) 
A főurak pártoskodtak. Mi lett az egyenetlen-
kedés vége? (Országunk elpusztulása.) 

Károly Bábért milyen hadsereget szervezett? 
(Bandériumokat.) A bandériummal, zászlóval 
jöhetett a király seregébe az a nemes ember, 
aki 50 fegyveres lovas vitézt állító', t ki. Ez erős 
hadsereg lesz. Hatalmas birodalmat alapít is 
velük Károly Róbert fia, Nagy Lajos. Hazán-
kat három tenger mossa. 

Zsigmond király bevezeti a telekkatonaságoi 
A nemesek 33 jobbágy 1 lovas vitézt állítanak 
a megyei bandériumba. 

Közeledik a török veszedelem. Hamar össze 
lehetett-e a bandériumokat állítani? (Nem.) 
Miért? (Lassan jöttek össze.) Pedig a (örök 
állandóan támadott. Milyen hadseregre volt 
most szükség? (Állandó) Ezt fel is ismeri 
Hunyadi János és megszervezi a török ellen az 
állandó zsoldos sereget. Tud-e a török ezzel 
eredményt elérni? (Nem.) Hunyadi kitűnő had-
vezér volt. Állandóan harcolt, ö csak a haza 
sorsát tartotta szem előtt. Köznemesi család-
ból emelkedett a kormányzói méltóságra. Sok 
irigye is volt ám. ü előtte azonban csak a haza 
sorsa lebegett. Gyönyörűen í r ja le ezt Czuczor 
Gergely: Hunyadi c. versében. N. szavald el! 
El is nevezték Hunyadit a kereszténység védő-
pajzsának, Szűz Mária legvitézebb katenájának. 
Mátyás ezt a zsoldos sereget mégjobb fekete-
sereggé képezte át. Erős, hatalmas és boldog 
volt-e az ő korukban Magyarország? (Igen.) 
Minek köszönhették? (A nagyszerű hadsereg-
nek.) Mátyást még ma is emlegeti a nép. Meg-
halt Mátyás király, oda az igazság! 



1 1 9 0 1942 : 23. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Mátyás után gyenge uralkodók következtek. 
Nem tudták az ő kitűnő íeketeseregét sem fenn-
tartani. Szétzüllött, felbomlott a nagyhírű 
feketesereg. Tud-e most már a török tért nyerni 
hazánkban? (Igen.) Jön a nagy nemzeti katasz-
trófánk is: Mohács. Ezt eredményezte a szét-
húzás, a jó hadsereg pusztulása. I t t is ül a 
török 150 évig a nyakunkon. 

Ki szorította véglegesen ki a törököt? (III. 
Károly, amikor a Temesvidéket is felszaba-
dítja.) ö ismét belátja, hogy csak az állandó 
sereg a megfelelő. A hadsereg fenntar tására 
hadiadót vet ki. Ismét erős lesz hazánk. Csak 
egy ba j lesz. Mi volt I I I . Károlynak is állandó 
törekvése? (Hazánkat beolvasztani az osztrák 
tartományok sorába.) Ezért a hadsereg vezény-
leti nyelve a német volt. Mi lett ennek a követ-
kezménye? (Elnémetesedett.) E veszély 1848-ig 
áll fenn. Kossuth hívó szavára megalakul a 
magyar nemzetőrség, majd a magyar honvéd-
ség. Sok diadalt ara t tak az osztrákok felett. 
Hol? Miért tették mégis le a fegyvert? (Az 
orosz túlerővel nem bírtak volna.) Ma kikből 
lesznek a katonák? (Akiket besoroznak.) ITI. 
Károlytól a kiegyezésig nem sorozták, hanem 
verbuválták, toborozták a katonákat. Mi az a 
verbuválás? Mi is tudunk ehhez hasonló szép 
dalt. Énekeljük el! Csapj fel, pajtás, bátorság-
gal... Ez is toborzó dal volt. Amikor Horthy 
Miklós nemzeti hadseregébe toborozták a kato-
nákat, akkor is énekelték. 

A kiegyezés után már úgy sorozzák a kato-
nákat. Mi az a sorozás? (Orvosilag megvizsgál-
ják, ki egészséges és alkalmas a katonai szol-
gálatra.) 

1807. után alakul közös hadsereg és magyar 
kir. honvédség is. Volt haditengerészet is. Ez a 
hadsereg 1918. végéig áll fönn. Édesapád me-
lyiknél szolgált a világháború alatt? Merre jár-
tak? Hol harcoltak? Ismét erős a hadsereg. 
Győznek-e a világháborúban katonáink? Mégis 
miért veszítjük el a háborút? (Izgatók, rend-
bontók szétzüllesztik a hadsereget.) Mit mond 
a híres Linder Béla? (Nem akarok katonát 
lá tn i ) Mi lett ennek a következménye? (Hazánk 
kétharmad része elveszik.) Ellenségeink köny-
nyűszenel, gálád módon megszállják hazánkat. 
Ki teremt ismét rendet, ki szervez ismét ka-
tonaságot? (Horthy Miklós.) Felszabadítja a 
Dunántúl t és bevonul Budapestre. Neki köszön-
hetjük, hogy az örvényből, a bolsevízmusból 
kimentett bennünket. Trianonban engednek-e 
erős hadsereget nekünk felállítani? (Nem.) Csak 
35C00 főből álló zsoldos sereget. Milyen a mai 
hadsereg? (Erős, nagy.) Ki szervezte meg? 
(Horthy Miklós.) Gyarapodott-e hazánk, sike-
rült-e már az elrablott területeket részben visz-
szaszerezni? (Igen) Melyiket? Mikor? (1938. 
Felvidék, 1939• Kárpátalja, 1940. Erdély, 1941. 
Délvidék.) Mindezt minek köszönhetjük? (A bá-
tor, erős, vitéz magyar hadseregnek.) 

c) Harcunk a bolsevizmussal. Ma ismét har-
col a magyar. Ki ellen? (Az oroszok ellen.) 
Miért? Mit akartak? (Egész Európát bolseví-
zálni.) Mi az a bolsevizmus? Miért kell a ma-

gyar hadseregnek részt venni ebben a háború-
ban! (Az ú j Európa sorsának intézésében csak 
akkor vehetünk részt, ha a küzdelemből is ki-
vesszük részünket.) Hol harcolnak a magyarok? 
(Messze Oroszországban.) Ürülhetünk-e ennek? 
Nagy baj volna-e, ha itt a Kárpátokon belül 
lenne az arcvonal? Miért fontos, hogy mi nyer-
jük meg a háborút? Mi lenne a sorsunk, ha el-
veszítenénk? (Talán megszűnnénk létezni.) Mi-
lyen jövő vár ránk, ha győzünk? (Üjra nagy* 
lesz hazánk.) Ezért kell most minden erőnket 
a háború szolgálatába állítani. Ti hogyan vehe-
titek ki a küzdelemből részetek? (Dolgozunk, 
pótoljuk azokat, akik nincsenek itthon.) Fon-
tos-e most a termelés? (Igen.) A katonaságot 
mindenne] el kell látni, hogy harcolhassanak. 
Mert ha megáll a munka, nincs termelés, nem 
lehet a hadsereget sem ellátni. Akkor pedig 
tudnak-e harcolni? Ezért kell ma sokat dol-
gozni, takarékoskodni. Türelmesnek, ha vala-
mit nem kapunk. 

Ezért van a jegyrendszer is. Nehogy egyesek 
sokat összegyüjthessenek, ugyanakkor mások-
nak semmi sem jusson. Azt mondtam, hogy ti 
is katonák vagytok. Ti hol harcoltok? (Itthon.) 
Dolgoztok. De harcolhattok is a belső ellenség 
ellen, mert ilyen is van. Vannak lázítók, rend-
bontók, rémhírterjesztők- Ezek itthon akar ják 
megbontani a fegyelmet, rendet. Mit kell ezek-
kel tenni? (Följelenteni.) A világháborúban is 
katonáink mindig győztek és mégis elvesztet-
tük a végén, azt ilyeneknek köszönhetjük. 

Ha itthon sem tudják sorainkat megbontani, 
ha mindenki megfeszítve dolsrozik, termel és ha 
katonáink a harctéren továbbra is olyan vité-
zül küzdenek, akkor csak kik győzhetnek? (Mi.) 

d) A honvédelem minden polgárnak hazafias 
kötelessége. Vannak, akik a katonakötelezett-
ség alól ki akarnak bújni, vagy onnét megszök-
nek. Hoe-y nevezzük ezeket? (Hazaárulók.) Ezek 
nem méltók a magyar névre. A hazát minden-
nél jobban kell szeretni. Ha kell, életünk is fel 
kell érte áldozni. 
III. összefoglalás. 

a) Milyen volt a honvédelem őseinknél? 
Egyes királyok idejében? Milyen ma? (A táb-
lára írt vezérszavak segítségével honvédelmünk 
történeti kifejlődését a gyermekek elmondják.) 

b) Magyarország évszázadokon át harcolt. 
Kik ellen? (Török, tatár, osztrák.) Ki t védett 
Magyarország? (A nyugatot.) Amikor alkotmá-
nyunkat, szabadságunkat, függetlenségünket 
veszély fenyegette, a jó Isten mindig adott a 
magyar nemzetnek hős, vitéz, bátor hazafiakat. 
Ezek megmutatták, miként kell szeretni a ma-
gyar hazát. Soroljatok fel ilyen hősöket? (Hu-
nyadi, Rákóczi, Horthy.) Mi volt a legfőbb eré-
nyük? (Hazaszeretet, vitézség, bátorság) Olvas-
tunk Horthy Miklósról, amikor megsebesült a 
hajón, hogyan harcolt? (Hordágyra kötöztette 
magát.) Sok ilyen hősre van ma is szükség, 
akkor nem veszhet el hazánk soha. Ki, milyen 
katona szeretne lenni? (Huszár, tüzér stb.) 
A huszárokról tanultunk egy szép dalt. Énekel-
jük el! „Huszár vagyok, édes rózsám. . . " 
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Táblahasználat. 

A honvédelem. 
A honvédelem szükséges. Külső-belső táma-

dás. Béke, rend, nyugalom. 
Őseinknél mindenki katona. 
Szent István. Nemzeti hadsereg. 
Károly Róbert. Nagy Lajos. Bandériumok. 
Zsigmond. Telekkatonaság. 
Hunyadi és Mátyás. Zsoldos- és feketesereg. 
III . Károly. Állandó sereg. Toborzás, verbu-

válás. 
1848—49. Nemzetőrség, magyar honvédség. 
1867. Közös hadsereg. Magyar honvédség-

Haditengerészet. Sorozás. 
1920. Nemzeti hadsereg. 
Trianoni zsoldossereg. 
A mai magyar hadsereg. 
Harc a bolsevizmussal. 
It thoniak kötelessége. 
A honvédelem áll. polg. kötelesség. 
Katonai erények: bátorság, vitézség, haza-

szeretet. 

HAZAI ÉS 
KOLFÖLDITANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Énekszó. Hangjegyes ének- és zenepedagó-
giai folyóirat. Szerkesztik: Kerényi György és 
Kertész Gyula. X. évf. 2. szám. Sok értékes cik-
ket és tanulmányt tartalmaz ez a szám is. íme, 
néhány cím: Főigazgatói körlevél a karénekek-
ről. A budapesti tanker. kir. főigazgató minden-
hol megszívlelendő körlevelét tartalmazza, a 
karének szükséges és fontos voltáról, valamint 
kiviteléről. Csorda Romána előadásának egy 
részlete következik a relatív szolmizálásról, 
úgyszintén Horváth Károly értekezéséből egy 
kis ízelítő: Az ének helye a tantárgyak rang-
sorában címmel. A szórakoztató zenéről és a 
Rádió műsoráról olvashatunk igen megszívle-
lendő cikkeket. Könyvbírálat , hangverseny-
beszámolók, hazai és külföldi hírek egészítik ki 
az értékes folyóirat tartalmát. 

Magyarosan. A Magyar Tudományos Aka-
démia Nyelvművelő Bizottságának megbízásá-
ból szerkesztett és kiadott nyelvművelő folyó-
irat. Szerkeszti: Putnoky Imre. A folyóirat 
1942. évi 4. füzetének első nagyobb cikkét Lová-
nyi Gyula í r ta : „A háború ú j katonai kifeje-
zései az újságok tükrében" címen. Megállapítja, 
hogy a háború az ú j műszaki és szervezeti fo-
galmak kifejezésének sokaságával telíti a kato-
nai nyelvet. Bár akad köztük sok jó is, mint 
határvadász, páncélos hadsereg, földerítő kocsi 
stb., de sok rontást is hoztak nyelvünkbe. Pl. 
páncélezred, helyesen páncélos ezred. Harckocsi, 
helyesen harci kocsi, mert a kocsi nem harcból 
készült. Hajóegységek, tankegységek helyett 

szószaporítás nélkül hajók-at, harci kocsik-nt 
mondunk. Helytelen pl. a hajótér szónak hajó 
helyett használata is. Nem 50.C00 tonna hajó-
tért, hanem 50 030 tonnányi hajót süllyesztettek 
el. Nem a hajótér szállít, hanem a hajóteret 
szállítják. Légelhárító ágyú helyett légvédelmi 
ágyú a helyes kifejezés. Búzás Dezső: „Szójáték 
vagy nyelvi törvény?" című cikkében érdeke-
sen, példákkal igazolja, hogy csak a nyelvhasz-
nálat szabja meg, hogy két egyértékű szó, sőt 
azonosnak látszó szóalak közül miért jó és hasz-
nálható egyik öszefüggésben az egyik, de miért 
hibás a másik. Különös figyelmet érdemelnek 
a folyóirat kisebb közleményei is, mint Zolnai 
Gyula: „Helyesíró szabalyok", Wintér Is tván: 
,.Egybeírás, különírás ' , Búzás Dezső: „Mi a 
h i n t e r l a n d f , „Fekete... fekete",, ,Tagadva állító 
vagy állítva tagadó mondatok'". Loványi Gyula: 
,,Az -s melléknévképző hibás használata". 
Haragos Sándor: „Szemben — iránt" című, sok 
értékes fejtegetést, magyarázatot tartalmazó 
cikkei. A folyóirat további részében mi, tanítók 
is nagyon sok hasznosat, megszívlelni valót 
találunk. A folyóirat kiadóhivatala: Budapest, 
V., Akadémia-u. 4. sz. Előfizetés egész évre 1 P. 

A Magyar Szemle decemberi száma folytat ja 
a nagy magyar lelki egység kialakítását elő-
mozdító tanulmánysorozatát. Lakos Endre és 
Révész Imre cikkei után most P- Kőnig Kele-
men az összes keresztényeknek a kegyelmi élet-
ben való találkozását sürgeti. Két cikkben ün-
nepli a Magyar Szemle Kodály Zoltánt hatva-
nadik születésnapja alkalmából; a nagy zene-
költő egyéniségét és munkásságát Prahács 
Margit ismerteti, Nádasy Alfonz pedig a ma-
gyar szentzene megújhodásában kivívott érde-
meit méltatja. Kölcsey és Bajza szellemében 
kell méltóságát vesztett irodalmi kri t ikánknak 
újjászületnie, hirdeti Makay Gusztáv „Kritiku-
sok árulása" c. cikkében. Ligeti Lajos a magyar 
őshaza burjánzó műkedvelő irodalmának alap-
vető tévedéseire mutat rá és részletesen foglal-
kozik Bendefy László legújabb könyvének fo-
gyatékosságaival. A német irodalmi élet ünne-
pelt nagyságáról, G. Hauptmannról rajzol mű-
vészi képet Pillér Achilles. Az elsötétítés ideje 
alatt elkövetett bűncselekményekről és az 
azokra kiszabott büntetésekről értekezik Auer 
György. Bánliidi Zoltán a jövő „agromér-
nök"-ének feladatát és a magyar mezőgazda-
ságban való elhivatottságát fejt i ki. A nemzet-
közi események alakulásáról tájékoztat Gogolák 
Lajos külpolitikai szemléje. Nagy Adorján ú j 
színésznemzedékünk problémáit vi lágí t ja meg-

Evangélikus Népiskola. Az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesület folyóirata. Szerkeszti 
Somogyi Béla. December havi számában vezető 
helyen N. J.: ,.Ige — tett" címen elmélkedik. 
Majd az egyesület ezévi közgyűlésén elhang-
zott, gondolatokban gazdag elnöki megnyitót 
olvassuk. Benedek Vince „Az erős akarat gyü-
mölcse" cím alatt meleg hangon ír a tanítói 
összetartás erejét példázó számos tanítói jóléti 
intézményről. Ezek között is elsőhelyre állítja 
a Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja keze-
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lésében lévő tanítói jóléti intézményeket. Ilye-
nekkel egy kultúrnemzet tanítósága sem dicse-
kedhetik. Erkölcsi kötelessége minden magyar 
tanítónak, hogy tagja legyen! Simonyi Hajas 
Gyula: „Az életnek tanítsunk, ne az iskolának" 
értékes, pedagógiai gondolatokat tartalmazó 
cikkében a lelkiismeretes tanító működésének 
alapfeltételeit sorolja fel. Halmai Olivér: „Türe-
lem rózsát terem", K J „ N é h á n y gondolat az 
olvasás-írás tanításáról" címen a tárgy taní-
tásának módszertani kérdéseivel foglalkoznak. 
Egyesületi Élet, Hír és Könyvismertetés, vala-
mint Kántori rovataiban is bőséges anyagot 
talál az olvasó. 

Gyermekvédelem. Felelős szerkesztő: vitéz 
Pécsváry-Herrmann Miksáné. November havi 
számában Karácsony Sándor: „A kisgyermek 
elemi joga a társaság" cím alatt a gyermektár-
saság jogosultságának érveit, ellenérveit so-
rolja fel. Áfra János dr. a Székesfővárosi 
Pályaválasztási Tanácsadó és képességvizsgáló 
Intézet szervezetét ismerteti. Az intézet három 
szakosztályban működik. Az iskolaválasztási 
tanácsadást végzi, az élethivatásokra való alkal-
masságot állapítja meg s végül a pályaválasz-
tási és képességvizsgálati szakirodalom műve-
lésével, a statisztikai adatok tudományos feldol-
gozásával és kiadásával foglalkozik. Nem zár-
kózik el a vidéki i f júság tájékoztatásától sem. 
A pályaválasztási tanácsadás általában ingye-
nes. A képességvizsgálatokért 4—12 pengő kö-
zött váltakozó a térítési összeg. Közalkalma-
zottak, hadigondozottak, vitézek gyermekei-
nek vizsgálataiért a díjak felét kell fizetni. 
Sulyokné Z„ Kiss Etelka: „Amit elhanyagol-
nak" című cikkében meggyőzően bizonyítja, 
hogy a hitnek, vallási életnek fejlesztésére 
szüksége van a gyermekvédelemnek éppúgy, 
mint az orvosi tényezőkre. A folyóirat hír-
rovata is gazdag. 

Magyar Népiskola. Az Állami Tanítók és 
Óvónők Országos Egyesületének hivatalos lapja. 
Felelős szerkesztő: Kerék Péter. 1942. november 
15-én megjelent számában „A megtévesztés 
ellen" cím alatt terjedelmes cikkben meggyő-
zően száll síkra a tanítói egységet megbontó 
törekvések s az erők szétforgácsol'ása ellen. 
Közérdekű hírek, régóta hangoztatott tanítói 
sérelmek ismertetésén kívül egyesületi közlemé-
nyeket, beszámolókat is olvashatunk a havon-
ként megjelenő tanügyi folyóiratban. 

Jásznagykún-Szolnokvármegyei Népművelés. 
A vármegyei Tanítóegyesület és a királyi tan-
felügyelőség hivatalos közlönye. Felelős szer-
kesztő: Csontos Sándor. December havi számá-
nak vezetőcikkét „Karácsony" címen Csontos 
Sándor írta. Kováts János dr.: „Visszavágyom" 
cím alatt emelkedett lélekkel dicsőíti a munkát 
s mint nyugdíjas visszavágyik a szolgálatra, 
hogy a rajongásig szeretett munka mellett s 
annak teljesítése közben gyakorolhassa az igaz-
ságot, a szeretetet és a segítőkéz munkáját. 
Makra Sándor: „A tanító és a néprajzi gyűj-
tés" cím alatt folytatja a népi élet kincseinek 

gyűjtéséhez értékes gyakorlati tanácsainak köz-
lését. A továbbiakban „Harmincadik. . ." címen 
jóleső érzéssel és büszkeséggel ír Kerecsenrli 
Kiss Márton kartársunk művészi filmjéről. 
Hírek, hivatalos közlemények töltik ki a lap 
többi részét. 

Német tanügyi lapokból. 

A Die Deutsche Schule szeptemberi száma 
vezető helyen Josef Schwcigeil „Zur Neuord-
nung unserer Rechtsclireibung" c. cikkét közli. 
A német helyesírás reformjának kérdése már 
régen időszerű és e tekintetben az 1S01. évi 
„Helyesírási konferencia" sem hozott megnyug-
vást. A német helyesírásnak a német nép szel-
lemének kell megfelelnie. A nép nagyrésze 
csak a népiskolát látogatja és itt az idő leg-
nagyobb részét a helyesírás gyakorlásával töl-
tik el — kielégítő eredmény nélkül. — A cikk 
írója ezután sorra veszi a német helyesírás leg-
nehezebbnek látszó kérdéseit és arra az ered-
ményre jut, hogy a nép egészséges nyelvérzé-
kére támaszkodva kell megalkotni a német 
helyesírás ú j reformját. Hans F. Zeck Indiáról 
értekezik, amely ma az érdeklődés előterében 
áll. Helyesen látjuk-e Indiát? — veti fel a kér-
dést és arra az eredményre jut, hogy az indiai 
belső helyzetnek félreismerése az angol poli-
tika félrevezetésének eredménye. Négy év-
folyamra kiterjedő kitűnő tanmenetet találunk 
a „Szülőföld és honismeret" anyagából Fr'ed-
ricli Woltcriö\. Az ú j iskolaévvel kapcsolatban 
a tanító feladatairól olvashatunk még igen 
sikerült elmefutfatást. Tanügyi szemle és 
könyvismertetések egészítik ki az igen tartal-
mas lapot. 

Amerikai tanügyi lapokból. 

A mókus téli előkészületei. 
Ha késő ősszel az erdőkben, parkokban figye-

led a mókusokat, bizonyára meglep, mennyire 
megváltoztatták nyári szokásaikat. Nyáron a 
mókus a talált ennivalót rögtön, ott helyben 
elfogyasztja. Mellső lábaival ta r t ja és látható 
gyönyörrel rágicsálja a diót, mogyorót, makkot 
s ha megette, vidáman továbbszalad keresni 
újabb jó falatot. 

Ősszel a mókus egész máskép viselkedik. 
Természetesen most is megeszi a diót, mogyo-
rót, makkot; de gyakrabban inkább azt látod, 
hogy szájában tartva, lekúszik vele a fáról, 
mellső lábával a puha földben lyukat kapar, 
abba beleejti és földdel betakarja, majd felsza-
lad a fára s eltűnik a szemed elől. Ha elbújsz 
egy bokor alá és csendesen fekszel, megfigyel-
heted, amint ismét lejön, megint elrejt egy-egy 
diót, mogyorót, makkot; és csinálja ezt nap-nap 
mellett, fáradhatatlanul, majdnem egész őszön 
keresztül. 

Én dióról, mogyoróról, makkról beszéltem, 
mert ezek a kedvenc csemegéi a mókusnak. Ám 
minél gyakrabban figyelem ezeknek a szorgal-
mas kis állatoknak a szokásait, annál jobban 
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meglep táplálékuk bámulatos változatossága. 
Nemcsak a diót, mogyorót, makkot eszik meg 
nagy élvezettel, hanem a rügyet, a fák húsos 
terméseit, magvait is. 

Sokan teljesen növényevőknek tar t ják a mó-
kusokat, de bizony nem azok. Sok esetben ki-
lopják a madárfészekből a tojásokat, sőt házi 
szárnyasaink tojásait is lopkodják. És ami még 
rosszabb, a fiatal madarakat is megölik és meg-
eszik. Egyik barátom megfigyelte, amikor a 
mókus egy varjúfiókát cipelt el a fészekből. 
Így aztán a mókusok „téli éléstár"-ában gyak-
ran igen érdekes dolgokat lehet felfedezni. Volt 
eset, amikor egyetlen mókus raktárában, egy 
kidőlt fa alatt, több mint £03 tyúktojást talál-
tak; más esetben egy üvegház közelében a fű-
ben elrejtve nagy csomó paradicsomot fedeztek 
fel. Nagy kertekben, gyümölcsösökben ti is 
találhattok mókustól elrejtett almát és más 
gyümölcsöt. 

Gyakran olvashattátok természetrajzkönyve-
tekben, hogy a mókusok a tél nagyobb részét 
mély álomban töltik, s hogy azért gyűjt ik ösz-
sze a táplálékot, hogy mikor felébrednek, le-
gyen mit enniök. Ez már idejétmúlta megálla-
pítás. Ha valaki olyan országban lakik, ahol 
sok a mókus, annak nem kell bizonyítani, hogy 
a mókusok nem téli alvók. Én még sohasem hal-
lottam, hogy a mókus úgy átaludná a telet, 
mint pl. a sündisznó. Bizony a mókusok min-
dennap előjönnek a rejtetthelyükről megsze-
rezni táplálékukat, még a leghidegebb időben 
is. Meg is állapíthatod, hogy merre jártak, ha 
a hóban lévő lábuk nyomát követed. Nem min-
denki ért azonban a mókusok megfigyeléséhez, 
s így gyakran nem veszi észre őket ott, ahol 
mindennap láthatók. Ha megkérdeztek egy 
erdőőrt, hogy hogyan lehetne látni mókust, azt 
fogja mondani, hogy fagyj meg 5—10 percre és 
tartsad a szemed nyitva. Azt érti ezalatt, hogy 
olyan csendben kell maradnod azon a helyen, 
ahol állsz, mintha tényleg odafagytál volna. 

De nemcsak raktározással gondoskodik a 
mókus a téli élelemről. Nyáron, amikor bősége-
sen talál táplálékot mindenfelé, mindenből 
sokat eszik. Januárban és februárban gyakran 
nagyon messzire kell mennie és sok nehézséggel 
jut bizony sokszor gyenge ebédhez. Azért sová-
nyak és karcsuk ilyenkor. De nyáron és kora-
ősszel aligha látsz karcsú mókust. Az olajtar-
talmú dió, mogyoró, makk nagyon tápláló, 
különösen, ha alig kell érte fáradni. Nem úgy, 
mint télen, amikor virághagymát kell kiásni a 
fagyott földből és nehéz meghízni néhány mér-
gesgombától és aszalódott bogyótól. Nyáron és 
ősszel mindennap jóllakik a mókus s így min-
dig kövérebb és kövérebb lesz. Jóval az ősz be-
fejezése előtt vastag zsírréteg fedi a testét, ami 
nemcsak mint jó meleg télikabát tesz szolgá-
latot, hanem éppenúgy, mint a tevék púpja, 
tartalékul is szolgál az ínséges időkben. 

Mit gondoltok, vájjon tudja-e tényleg a mó-
kus, hogy egy hideg és nehéz időszak áll előtte 
és hogyha nem tesz elég táplálékot félre a szű-
kös napokra, koplalnia kell vagy talán éhen 
is hal? 

Gondoljatok arra, hogy a mókus nem az 
egyetlen állat, amely raktározza a táplálékot, 
ha nem éhes. Bizonyára láttatok már kutyát 
rohanni, szájában csonttal, hogy azt elássa. És 
biztosan hallottatok olyan patkányokról, ame-
lyek burgonyát és tojást tároltak. Én olyan 
patkányról is hallottam, amely több mint húsz 
békának a hulláját gyűjtötte össze. A róka 
ugyanezt csinálja, ha már eleget evett a zsák-
mányból, elcipeli a maradékot, hogy elássa a 
földbe. 

Az is megfigyelhető, hogy egészen fiatal és 
tapasztalatlan állatok gyakran éppenúgy gyűj-
tenek táplálékot, mint a mókus. Például fiatal 
mezei egerek, amelyek még egyáltalán nein 
ismerik a tél borzalmait, óriási tömegben gyűj-
tenek össze magvakab És ugyanez áll a fiatal 
rókákra is. Tudok egy esetről* amikor néhány-
hetes rókakölyök igyekezett elrejteni fészkébe 
egy nyúllábat. Nos, ennek a fiatal kölyöknek 
nem volt alkalma ezt a szüleitől megtanulni és 
egész biztosan eddig még nem szenvedett éhsé-
get. Vájjon, miért igyekszik elrejteni azt a táp-
lálékot, amire pillanatnyira nincs szüksége? 

A válasz csak az lehet, hogy a táplálékgyüj-
tés az állatoknál többnyire ösztönös szokás. 
Éppenúgy, mint a póknál a hálószövés, ami 
tökéletesen sikerül, minden tanulás és tudás 
nélkül. 

Ebből következik, hogy a mókus téli elő-
készülete is inkább ösztön, mint értelem dolga. 
Azért tárolják a mogyorót, diót, makkot, mert 
ezt a természetük parancsolja és nem előre-
látásból, mint mi, amikor szénnel töltjük meg 
a pincénket. 

Ez az ösztöilös táplálékgyüjtés megérteti ve-
lünk azt, amit eddig talán különösnek talál-
tunk, t. i. hogy miért tárol a mókus rcmlandó 
élelmiszert is túlságosan nagy mennyiségben. 
Ha értelemmel cselekednék, nem tárolna két-
száz tojást vagy nagy tömeg paradicsomot. Az 
is érthetetlen szokása a mókusnak, hogy az 
erdőben mindenfelé szerteszét rejti el a diót, 
mogyorót, makkot, nehezen hihető, hogy vissza 
tudjon emlékezni a sok rejtekhelyre. 

Van azonban a mókus eme szokásának álta-
lános haszna, nevezetesen, hogy a széthordott 
magvakkal elősegíti ú j tölgyfaerdő és mogyoró-
liget keletkezését. Tehát így lesz a szorgalmas, 
kicsi mókus az erdő ültetvényese. C. E-
The Selioolmaster and 
Woman-Tcaclicr's Clironiclc. 

T U D O M Á N Y , I R O D A L O M , M Ú V É S Z E T 

„Állami tanárok, tanítók cs egyéb tanügyi 
alkalmazottak illetményei." 

Ezzel az elnevezéssel hagyja el a sajtót a kö-
zeli napokban dr. Fodor Gyula miniszteri szám-
vevőségi tanácsos és Nyáry László miniszteri 
számvizsgáló könyve, amely rövid és áttekint-
hető tájékoztatást nyúj t illetményjogi és ezzel 
kapcsolatos kérdésekben. 
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Az ország örvendetes megnagyobbodásának 
ténye szinte megköveteli azt, hogy a visszatért 
területek tanárai, tanítói, valamint egyéb al-
kalmazottai kellően tájékoztassanak a magyar 
közszolgálati alkalmazottak illetményei stb. 
kérdésében. Éppen ezért hézagpótló mű dr. Fo-
dor—Nyáry szerkesztésében megjelenő könyv, 
mert az eddig kiadott hivatalos és több vaskos 
kötetre terjedő jogszabálygyűjtemények olyan 
szerteágazó, hatalmas anyagot ölelnek fel, hogy 
azok áttanulmányozása nem, vagy csak ke1 

vésbbé já r tas tanár, tanító számára körülmé-
nyes és hosszadalmas, de főképen költséges. 

A könyv ára éppen ezért méltányosan van 
megállapítva, hogy kevés kiadással legyen meg-
szerezhető. Röviden közöljük a könyv egyes fe-
jezeteit, hogy némi betekintést nyerhessünk a 
tartalomba. 

Az I. fejezet a tanárok, tanítók (állami tiszt-
viselők) és egyéb alkalmazottak illetményeire 
vonatkozó főbb rendelkezéseket tartalmazza, 
így a fizetések, lakáspénzek, családi pótlékok, 
pótlékok és mellékilletmények, az 1D42. évi ok-
tóber 1. napjától kezdve engedélyezett háborús 
különmunkaátalány, kiküldetési és átköltözkö-
dési illetmények, valamint a honvédelmi kötele-
zettség teljesítése esetén járó illetmények 
ügyét. 

A II- fejezetben a jogok és kedvezmények 
vannak felsorakoztatva, így például a fizetési 
előleg, Pénzintézeti központi kölcsön, OTBA 
szolgáltatások stb- kérdése. 

A III . fejezet az illetmények elévülését, té-
vesen megállapított illetmények helyesbítését 
és a térítmények behajtása körüli kérdéseket 
tárgyal ja . 

A IV. fejezetben az illetmények lefoglalá-
sára és elzálogosítására vonatkozó főbb rendel-
kezések vannak ismertetve. 

Az V. fejezet a jogorvoslatokra és a bíró-
sági panaszjogra vonatkozó főbb rendelkezése-
ket tartalmazza. 

A VI. fejezet az illetményeket terhelő adók 
és egyéb járulékok kérdéseivel foglalkozik. 

Végül a VII. fejezetben van szó az illetmé-
nyek megállapításával és kiutalásával kapcso-
latos teendőkről. A tanár, tanító ebben a feje-
zetben nyer szabatos, alapos és pontos tájékoz-
tatást például arról, hogyan kell házasságkötés, 
szülés esetén a családi pótlékot, ráutal tság ese-
tén a fizetési előleget stb. kérelmezni. Mint fon-
tos körülményt említjük meg, hogy ebben a 
fejezetben van szó a tanárok, tanítók fizetés-
emelkedés szempontjából beszámítható szolgá-
lati idejének megállapításához szükséges ok-
mányok mikénti felterjesztéséről, valamint az 
okmányok alakszerűségére vonatkozó előírá-
sokról. 

A nagy körültekintéssel, szaktudással egybe-
állított könyv sok tájékozatlanságot, tapasz-
talatlanságot fog megszüntetni és a miniszté-
riumi, tankerületi kir. főigazgatósági és királyi 
tanfelügyelőségi adminisztráció is meggyorsul, 
ha azt az illetékesek gondosan tanulmányozzák. 

mert a kérvények, panaszok, jelentések mindig 
ahhoz a hatósághoz, hivatalhoz fognak jutni, 
amely hatóság, hivatal az ügyben határozni, 
rendelkezni, intézkedni hivatott. 

A könyvet a tanítóság figyelmébe ajánljuk. 

Vadnay Dezső: A bűvös suba. Közeledik a 
szent karácsony ünnepe, amikor a kicsinyek 
csodaváró szemmel állnak a karácsonyfa alatt. 
Ez az idő a meséskönyvek ideje, a mesésköny-
veké, amelyek a r ra vannak hivatva, hogy ki-
elégítsék vágyódó gyermekleikük minden álmát. 

Vadnay Dezső könyve mese és valóság egy-
aránt. Tündérek, törpék, állatok tarka világa 
kavarog előttünk. Ezek mögött ott az élet való-
sága, úgy, ahogy a kis gyermek elé tárul, első 
örömével, fájdalmával, minden nyomorúságá-
val és gazdagságával. Az egyszerű, szívbőljövő, 
megható kis történetek megtanítanak jónak, 
szerénynek és boldognak lenni. 

Jeney Jenő rajzai kedvesen illeszkednek a 
hangulatos írás lapjai közé. Gyermekeinknek 
hasznos és szép karácsonyi ajándék. (Cimbora-
könyvek.) 

Andersen legszebb meséi. Mint minden esz-
tendőben, úgy az idén is egy sorozat kitűnő, 
szívet, lelket gyönyörködtető gyermekkönyvet 
tett le az Athenaeum a kicsinyek karácsonyi 
asztalára. 

Ezek közül Andersen legszebb meséit említ-
jük első helyen: színes képekkel és számos rajz-
zal Fáy Dezső díszítette a csinos kötetet. 
A meseirodalom klasszikusának tündérszép 
meséi mindig élni és gyönyörködtetni fognak, 
amíg csak kicsiny, hívő gyermekszívek szomjú-
hozzák a csodát. I t t vannak ők is mind: Bodza 
anyóka meg az állhatatos ólomkatona, a Hó-
királynő, ineg a Borsóhercegnő, az anderseni 
álomvilág felejthetetlen alakjai . 

A művészi fordítást Ritoók Emma a dán 
eredetiből végezte. 

Az Athenaeum 1942. évi „I f júsági karácso-
n y á é n a k másik két kötetével (Gyulai Pál : • 
Gyermekmesék; Geöcze Anna: Viola első tábo-
rozása) lapunk következő számában foglalko-
zunk bővebben. 

Fanni Luukkonen: „Asszonyok a tűzvonal-
ban". A karácsonyi könyvtermelésnek egyik 
legértékesebb könyve az Oy Suomen K i r j a 
helsinkii kiadóvállalat „Lotta-Svard 1939'40." 
című művének magyar fordítása. Ez a fordítás 
a mű első idegennyelvü kiadása- A magyar-f inn 
testvéri érzés, a közös küzdelemből folyó össze-
forrottság s a finn lották nagyszerű, heroikus 
helytállásának lelketedző csodálata teszi idő-
szerűvé ezt a könyvet. A könyvet Deédné, 
Garzuly Mária fordította magyar nyelvre. A 
tűzvonalban harcoló lották naplójegyzetei, ere-
deti jelentései alapján számol be a könyv a 
fergeteges szovjetbetörésről, a téli hadjára t 
izgalmas részleteiről és a maroknyi finn test-
vérnép csodával határop, nagyszerű helytállá-
sáról. A könyvben 32 oldal eredeti fénykép-
illusztráció van s Deéd Ferenc művészi rajzai 
díszítik a könyvet, mely lenyűgözően érdekes és 
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izgalmas olvasmány s melynek nemzetnevelo 
jelentőségét minden arra illetékes tényező el-
ismeri. A könyvet a „Rege" könyvkiadóvállalat 
adta ki. 

Tóth József: Most hová? A Magyar Vörös-
kereszt kiadása. 109 oldal. 

A Vöröskereszt Vajdahunyad-utcai tanonc-
otthonának igazgatója ebben a könyvben be-
számol a tanoncnevelés kérdéseinek eddigi 
megoldásairól és eddigi sa já t munkálkodásá-
ról. Kétségtelen, hogy a tanoncok helyes neve-
lése társadalmunk egyik megoldatlan problé-
mája ezidőszerint is; hiszen a vonatkozó törvé-
nyes rendelkezések csak a szakoktatás szem-
pontjaival foglalkoztak s nem részesítették elég 
figyelemben a serdülőkorban levő i f j ak lelki 
gondozásának fontos kívánalmait, márpedig a 
józan, munkás, hazafias gondolkozású iparos-
osztály kialakítása elsősorban nevelésügyi kér-
dés. A szerző, aki egész eddigi munkásságát a 
kérdésnek szentelte, az általa megszervezett és 
vezetett tanoncotthon bemutatásával propa-
gandaszándék nélkül is teljesen meggyőzi az ol-
vasót a tekintetben, hogy a gondozásra és neve-
lésre szoruló tanoncok részére internátusokat 
kell létesíteni, hogy iparosságunk Benjáminja i 
sem maradjanak ki a nemzetnevelés létfontos-
ságú munkájából. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Somogy vármegye mar . :.rás tanítósága az őszi 
pedagógiai szemináriumot ezidén november 28-án. tartotta 
Marcaliban. 

A szemináriumot dr. Bocsánczy Lukács kir. tanfelügyelő 
nyitotta meg. A tanítóság előtt először megjelenő új kir. 
tanfelügyelőt lelkesen ünnepelték. Ilenger László ezenyéri 
róm. kat. tanító tartott előadást „A hazaszeretet kifej-
lesztése a népiskolai oktatásban a mai háborús viszonyok 
között." Virág István balatonberényi róm. kat. tanító az 
V—VIII. osztályban történelmi gyakorlati tanítást tar-
tott „A hazaszeretet" címmel. Kész László I. körzeti is-
kolafelügyelő a IV. osztályban földrajz tanítást tartott 
„A Mecsek és Balaton vidéke" címmel. Krícsfalnsy Sándor 
II. körzeti iskolafelügyelő elméleti előadást tartott „A ta-
nító szociális munkája a mai háborús viszonyok között" 
címmel. A tanításokat és előadásokat jegyzőkönyvi e'is-
meréssel jutalmazták. Vida József m. kir. főhadnagy a 
leventeügyről tartott tartalmas előadást, vitéz Pisky Zol-
tán m. kir. ezredes, leventehadtest parancsnok beszéde kö-
vetkezett, akit beszéde alatt állandó lelkesedéssel ünne-
pelte a tanítóság. « 

A szépen sikerült pedagógiai szemináriumot dr. Bo-
cfánczy Lukács kir. tanfelügyelő záróbeszédében megkö-
szönte a közreműködőknek és a Himnusz szavaival zárták 
a hazaszeretet kifejlesztése jegyében tartott szép szemi-
náriumot. 

Pedagógiai szeminárium Kapuvárott. A kapuvári járás 
tanítósága 1942. november 11-én tartotta őszi padagógiai 
szemináriumát. Jelen voltak dr. Imre József tanügyi fo-
galmazó, vitéz Tarr István körzeti iskolafe'ügyelő, Hor-
váth Ferenc vármegyei népművelési titkár, Várkonyi Jenő 
tb. főesperes, Rácz Mihály járási leventeparancsnok, .a 
helybeli polgári iskola képviselője, több plébános és a já-
rás tanítósága nagy számban. 

Az elnöklő dr. Irmre József tanügyi fogalmazó meg-
nyitó beszédében megemlékezett a harctéren oly nagy 
számban küzdő kartársakról. Tanuljunk tőlük hitet, lel-
kesedóst, kitartást, örüljünk, hogy a mai nehéz körülmé-
nyek között is megtarthatjuk szemináriumunkat s növel-
hetjük tudásunkat. Utána Németh Imre höveji kántorta-
nító tartott nagy gyakorlati értékkel bíró előadást a gazda-
sági ismeretek gyakorlatias tanítási módjáról. Majd Simon 
Endre vitnyédi kántortanító jól sikerült gyakorlati taní-
tást mutatott be a burgonya elvermeléséről. Utána Hor-
váth Ferenc csapodi tanító nagy pedagógiai tudásról és 
élettapaszta'atról bizonyságot tevő értekezése következett 
az iskolából kikerü'ő serdülő ifjúság nevelési kérdéseiről. 
Ezután Dávid M. Philotea kapuvári szerzetes tanítónő mu-
tatott be rendkívül kedves, hangulatos, igen 6zép szoba-
tornát III. osztályos növendékeivel. Majd vitéz Tarr Ist-
ván körzeti iskolafelügyelő ismertette a Tanterv és Útmu-
tatások III. részét, hozzáfűzve bőséges tapasztalatait és 
kcmo'y pedagógiai tudását. Végül Németh Csóka István 
kapuvári tanító dr. Tesléry Károly: Fogalmazási eredmé-
nyek a népiskola V—VIII. osztályában című könyvét is-
mertette röviden, csak a lényeget domborítva ki. Az egyes 
tárgyakhoz Várkonyi Jeíiő, v. Tarr István, Szabó Lajos, 
l'app Vendel, Fazekas Mária, Németh Imre, Szaluy Fe-
renc szóltak hozzá. A, hosszú és értékes szeminárium az 
elnöklő dr. Imre József tanügyi fogalmazó további ön-
képzésre buzdító szavaival ért véget. 

Pedagógiai szeminárium Csáktornyán. Muraköz tanító-
sága no\ember L5-én rendezte meg első egyetemes pedagó-
giai szemináriumát Csáktornyán. A tanítói ta'á kozón 
több mint Í50 muraközi tanító jelent meg s ott volt a 
szombathelyi tankerületi főigazgató képviseletében dr. 
Buday István tanügyi fogalmazó, a muraszombati I. Fokú 
Közoktatásügyi kirendeltség részéről Rhosóczy Rezső és 
Avtauer Jenő tanügyi előadók, a járás szolgabírája és 
többen mások. 

Mik Káro'y népművelési titkár, szemináriumi igazgató 
megnyitója után Vörös Valéria felsőpusztafai áll. h. ta-
nítónő mutatott be nagysikerű mintatanítást a muraközi 
anyanyelvű I. osztályban: Az „a" betű ismertetését. A 
muraközi nyelvű IV. osztályban fogalmazástanítás volt a 
következő gyakorlati oktatás. Marczal Ferenc drávavásár-
helyi áll. tanító sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az 
a tény, hogy a másfél év előtt magyarul egyetlen szót 
6em tudott tanulók ügyes kis dolgozatait a tanítóság 
egytől egyig nagy tapssal kísérte a bemutatás során. 
Rendkívül értékes és valóban mintatanítás volt Barabás 
Győző csáktornyai körzeti iskolafelügvelő történelem ta-
nítása az ugyancsak muraközi anyanyelvű V—VI. osztály-
ban. A tatárjárást oly színesen elevenítette meg a tanu-
lók előtt, hogy az egybegyűlt tanítók is sokat tanu'tak 
belőle. A gyakorlati tanításokat követő számos értékes 
hozzászólás után Modrovich Nándor főhadnagy, járási le-
venteparancsnok tartott előadást a leventekiképzés felada-
tairól. A falusi bajtársi szolgálatot Rode Imre zalaújvári 
tanító ismertette, míg Mik Károly népműve'ési titkár a 
muraközi népművelési tevékenység megindításáról szólott 
A. minden tekintetben értékes és a tanítóság számára ta-
nulságos pedagógiai szeminárium Rhosóczy Rezső tanügyi 
előadó zárszavával, majd a Himnusszal ért véget. 

A zsablvai járás őszi pedagógiai szemináriuma. Folyó 
évi november hó 25 én Zsablyán pedagógiai szeminárium 
volt. A szemináriumon megjelentek Boldogasszonyfalva, 
Csurog, Sajkásgyörgye és Zsablya községek tanítói teljes 
számban. A pedagógiai szemináriumon dr. Pálinkás Sán-
dor tanügyi fogalmazó e'nökölt. A II. Fokú Tantigyigaz-
gatási Hatóságot Károlyi Géza berendelt ig.-tanító kép-
viselte. Megjelent az ülésen Pozsár József népművelési tit-
kár és Szűcs Vilmos körzeti iskolafelügyelő, gyakorló is-
ko'ai tanító is. Dr. Pálinkás Sándor a magyar Hiszekegy 
eléneklése után a tanítósághoz lelkes felhívást intézett és 
kérte, hogy tevékenyen vegyen részt a szeminárium mun-

t 
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kajában. Pozsár József népművelési titkár „Nemzetneve-
lés" címen tartott magasszárnyalású előadást, majd Hor-
váth Anna Piroska zsablyai ál ami tanítónő „Nyelvi is-
meretek a IV. osztályban" címmel az lgekötcs igék-ről 
tartott gyakorlati tanítást. Tanításában úgy a módszeres 
eljárás, mint az elért eredmény a jelenvoltak tetszésével 
ta ólkozott. Horiáth Márta zsablyai állami tanítónő, Hor-
váth Anna Piroska módszeres eljárását ismertette, ki-
emelte azokat a pedagógiai elvüket, amelyek alapján a ta-
nítás történt. H(gidüs Imre zsablyai ál ami iskolai ta-
nító: „Mi. el segíthetünk az orosz földen harco'ó kato-
náinknak?" címmel beszéd- és értelemgyakorlatokból tar-
tott szerbnyehü gyakorlati tanítást a IV. osztá'yban. 
Előadásának keretében kitért a magyar nyelv tanítására 
is és négy pé dát mutatott a magyar nyelv módszeres ta-
nítására. Nagy József zsablyai állami iskolai tanító ala-
pos készültségre valló móJszeres ismertetésébén kiemelte 
a követett pedagógiai d arások helyességét. Mindkét elő-
adással kapcsolatosan Szűcs Vilmos körzeti isko'afel-
ügyelő, gyakorlóifko'ai tanító szé'eskörű, a lélektan és 
pedagógia kérdéseit iigyelembívevő ismertetést nyújtott. 
A tanításokkal kapcso'atosan elhangzott vitában Kern 
István igazgató tanító, fíiii Anna, Iioiícs Emma, Varga 
Sándorné, fíaia Miklósné és Csurgay Erzsébet tanítónők, 
Dienes Ferenc, Iloricth György, Csikity Tódor és Nemere 
Gyu'a vettek részt A gyakorlati tanítások után a le-
ventekrpzéssel kapcsolatos fegvelmi szabályok és rendelke-
zésekről T6th István zsablyai állami népisko'ai tanító, 
leventeparancsnok tartott kimerítő fe'ol.ásást. Dr. Pá-
livkás Sándor zárószavaiban a tanítóságot a továbbkép-
zés fontosságára hívta fel. 

Kolozs vármegye és Kolozsvár sz. kir. város népokta-
tási kerület népiíkolai • tanítókara számára az 11)42/43. 
tanév első felében az őszi pedagógiai szemináriumokat hét 
kerületben tartották meg. A hét kerületre való csoporto-
sításnál gondosan ügyeltek arra, hogy minden tanító na-
gyobb áldozathozatal nélkül réíztvehessen valamelyik 
pedagógiai szemináriumi előadáson. 

A szemináriumi előadások anyagának megválasztása 
alkalmával elsősorban népnevelési kérdések megvilágítá-
sára törekedtek. A második háborús tanév olyan felada-
tok elá állítja a néptanítót az iskolában és az iskolán 
kívül is egyaránt, melyeknek megoldása a képzett és ta-
pasztalt tanítót is próbára teszi. 

Ezeknek az adottságoknak .a tudatában minél több 
olyan kérdé-t állít ott a tanfeli'gyelőség az egybehívott 
néptaní'ók érdeklődésének első vonalába, amelyekkel Er-
dély különleges viszonyai mellett lépten nyomon talál-
kozik a háborús tanévben és amely kérdésekben az egy-
öntetű, határozott nevelési eljárás nemzeti érdek. 

A szemináriumi előadásokat Kiss Károly tanügyi fő-
tanácsos, kir. tanfelügyelő mindenütt személyesen vezette. 
A szemináriumi előadások alkalmával időt és módot adott 
a tárgyszerű hozzászólásoknak, a kérdések megvitatásá-
nak is. 

A pedagógiai szemináriumok tárgysorozata: 
Bánffyhunyad, 1942. november 6. 
1. Miért gyűjtöttük össze a csalánt.? Gyakorlati taní-

tás. Bemutatja: Tarnay József körz. iskolaíelügyelő. 
2. Hogyan segít nevelni a háború? Előadás. Kiss 

Károly tanügyi főtanácsos, kir. tanfelügyelő. 
3. A honvédelmi ismeretek taní:á.-a a népiskolában. 

Előadás. Putnoky Ákos körzeti iskolafelügyelő. 
4. Néptanítók Lapja. Ismertetés. Seress Béla állami 

tanító. 
5. Hozzászólások. 
Középlak, 1942. november 7. 
1. A soron következő betű ismertetése az I. osztály-

ban. Gyakorlati tanítás. Bemutatja: Szemeridi Mária ál-
lami tanítónő, Almárszentmihály. 

2. Nehézségek a népiskola igazgatásában. Előadás. 
Szeikovits Ferenc körzeti iskolafelügyelő. 

3. A Néptanítók Lapja. Ismertetés. Vizl Menyhért 
körz. felügyelő. 

4. A háború nevel. Előadás. Kiss Károly tanügyi fő-
tanácsos, kir. tanfelügyelő. 

5. Hozzászólások. 
ISonchida, 1942. november 12. 
1. Beszédértelem gyakorlat a III. osztályban a tan-

anyag szerint. Gyakorlati tanítás. Bírczy József körzeti 
iskolafelügyelő. 

2. Honvédelmi ismeretek tanítása az osztatlan népis-
kola osztályaira szóló figyelemmel. Előadás. Kiss Sándor 
körzeti iskola'elügyelő. 

3. A tanítás nyelve a vegyes lakosságú faluban. Elő-
adás. Mihály Ferenc állami tanító, Bonchida. 

4. A leányok kézügyességének fejlesztése. Előadáa. 
Sajtos Ferencné állami tanítónő, Bonchida. 

5. Időszerű nevelési kérdések. Előadás. Dr. Uezey 
Mihály h. kir. tanfelügyelő. 

6. Hozzászólások. 
Páncélcsch, 1942. november 14. 
1. fzámolás a népiskola IV. osztályában a tananyag 

szerint soron következő anyagból. Bemutató gvakorlati 
tanítás. Nagykárolyi János körzeti iskolafelvgyelő. 

2. Honvédelmi ismeretek tanítása a népiskolában. Elő-
adás. Török Ferenc állami népiskolai igazgató, Páncél-
cseh. 

3. A Néptanítók Lapja. Ismertetés. Máthé Ákos kör-
zeti iskolafelügyelő. 

4. A községi hozzájárulás az iskola dologi ellátásá-
hoz. E'őadás, Nacy Gábor állami tanító, Páncélcseh. 

5. Időszerű nevel,ési kérdések. Előadás. Kiss Károly 
taniigvi főtanácsos, kir. tanfelügyelő. 

6. Hozzászólások. 
Kolozsborsa, 1942. november 17-én. 
1. A növényi olaj. Gyakorlati tanítás a népisko'a VI. 

osztályában. Bemutatja: Nagykárolyi János körzeti i* 
kola'elvgyelő. 

2. A tanulók egészségének védelme a népi.-kolában 
Előadás. Albert Ferenc állami népiskolai igazgató Borsa-
újfalu. 

3. Megszereztem-e a román iskoláztató szülők bizal-
mát? Előadás. Héhn Gabriella állami tanítónő Kolózs-
borzsa. 

4. Háborús nevelés. Kiss Károly tanügyi főtanácsos, 
kir. tanfelügyelő. 

5. A Néptaní'ók Lapja. Ismertetés. Szabados Irén ál-
lami tanítónő, Kolozsgyula. 

6. Hozzászólások. 
Hidalmás, 1942. november 25. 
1. Gyakorlati tanítás a földrajz köréből a tanmenet 

szerint sorra -következő anyagból a népiskola V—VI. osz-
tályában. Ramutatjsi • VifV Menyhért kfirmti iskolafel-
ügyeiő. 

2. Honvédelmi ismeretek a román faluban. Előadás. 
Nagy Jenő állami tanító, Füzeíszentpéter. 

3. Miért néptelenek a szülői értekezletek? Előadáí 
Csorna Ilona hidalmási állami tanítónő. 

4. Mit kíván a román szti'ő a magyar á'lami népiskolá-
tól? Előadás. Cibcnszky László hidalmási állami tanító. 

5. Időszerű nevelési kérdések.. Előadás. Kiss Károly 
tanügyi főtanácsos, kir. tanfelügyelő. 

6. Hozzászólások. 
Kolozsvár, 1942. december 5. 
1. Írástanítás a népiskola I. osztályában. (Zsinórírás.) 

Gyakorlati tanítás. Bemutatja: Trózntr Piroska kolozsvári 
ref. tanítónő. 

2. Honvédelmi ismeretek tanítása a népiskolában. Elő-
adás. Dirczy József körzeti iskoialeUgyelő. 

3. A nélkülöző gyermek védelme a háborús években. 
Előadás. Tóth Gábor körzeti iskolafelügyelő. 

4. Időszerű nevelési kérdések. Előadás. Kiss Károly, 
tanügyi főtanácsos, kir. tanfelügyelő. 
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5. A többnyelvű Néptanítók Lapja. Előadás. Dr. Mezey 
Mihály, kir. tanfelügyelő h. 

6. Hozzászólások. 
A vidéki központokban tartott pedagógiai szeminá-

riumokon dr. Illés Gyula tankerületi kir. íőigazgató úr is 
részt vett és ez alkalmiakkor személyes meggyőződést szer-
zett arról, hogy milyen mérhetetlen hosszú utat futott már 
be a haladás útján Erdély tanítósága és hogy rövid két 
év alatt gyökeresen bele tudott ille;Zkedni a magyar nép-
oktatás világába, fegyelmezett szorgalommal, odaadó fi-
gyelemmel hallgatták az előadásokat, szívükbe iogadlak 
minden szót, szívükbs zártak minden hasznos útravalót. 

Veszprémvármegyei szemináriumi napok. A vármegye 
kir. tanfelügyelője szeptemberben a járási székhelyeden 
rendezte a szemináriumi előadásokat. Azokat mindenütt 
szentmise, istentisztelet elűzte meg. 

A kir. főigazgató képviseletében dr. Balogh László 
tanügyi titkár je.ent meg, vele dr. Szilágyi László tan-
ügyi ioga.mazó is. 

Az elnöklést dr. Békcfy József kir. tanfelügyelő, dr. 
Nagy Jenő tanügyi s.-titkár, dr. llerkoiits Imre tanügyi 
fogalmazó látta el. Az értekezleten részt\ett sok iskola-
fenntartó hatóság kcp\ isolője, a tanítóság majdnem tejes 
számban. Megjelentek Veszprémben, Zircen és Pápán a ta-
nítónőképző-intézetek V. éves tanulói is. 

A 'szemináriumok igazgatói a sorra kerülő körzeti is-
kolafeliigyelők voltak. A folyó évben Veszprémben: Szatl-
mayer János, Pápán Handtccg Ferenc és Rózsa János, 
Zircen Masszi József, Enyingen B. Varga Jenő, Devecser-
ben Molnár József. Minden szemináriumi napon tárgyalták 
a Népisko'ai Rendtartást, Dfíbrcvtci Gyula. Ko ács János, 
Harsányi Lász'ó, IJor áth May Imre, B'nyó József taní-
tók elfadásában. Továbbá mirden alkalommal előadást 
tartottak a körzeti i;kolafelügyel5k, beszámolva a VII., 
VIII. osztá'yok tanítása körű! szerzett tapasztaltaikról. 
A levente ügvről szólt Pápán Szabó László főhadnagy, 
Enyingen v. Fórís Józse1' zászlós. A táb'ai rajz népiskolai 
alkalmazásáról beszélt Pápán ifj. Buday Lajos tanító-
képzőintézeti tanár, az írás színvona'ának emel'séről 
Veszprémben Bá'ivt Péter körzeti isko'afelügyelő. Zircen 
és Enyingen előadást tartott dr. Nrgy Jenő tanügvi s.-tit-
kár az eszméletéiről a földrajz tanítás szolsálatában. 
I.omnicy Mihály az iskolánkivüli népművelés időszerű kér-
déseiről beszélt. 

A tanítóság alkalmat kapott minden alkalommal arra 
is, hogy ügyes-bajos dolgait a kir. tanfelügyelőnek elő-
adhassa. 

A kir. tanfelrgyelő bcs?édében mindem" tt 'példaképként 
állította a harctó-en kí'zdő hőse;nk kötelességteljesítését 
> kegyelettel emlékezett Nagyurunk fiáról s a vármegye 
hősi halált halt tanítóiról. 

Pedagógiai szeminárium Nagyatádon. A nagyatádi 
járás I. és II. körzetének tanítósága 1942. évi december 
hó 3-án pedagógiai szemináriumot tartott, melyet dr. Bo-
csánczy Lukács, Somogy vármegye újonnan kinevezett 
kir. tanfelügyelője vezetett. 

Jelen voltak a helyi és vidr'ki val'ásfebkezetek lelké-
szei. A magyar Hiszekegy elmondása után kir. tanfel-
ügyelő meleg szeretetM köszöntötte Somogyország „tisz-
teletbeli tanító"-ját, vitéz Pisky Zoltán ezredes urat, a 
10. honv. könnyű hadosztály le\enteparancsnokát, vitéz 
dr. Koiács Dénest, a járás főszolgabíróját, a község fő-
jegyzőjét, dr. Pataky Vince urat, a polg. iskola tantestü-
letét Bánhidy László igazgatóval az élén, a két körzet 
iskolafelügve'őit, valamint a járás tanítóságát. 

A továbbiakban utalt a most -folyó emberfeletti nagy 
küzdelemre, amelyben a magyarság is kiveszi a részét. 
Nemcsak a harcmezőkön szenvedőktől, hanem az itthon-
maradottaktól is fokozottabb munkát kíván ma a haza. 
A tanító, a nemzet legértékesebb rétegeinek egyike hősiesen 
kiveszi részét ebben a küzdelemben mind a fronton, mind 

itthon a megsokszorozódott munkában. A tanítóság vál-
lalja ezt a munkát is az Istenbe, a magyarok Istenébe és 
a szebb magyar jovende.be \etett hittel. 

Ezután Szcndrődy Ferenc iskolafelügyelő köszöntötte 
az új kir tanfplügvelőt és kérte, hogv legyen a tanítóság-
nak igaz és őszinte barátja, irányítója, vezetője és meg-
értő vezére. Kir. tanle'ügyelő megköszönve az üdvözlést 
kijelentette, hogy minden tanítónak szerető munkatársa 
kíván lenni. Kérte a tanítóságot, hogy do'gozzék mindenki 
tőle telhetőleg annyit, mint ő, a tanfelügyelő. 

Szindrődy Ferenc körz. iskolafelügyelő tartotta meg 
ezután gondolatokban gazdag előadását „A hazaszeretet 
ki'ej'esztése a földrajz és történelem tanításában" cím-
mel. Csdí'vyi János gigei rám. kat. tanító gyakorlati ta-
nítást mutatott be a „Maros , Tisza-, Duna köze, a Bán-
ság" címmel. Útára pedig Cserián János heresznvei róm 
kat. tanító „A magyar vitézség" történelmi tanítását mu-
tatta be nagy sikerrel. Előadást tartott még Bcrváth Ká-
roly háromfai róm. kat. tanító „A tanító szociá is fel-
adatai a mai háborús \ Tágban" címmel é-' dr. Simon Péter 
jár. leventeparar.ccnok a leventeképzés céljáról tartott szép 
és élvezetes e'caiást. 

A szeminárium, ahonnét a jekn'évők a gyakor'atban 
megvalósítható értékes tapasztalatokkal és tanácsokkal 
távozhattak, a Himnusz elének'ésével ért véget. 

Pedagógiai szeminári'im Lengyel'ótiban. November 
27-én tartotta a lergyeltóti járás tanítósága Lengve tóti 
bnn az őszi p^d. szemináriumát. Ez alkalommal először je-
lent meg a járás tanítósági el'tt dr. Bocsávczy Lukács, 
Somogy vármegye új k:r. tanfelügve'cje. Bemutatkozásá-
ban őszinte szeretettel köszöntötte munkatársait, akiktől 
a mas-a számára nem is vár mást, mint viszontszeretetet. 
A járás tanítósága ez első alkalommal szívébe zárta új 
főnekét, mert megérezte a szavak őszinteségét. 

A szeminárium tárgysorozatában Iiuttntr Lajos kir 
iskolatej ügyel 8 előadása szerepe11 elsőnek: A hazaszeretet 
fejlesztése a történelem és földrajz keretében. A te'jes szak-
szerűséggel felépített előadást két gvakorlati tanítás kö-
vette. Földrajzból Tápi Kaszilda irgalmas nővér, a törté-
nelemből Pálos József kir. isko'afe'ügyelő piutatlak be az 
előadásnak íregfe'elő tanítást. Csapody Gyula százados a 
le\ente ügyről, vitéz Pisky Zoltán ezredes a tanító mai 
szerepéről tartott előadást. A tanítóság úgy az előadókat 
mint a tanításokat figyelemmel ha'lgatta. 

Péitrfay Adám k.-tanító: „A tanító szociális feladatai 
a mai háborús időben" címen olvasott fel. A nagyon ak-
tuá.is gondolatokat ügyesen oldotta meg. 

A mindvégig nívós szeminárium a kir. tanfelügyelő lel 
kesítő szavaival fejeződött be. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Csongrádvármegyei Altalános Tanítóegyesület f. év 
november ; l en tartotta évi rendes közgyűlését Szentesen, 
a \ árosháza közgyűlési termében, Cscrnai Mátyás elnök; 
lésével. A közgyűlésen részt\ett dr. Köicss Sándor, a \ár-
megve új ki rá yi tanfelügyelője, akit az elnök meleg sza-
vakkal üdvöz.lt. Megjelentek a \áros polgármestere, Hód-
mezővásárhe y \áros főjegyzője s az egyházak képviselői 
ós mintegv 250 tanító. Az eln; ki üdv őz1 és re a többek kö-
zött dr. Köicss Sándor válaszolt, kiemelvén a magyar ta-
nítóság nemzetépítő munkájának fontosságát. Dr. Hubay 
János "tanügyi titkár, dr. Balog Anvos tankerületi kir. 
főigazgató meleg üdvözletét tolmácsolta. Majd a napirend 
következett. Deli Lajos egyesületi főtitkár titkári jelentése 
után K<r/k Péter, az állami tanítók országos egyesületé-
nek főtitkára tartott magas nívójú előadást „A korszerű 
magyar tanító cgvesüet célja" címmel. Előadásában a hall-
gatóság meleg elismerése mellett szólott az új magyar élet 
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s benne a magyar tanügyi és tanítói problémákról. Az elő-
adáshoz hozzászólt a többek között dr. Maross János róm. 
kat. tanácsos-plébános, a „Harmincadik" c. fi.mmel hason-
lítván össze a nagyszerű előadást. Dr. Kötés Sándor kir. 
tanfelügyelő a tanügyi részletekre reflektált. Ezután a köz-
gyűlés a Kiss Károly-Alapít,ány a'apítólevelét fogadta 
el, majd belső egyesületi ügyek tárgyalása következett. 

Iskolafclügyelői értekezlet a máramarosi kirendeltség-
ben. A máramarosi közigazgatási kirendeltség körzeti 
isko'afelügyelői 1942. december hó 3-án és 4 én Huszton 
dr. Kézdy Béla tanügyi tanácsos, kir. tanít?'ügyelő e'nök-
lésével értekezletet tartottak. A 17 körzeti iskolafelügye-
lőn kívül jelen voltak még dr. Iahmann Györgv minisz-
teri titkár, dr. Karsai Lajos tanügyi s.-1 itkár, K'gloiUs 
János m. kir. százados járási leventeparancsnok és Puha 
Emil vármegyei iskolán kívüli népművelési titkár. 

A nemzeti imádság e'mondása után dr. Kézdy Béla 
tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő őszinte meleg szavak-
kal üdvözölte a je'enlevőket, köszönetet mondott dr. Lah-
mann György min. titkárnak, ki megjelenésével örömet 
szerzett az egybegyűlteknek. 

Elsőnek dr. Kézdy Bé'a tanügyi tanácsos tartotta meg 
előadását „A nemzet neveléről". Elcadá-ában azt fejtette 
ki a körzeti iskolafelügvelők előtt, hogy a népiskolák 
egyes tantárgyait, a tanítási egységeket mi'yen szempont-
ból figyeljék meg és melyek azok a fontos követelmények, 
amelyeket a felügyelőknek észre kell venni és meg kell 
látni. Az egyes tantárgyak keretében felhozott példák 
megvilágították, hogy minden tantárgy tanításánál a nem-
zeti nevelést mélyítsék. Az előadásában megvilágította, 
hogyan kell a gyermeket a tanítás középpontjába állítani, 
a tanulókat önálló cselekedtetésre és igazi hazaszeretetre 
nevelni. A tanügyi tanácsosnak mély gondolatokkal telí-
tett megrázó erejű előadása nagy hatást váltott ki a 
körz iskolafelügyelők lelkéből. Ilyen érzések és akaratindí-
tás mellett indult meg az értekezlet kétnapos komoly és 
értékes munkája. 

Kcglorics János magv. kir. százados tartott igen érté-
kes előadást a leventeoktatásról és annak fontosságáról. 

„Földrajztanítás a nemzetne\elés szolgálatában" cím-
mel előadást tartott Azary Antal körz. isk. felügyelő. 
„Ifjúsági vöröskereszt, egészségvédelem és szociális ügyek-
ről" előadást tartott: Csuigeri Gábor körz. isk. felügyelő. 
„Honvédelmi ismeretek" címen előadást tartott: Berehánies 
János körz. isk. felügyelő. „Katonai és egyébb bizalmas 
ügyekről" tájékoztatott: Harsági Béla áll. tanító. 

„A kisebbségi problémák a népiskolák tananyagában" 
címmel előadást tartott: Kopcsák János. Ezután követke-
zett dr. Lahmann György min. titkár igen értékes előadása 
a kisebbségi isko'ák tanmenetéről. Az új tanterv a kisebb-
ségi iskolák részére hogyan készü't el? a kisebbségi isko-
lákról szólott, feltárva a jövő feladatait. Többek között 
mondotta: „Nem elvenni, hanem adni akarunk, mert min-
denki, legyen az bármilyen nemzetiségű, aki a hazának be-
csületesen dolgozó fia és ennek határaiért a vérét is ontani 
kész, kiontott véré.el jogokat szerzett és jogokat érdemel. 
A lendületes előadást a felügyelők mindvégig lekötött ér-
deklődéssel hallgatták. 

Majd ismét dr. Kézdy Béla kir. tanfelügyelő tartotta 
igen értékes előadását: „A szórványos magyar tankötele-
sekről." Az új népiskolai rendtartást Knrvcz Ferenc tanf. 
előadó ismertette. írástanítás, a zsinórírásról előadást tar-
tott és mintatanítást mutatott be: Papp Ferenc körz. isk. 
felügyelő.. „A gyógynövényekről és a diákkaptár megszer-
vezéséről" előadást tartott: Szűcs József körz. isk. fel-
ügyelő. 

Puha Emi! „máramarosvármegyei kirendeltség isko'án-
kívüli népművelésnek vármegyékben elért eredményeiről és 
további feladatairól" tartott előadást. „A pedagógiai sze-
mináriumi könyvtár ismertetéséről" beszélt Holló Mihály 
áll. tanító, tanf. berendelt. 

Az előadások mind igen értékesek és a leadott tanítás 
mintaszerű volt 

Isko'.afelügyelők jelentései, indítványok és javaslatok 
után dr. Kézdy Béla tanfelügyelő záróbeszéde követ-
kezett, majd Csingeri Gábor körz. isk. felügyelő fejezte ki 
a körzeti iskolafelügyelők háláját és köszönetét a kir. tan-
felügyelő úr atyai jó tanácsaiért és a magas színvonalú 
előadásokért. 

H Í R E K 

Harctéren küzdő katonáink 
gyermekeinek segélyezése. 

A korán beállott hideg tél igen megváltoz-
tatta a máramarosi népiskolák képét. A szep-
tember, október havi meleg napokban vidám 
gyermekhad zsibongott az iskola udvarán, s ha 
elhangzott a csengőszó, komoly fejecskék ha-
joltak a könyvek felé, szorgalmas kis kezek 
szántották az irkalapokat, s vetették e sok-sok 
betűmagot. 

Hirtelen végeszakadt a napsugaras ősznek, 
s ahogy jött a fagy, leesett a hó, csendesebb, 
szomorúbb lett az iskola. Minél vastagabb a hó-
takaró, minél erősebb hideget mutat a hőmérő, 
annál több gyermek hiányzik a tanteremből. 
Az üresen maradt padok kiáltanak a tanítók 
l'elé: hová lettek a kis tanítványok? Miért nem 
jönnek iskolába? — A felelet 95%-ban ugyanaz: 
nincs cipőm, nincs ruhám, fázom. Nincs, aki 
megkeresse a ruhára valót. A családfő kint áll 
őrt, messze idegenben, hogy megmentse hazá-
ját, családját. Nekünk kötelességünk, kik itt-
honmaradtunk, hogy fölkeressük az elárvult 
tűzhelyeket, segítsük a kenyérkereső nélkül 
maradt szegény családokat. 

Máramaros vm. kir. tanfelügyelője dr. Kézdy 
Béla tanügyi tanácsos körrendeletet bocsátott 
ki a harctéren küzdő katonáink tanköteles gyer-
mekeinek segélyezése tárgyában. Ö szívén viseli 
minden rábízott iskola sorsát, s nem engedi, 
hogy katonáink gyermekei a tanulásban elma-
radjanak, évet veszítsenek, mert édesapjukat 
fegyverbe szólította a haza. Ö megértette, hogy 
becsületbeli kötelesség, Istentől ránkrótt ma-
gasztos feladat gondoskodni ezekről a gyerme-
kekről. Körrendeletében kifejti, hogyan lehet 
segíteni, mi a munkája a tanítónak. Azt 
mondja: „Nem szabad megengedni, hogy a 
harctéren küzdő katonáink gyermekei közül 
csak egyetlen egy is cipő nélkül járna iskolába, 
vagy meghűlés folytán szerzett betegségben el-
pusztuljon". 

Elrendeli, hogy a Kormányzó Ür ÖfőméltóJ 
sága névünnepén rendezzen a tantestület ünne-' 
pélyt. Az összegyűlt adományokat fordítsa ezen 
gyermekek felruházására, cipővel való ellátásá-
val. Fel lehet használni erre a célra az iskolai 
bírságpénzeket is. 

Természetesen csak jómódú és hanyag szülő-
ket lehet megbírságolni, akik nemtörődömség-
ből tar t ják vissza gyermekeiket az iskolából. 
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Keressék fel a tanítók ezeket a segítségre szo-
rulókat, s személyesen győződjenek meg róla, 
mire lenne szükség. Társadalmi úton rendezze-
nek gyűjtést, pénzbeli adományokat, vagy hasz-
nált ruhaneműt kérve. A használt holmiból 
aztán a tanítónők kis leleményességgel és sok 
szeretettel ú jaka t és használhatókat készíthet-
nek. 

Dr. Kézdy Béla tanügyi tanácsos, kir. tan-
felügyelő körrendelete élénk visszhangot kel-
tett a tanítósága körében. Egész Máramarosban 
lelkes munka folyik, s máris futnak be a jelen-
tések az eddig elért eredményről. Máramaros 
tanítósága mindenben követi tanfelügyelője 
rendelkezéseit, s a siker nem is marad el soha. 

A pontosan végrehajtot t körrendelet nyomá-
ban már apadnak a könnyek, kevesebb, egyre 
kevesebb a fázó, didergő gyermekek száma. 
Meleg ruhában, jó cipőcskékben indul a kicsi 
hadsereg elfoglalni üresen maradt helyét az 
iskolapadban. Bámuló gyermek szeme hálával 
fordul a felé, ki nem hagyta el őt, s kicsiny szí-
vében forró szeretettel gondol arra, aki átérezte 
az ő szomorú sorsát, és nem engedte, hogy a 
hős gyemeke elhagyott legyen. 

Tanító sikere. Kelemen Ernő máramaros-
szigeti ref. ig.-tanítót a Máramarosvárrnegyei 
Kaszinó és Prielle Kornélia Emlékszoborhizott-
ság zenei pályázatán „Leng a szellő" című szer-
zeményével elismerőoklevéllel, a budapesti 
..Allegro" kiadóvállalat és hangversenyiroda 
zenei pályázatán pedig „Pengj és dalolj" című 
szerzeményévei szintén elismerő oklevéllel tün-
tették ki. Mindkét magyar dalnak szövegírója 
m. Medveczky István. 

Honvédeinkért. Takcsányi magyar királyi 
állami elemi népiskola tantestülete gyűj tés t 
rendezett harctéren küzdő honvédeink részére, 
mely gyűj tés a következő eredménnyel végző-
dött: Ruszin tagozat: I. osztály 11 P 75 f, II. osz-
tály 12 P 12 f, I II . osztály 15 P 92 f, IV. osztály 
13 P 40 f, V. osztály 21 P C0 f, VI. osztály 11 P 
70 f, VII—VIII. osztály 13 P. Magyar tagozat: 
I—V. osztály 20 P. Összesen: 119 P 50 f. Az ösz-
szeget szerkesztőségünk címére küldték, s mi 
azt rendeltetési helyére jut ta t tuk. 

Tanító ünneplése. Özv. Ferenezy Is tvánné 
Bajáky Ju l ianna balatoni r. k. tanítónő f. évi 
november hó 8-án, Balaton község meleg rész-
vétele mellett, ünnepelte működésének 25 éves 
jubileumát. Ez alkalommal Pacza István bala-
toni plébános, iskolaszéki elnök mondott meg-
ható ünnepi beszédet. Régi taní tványai meleg 
szeretettel köszöntötték ezután, a 25 éve egy 
helyben működő tanítónőt. 

Az iskolánkívüli népoktatás ünnepélyes meg-
nyílása Zsablyán. A Zsablyai Népművelő 
Bizottság ünnepélyes keretek között nagyszámú 
hallgatóság jelenlétében tar tot ta meg a nép-
művelőbizottság által szervezett iskolánkívüli 
népoktatási és analfabéta- tanfolyamot 

Szalóczy Menyhért zsablyai községi főjegyző, 
elnök és Kern István zsablyai állami népiskolai 
igazgató, gondnok buzgólkodása folytán a tan-
folyamokra a hallgatóság szép számmal jelent-
kezett. 

A megnyitó ünnepségre megjelent Pozsár 
József népművelési t i tkár és Károlyi Géza be-
rendelt igazgató-tanító, a II. fokú Tanügyigaz-
gatási kirendeltség képviselője. 

Szalóczy Menyhért községi főjegyző meg-
nyitó szavaiban ecsetelte a tanfolyamok fon-
tosságát. 

Pozsár József népművelési t i tkár magas-
szárnyalású beszédben ismertette a magyar 
család és a magyar polgár kötelességeit a há-
ború által súlyosbított életkörülmények között. 
Élénk színekkel ecsetelte a külső és belső front 
közötti elszakíthatatlan kapcsolatokat.. Vitéz és 
bátor katonáinknak teljesítőképességével ará-
nyos belső frontszolgálatra van szükségük. 
Nemcsak anyagi, de szellemi megerősödésünk-
kel vívhatjuk ki a végső győzelmet Munkánk-
ban a népiskolánkívüli tanfolyamok is haté-
konyan segítenek minket. 

A tanfolyamok sok reménnyel folynak. 
Kinevezés. A m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter Takács Lajosné Sclimidt Anna 
miniszteri kezelő, oki. tanítónőt állami nép-
iskolai rendes tanítóvá kinevezte. 

A Magyar I f fúsági Vöröskereszt központja 
ezévi december hó 13-án, vasárnap egymapos ki-
állítást és vásárt rendezett a Baross Szövetség 
V i n . , Múzeum-utca 17. szám alatti székházában. 
A háborús vonatkozású kiállítás és vásár kere-
tében bemutatták a Budapest és pestkörnyéki 
i f júsági vöröskereszt csoportok a harctéren 
küzdő hős honvédeink számára készített mun-
ká jukat (rajzokban, modellekben és statisztikai 
adatokban). Ezenkívül a Főméltóságú Asszony 
országos nyomorenyhítő mozgalmára adomá-
nyozott karácsonyi gyermekjátékszereket is ki-
állították. A vásáron eladásra kerültek azok a 
magyaros kézimunkák, játékok, karácsonyi 
a jándéktárgyak, amelyeket az i f júsági vörös-
keresztes csoportok saját maguk készítettek és 
vásárunkon mérsékelt áron adtak el. A kiállí-
tást nagyon sokan látogatták s a vásár szép 
eredménnyel végződött. 

Halálozás. Hidasi Sándorné szül. Schmidt Jo'án úrnő 
kultuszminiszteri tanácsos özvegye 1942. november 20 án 
a szentségekkel megerősítve rövid szenvedés után életének 
81, özvegységének 15-ik é> ében Sümegen visszaadta nemes 
lekét Teremtőjének. — Kárpáti Géza újpesti Viola-utcai 
éli tanító november hó ?9 én. rövid, de súlyos szenvedés 
után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. A legszebb esz-
mer.vekért dolgozó kiváló tanítót nagy részvét mellett te-
mették el. — lloriáth Józsefné szül. Bartossik Emma 
pesthidegkuti áll. tanítónő folyó évi november hó 30 án, 
életének 45-ik, működés:nek 27-ik, boldog házasságának 
lG-ik évében, hosszú szenvedés és a haldoklók szentségei-
nek ájtatos felvétele után az Orbán csendesen e'húnyt. — 
Sárfly Irén újpesti Viola-utcai állami tanítónő nov. hó 
£8-án elhagyott bennünket. A kiváló tanítónő meleg szí-
vével a gyermekek szerető vezetője és kartársainak min-
denkor áldozatkész, szíves bajtársa volt. 
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Az Eötvös-alap gyűlései. A Magyarországi 
Tanítók Eötvös-alapja f. évi december hó 28-án, 
hétfőn d- e. 10 órakor választmányi ülést s 12 
órakor rendkívüli közgyűlést tart- A rendkívüli 
közgyűlés tárgya: Szinyei Merse Jenő m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter tiszteletbeli 
elnökké választása. 

T A N l T Ó K T A N Á C S A D Ó J A 

Tanítók családi pótléka. 
V. 

A 6-500/1942. M. E. számú rendelet a háborús 
munkaátalányon kívül a csaladi pótlékok össze-
gének felemelésével is szociális támogatást 
nyújtott a népiskolai tanítóknak (tanítónők-
nek) is- Ennek a szociális intézkedésnek követ-
keztében a III . számú közleményünknek a csa-
ládi pótlékok összegére vonatkozó számadatai 
időszerűtlenekké váltak. Az 1942. évi október hó 
I. napjától kezdve a családi pótlékra igényjogo-
sító gyermekek után a tanítóknak a családi 
pótlék a következő összegekben jár : 

a) az első két gyermek után egyenként havi 
48 P, 

• b) a harmadik gyermek után havi 58 P, 
c) a negyedik gyermek után havi 68 P, 
d) az ötödik és az ötödik után született gyer-

mekek után havi 18 P- (6.5C0/1942. M. E. sz. ren-
delet II. fej. 12. (1) bek.) 

A rendelet megismétli a 8.500/1941. M. E. 
számú rendeletnek már ismertetett két rendel-
kezését, mégpedig: 1. ha a gyermekek számá-
ban, akik után a tanító(nő) családi pótlékot 
kap, változás következik be, a családi pótlék 
összegét a családi pótlékban továbbra is része-
sülő gyermekek számának megfelelően újból 
kell megállapítani; 2. a gyermekek után járó 
családi pótlékok szempontjából az 1942. évi 
október hó 1. napjától kezdve a gyermeket 
akkor kell ellátottnak tekinteni, ha az általa 
élvezett pénzbeli javadalmazásnak vagy bár-
milyen forrásból származó jövedelemnek az 
összege, illetőleg a természetbeli javadalmazás-
nak az értéke havonkint az 50 P-t eléri vagy 
meghaladja (6.f03/1942. M. E. számú rendelet 
II. fej. 12. §-ának (2) és (4) bekezdései). 

Az előterjesztett kérelmekből megállapíthat-
tuk, hogy az rí. n. tanulmányi családi pótlékot 
illetően gyakoriak a félreértések. Ezeket a félre-
értéseket az alábbiak közlésével törekszünk el-
oszlatni. A családi pótlék szempontjából az 
1917 : IX. t.-c. (14. II. pontjának (1) bekezdésé-
ben) az igényjogosult közszolgálati alkalmazot-
takat négy csoportba sorolta. (Mint már 
I. számú vonatkozó közleményünkben említet-
tük, a népiskolai tanítók a családi pótlék szem-
pontjából az I. csoportba tartoznak.) Az I. cso-
portba tartozó közszolgálati alkalmazottak ja-
vára (tehát a' népiskolai tanítók javára is) a 
családi pótlékban a gyermekek után való része-
sülhetés korhatára: a gyermek 24. életéve eléré-

sének időpontja. A II., III . és IV. csoportba tar-
tozó közszolgálati alkalmazottakat gyermekeik 
után a gyermekek 16. életéve elérésének idő-
pontjáig illeti meg a családi pótlék. Ha a II. 
vagy III., vagy IV- csoportba tartozó közszol-
gálati alkalmazottnak gyermeke a tizenhatodik 
életév betöltése után is folytat kiváló ered-
ménnyel tanulmányokat, a miniszter az ilyen 
gyermek után engedélyezhet családi pótlékot 
illetve a már folyósított családi pótlékot to-
vábbra is engedélyezheti, mégpedig a gyermek 
tanulmányainak befejeztéig, illetve 24. életévé-
nek betöltéséig (1912 : XXXV. t.-c. 8. (1) bek. 
és 1917 : IX. t.-c. 14. IV. pont (3) bek.). Ezek 
a rendelkezések társadalompolitikai szemponto-
kat, érdekeket szolgálnak: hozzájárulnak — 
anyagi támogatás nyújtásával — a tehetséges 
egyedeknek társadalmi felemelkedéséhez. A 
népiskolai tanítók részére a 24. életévüket be-
töltött gyermekeik után a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter tehát tanulmányi családi pótlé-
kot nem. legfeljebb méltányossági alapú csa-
ládi pótlékot engedélyezhet. Ennek jogforrása 
az 1912 : XXXV. t.-c. 9. §-ának (1) bekezdése, és 
engedélyezésének előfeltétele a m. kir. pénzügy-
miniszter hozzájárulása. Az engedélyezés elő-
feltételeit és mozzanatait a ..Méltányossági 
alapú családi pótlék" c. közleményünkben is-
mertettük. Ennek a méltányosság alapján enge-
délyezett családi pótléknak az összege (12 P) 
különbözik a tanítógyermek után a 24. életév 
elérése előtt járó családi pótlékok (48 stb. P) 
összegétol, míg az ismertetett tanulmányi csa-
ládi pótlék összegszerűen megegyezik a II., 
vagy III., vagy IV. csoportba tartozó alkalma-
zottak gyermekei után a 16. életév elérése előtt 
járó családi pótlékokkal. 
(Folytatjuk.) Dr. Horváth Zoltán 

H I VATA L O S R É S Z 

A m. kir. va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz ter 
177 003/1942. V. K. M. s z á m ú rendelete a nép-
i sko la i taní tó i i l l e tmények és e g y é b járandó-
ságok u t a l v á n y o z á s á n a k újabb szabá lyozása 

t á r g y á b a n . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a következőket rendeli: 

I. Altalános rendelkezéseit. 

1-

(1) A közoktatásügyi igazgatás hatóságai 
kötelesek a tanítói illetmények (államsegély) 
és egyéb járandóságok utalványozása végett 
szükséges intézkedéseket azonnal megtenni és 
az erre vonatkozó értesítéseket vagy jelenté-
seket azok kézbesítésétől számított 24 óra alatt 
továbbítani. 

(2) A közoktatásügyi igazgatási hatóságnak 
az intézkedést (értesítést, jelentést) előkészítő, 
továbbá az azt kiadó (aláíró) tagját szigorú 
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fegyelmi felelősség terheli az intézkedés (érte-
sítés, jelentés) pontos és késedelem nélküli elő-
készítéséért és haladéktalan továbbításáért. 

(3) Tanító illetményiigyében a m. kir. köz-
ponti illetményhivatalhoz intézett megkeresés-
ben jelezni kell a tanítónak azt az illetmény-
hivatali törzsszámát és betűjelét, amely a fize-
tési jegyzéken neve felett szerepel (pl. Vk. 
131.126). 

(4) A tanító járandóságainak folyósítása cél-
jából igazgatója (igazgató-tanítója, egytanítós 
népiskola tanítója pedig gondnoksági, illetőleg 
iskolaszéki elnöke) út ján fordulhat a m. kir. 
központi illetményhivatalhoz. A tanító ilyen 
irányú kérelmét továbbító megkeresésben az 
illetményhivatali törzsszámon és betűjelen 
kívül a népiskola székhelyét, annak esetleges 
utolsó postahelyét és a székhelyet magában-
foglaló vármegyét is meg kell jelölni. 

(5) Az ehhez a rendelethez mellékelt iratmin-
táknak mégfelelő űrlapokat a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomdánál lehet beszerezni. 

II. Állami tanítók járandóságainak utal-
ványozása• 

2. 

(1) Az állami helyettes tanító kinevezéséről 
és az átmenetileg (oklevél nélkül) alkalmazott 
tanító alkalmazásáról és a most említett tanitó 
állásának elfoglalásáról a kir. tanfelügyelő 
értesíti a m. kir. központi illetméuyhivatalt 
(1- számú iratminta, rózsaszínű). 

(2) Az állami helyettes tanítónak rendes 
tanítóvá kinevezéséről a kir. tanfelügyelő a 
m. kir. központi illetményhivatalnak értesítést 
nem küld. 

(3) Helyettesítéssel ideiglenesen megbízott 
tanító állásának elfoglalásáról a kir. tanfel-
ügyelő a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek tesz jelentést. A jelentésben elő kell adni 
a helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanító 

a) nevét, ' 
b) állomáshelyét, 
c) állása elfoglalásának idejét, 
d) és annak a tanítónak a nevét, ákit tanítói 

állomásán az ideiglenesen megbízott tanító he-
lyettesí t 

3. 
(1) Ha az állami népiskolai tanítót más taní-

tói állomásra helyezik át, a régi állomáshelye 
szerint illetékes kir. tanfelügyelő — a tanító 
illetményhivatali törzsszámának közlésével — 
értesíti a tanító ú j állomáshelye szerint illeté-
kes kir. tanfelügyelőt arról, hogy a tanítót régi 
állomáshelyén a szolgálat alól mikor mentették 
fel és hogy esetleges természetbeni lakását mi-
kor ürítette ki. Ha az áthelyezett tanító a most 
említett értesítés elküldéséig természetbeni 
lakását valamilyen ok miatt még nem ürítette 
ki, a tanító régi állomáshelye szerint illetékes 
kir. tanfelügyelő köteles a természetbeni lakás 
kiürítését szorgalmazni és annak megtörténtét 
a tanító ú j állomáshelye szerint illetékes kir. 
tanfelügyelővel közölni. 

(2) A tanító ú j állomáshelye szerint illetékes 
kir. tanfelügyelő az illetményeknek az ú j állo-
máshelyen való folyósítása végett a tanító át-
helyezéséről értesíti a m. kir. központi illet-
ményhivatalt (2. számú iratminta). Az értesítés-
ben a kir. tanfelügyelő a természetbeni lakásra 
vonatkozó adatokra különös gondot fordít. Ha 
a tanító régi állomáshelyén a természetbeni la-
kást még nem ürítette ki, vagy ú j állomás-
helyén a természetbeni lakást még nem fog-
lalta el, az értesítésben ezt a körülményt is elő 
kell adni; ebben az esetben a természetbeni la-
kás kiürítését, illetőleg elfoglalását a tanító új 
állomáshelye szerint illetékes kir. tanfelügyelő 
közli pótlólag a m. kir. központi illetményhiva-
tallal. 

4-
Az állami népiskolai igazgató megbízásáról 

az igazgatói pétlék kiutalása végett a kir. tan-
felügyelő értesíti a m. kir. központi illetmény-
hivatalt . Értesítésében közli az igazgató nevét, 
állomáshelyét, illetményhivatali törzsszámát, 
az igazgatása alatt működő tanítók és a fel-
ügyelete alatt levő óvónők számát, az igazgatói 
megbízást tartalmazó rendelet keltét és számát 
és azt, hogy az igazgató az igazgatói tenni-
valókat mely naptól kezdve lá t ja el. 

III. Nem állami tanítók járandóságainak 
utalványozása. 

5. 
(1) A kir. tanfelügyelő az államsegélyben 

részesülő tanítók alkalmazásáról és állásának 
elfoglalásáról értesíti a m. kir. központi illet-
ményhivatalt (3. számú iratminta). 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alá esnek 
különösen: 

a) az első ízben alkalmazott (megválasztott 
kinevezett) helyettes tanító; 

b) a tényleges katonai szolgálatra bevonult 
tanító helyettesítésével ideiglenesen megbízott 
tanító; 

c) az a tanító, aki alkalmazása (megválasz-
tása, kinevezése) idejében már más tanítói állo-
másra volt alkalmazva. 

(3) A kir. tanfelügyelő az (1) bekezdésben 
meghatározott értesítést az alkalmazás tan-
kerületi kir. főigazgatói jóváhagyásának be-
várása nélkül küldi el a m. kir. központi illet-
ményhivatalnak. A kir. tanfelügyelő értesítésé-
nek hatálya az államsegélynek tíz hónapig 
folyósítására terjed ki. Ha a jóváhagyás tekin-
tetében ez alatt a tíz hónap alatt a tankerületi 
kir. főigazgató érdemi határozatot nem hoz, a 
kir. tanfelügyelő az (1 bekezdésben megjelölt 
értesítést újabb hat hónapi hatállyal még egy 
ízben elküldheti. 

IV. Vegyes rendelkezéseit. 

6. 

(1) Az áthelyezett tanító részére régi állo-
máshelyén kiutalt illetményeket állomáshelyé-
ről való eltávozása után a népiskola igazgatója 
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(igazgató-tanítója, a gondnoksági vagy az is-
kolaszéki elnök) a tanító ú j állomáshelyére a 
népiskola igazgatójának (igazgató-tanítójának, 
a gondnoksági vagy az iskolaszék elnöknek) a 
tanító költségére postautalványon küldi meg-
A postautalványon fel kell tüntetni a fizetési 
jegyzék adatait. 

(2) A tanító ú j népiskolájának igazgatója 
(igazgató-tanítója, gondnoksági vagy iskola-
széki elnöke) a tanító illetményét csak akkor 
fizetheti ki, ha a tanító ú j állomáshelyét már 
elfoglalta. Ha a tanító ú j állomáshelyét az illet-
mény megérkezésétől számított 15 napon belül 
nem foglalja el, a pénzt a 7. rendelkezései 
szerint vissza kell fizetni. 

7. 
Ha a tanító járandóságát valamilyen ok 

miatt a tanítónak vagy szabályszerű meghatal-
mazottjának kifizetni nem lehet (pl. a tanító 
lemondott, ismeretlen helyre költözött), a ki 
nem fizethető járandóságot postatakarékpénz-
tári befizetőlapon a fizetési jegyzéken meg-
jelölt postatakarékpénztári csekkszámlára kell 
befizetni. A befizetéskor az értesítő-lap hátsó 
oldalán fel kell jegyezni azt, hogy a járandó-
ság kit és milyen címen illet, mi az illetmény-
hivatali törzsszáma és miért nem fizették ki a 
járandóságot (pl. „Nagy János [Vk. 121.131] sze-
gedi állami tanító 1942. évi november havi illet-
ménye, melyet nem lehetett kifizetni, mert ne-
vezett állásáról lemondott")- A visszafizetés 
idejét és okát a népiskola igazgatója (igazgató-
tanítója, a gondnoksági vagy az iskolaszéki 
elnök) külön értesítésben is közli a m. kir. köz-
ponti illetményhivatallal. 

8. 
A családi pótlék kiutalását az erre a célra 

már korábban rendszeresített (zöldszínű) leve-
lezőlapon kell kérni. A levelezőlapot az igaz-
gató (igazgató-tanító, gondnoksági vagy iskola-
széki elnök) záradékolja. Ha a családi pótlék 
kiutalását az igazgató (igazgató-tanító) kéri, a 
levelezőlapot záradékkal a gondnoksági (iskola-
széki) elnök lá t ja el. A feleség után járó csa-
ládi pótlék kiutalását célzó levelezőlapra a kö-
vetkező szöveget is rá kell vezetni: „feleségem-
nek a családi pótlék összegét elérő keresete, 
nyugdíja vagy egyéb járandósága nincs". 

9. 
(1) Az államvasúti kedvezményes jegy váltá-

sára jogosító arcképes igazolvány kiállítása 
végett szükséges kimutatást az igazgató (igaz-
gató-tanító, a gondnoksági vagy az iskolaszéki 
elnök) ál l í t ja ki és a kir. tanfelügyelőhöz ter-
jeszti fel. A kir. tanfelügyelő a kimutatásra a 
következő záradékot vezeti rá : „A kimutatás-
ban megnevezettek kinevezett és esküt tett 
alkalmazottak". 

(2) A kir. tanfelügyelő a kimutatásokat jegy-
zék kíséretében küldi meg a m. kir. központi 
illetményhivatalnak. A jegyzékben népiskolán-
kint összegezve és jelleg szerint elkülönítve fel 

kell tüntetni az arcképes igazolványt kérő csa-
ládfők, igényjogosult feleségek és gyermekek 
számát. 

10. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha-

tályba. 

Budapest, 1942. évi november hó 16. napján 

1. számú iratminta. 
vármegye kir. tanfelügyelőjétől. 

Szám: /1942. tfsz- Sürgős. 

Tárgy: 
állami helyettes, átmenetileg 
(oklevél nélkül) alkalmazott 
népiskolai tanító állásának 
elfoglalása. 

Tekintetes 
M. Kir. Központi Illetményhivatalnak, 

BUDAPEST, 
I., Vár. 

Tisztelettel értesítem, hogy a tárgyrovatban 
megnevezett tanítót a kárpátaljai terület kor-
mányzói biztosa — tankerület kir. 
főigazgatója az 19 évi hó 

napján kelt /19 számú 
rendeletével helyettes tanítóvá nevezte ki. — 
átmenetileg alkalmazta. 
A tanító adatai: 

Név (férjezett tanítónőnél a leánykori név 
is): 

Születési hely: Szüle-
tési idő: 19.. . . év hó nap. 

Családi állapot A tanítóval közös 
háztartábban élő feleségének leánykori neve: 

A házasságkötés ideje: év 
hó nap. 

A házastárs jelenlegi (özvegyeknél volt) állá-
sának, bármilyen más foglalkozásának, kerese-
tének, nyugdíjának vagy egyéb járandóságá-
nak pontos megjelölése: 

A házastárs fizetésének (keresetének, nyug-
díjának vagy bármilyen más járandóságának) 
egyhavi összege: P fillér. 

A házastárs lakáspénzének egyhavi összege: 
P . . . . fillér. 

A tanító háztartásában élő, 24. életévét még 
be nem töltött, ellátatlan, törvényes vagy tör-
vényesített (édes és mostoha) gyermekeinek 
neve és születési ideje: 

19 év hó nap 
19 év hó nap 
19 év hó nap 
19 év hó nap 
19 év hó nap 
19 év hó nap 
19 év hó nap 
19 év hó nap 
19. . . . év hó nap 
19 év hó nap 
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A tanító oklevelét kiállító intézet neve és 
székhelye: 

Az oklevél kelte és száma: 19 évi 
hó nap /19 anya-

könyvi szám. 
Ha nincs tanítói oklevele, mi a legmagasabb 

iskolai végzettsége: . . 
A hivatali eskü — fogadalom letételének idő-

pontja: 19 év hó nap. 
A tényleges szolgálat megkezdésének idő-

pont ja : 19 év hó . . . . nap. 
Annak részletes felsorolása, hogy a tanító 

jelenlegi alkalmazása (megválasztása) előtt hol, 
milyen minőségben, milyen fizetéssel (fizetési 
osztály és fokozat) volt alkalmazva, illetmé-
nyeit melyik számfejtőhivatal fizette és mi volt 
illetményhivatali törzsszáma és betűjele. Ha 
magánalkalmazásban állott, fizetett-e öregségi 
és rokkantsági járulékot: 

A tanítónak természetbeni lakása van — 
nincs. 

A tanító lakásának pontos címe: 
város (község) vár-

megye utca házszám (eset-
leg utolsó posta): 

A tanítónak van-e már OTBA igazolványa: 
van — nincs. 

Az igazolvány betűjele és száma: 

A tanító fizetőhelyének (hatóság, hivatal, is-
kola stb.) pontos megjelölése: 

és helye 
város (község) vármegye 

utca szám (Esetleg utolsó 
posta: ) 

Teljesített-e tényleges katonai szolgálatot! 

P. H. 
kir. tanfelügyelő. 

A meg nem felelő szöveget feltétlenül tö-
rölni kell. 

Az értesítésben foglalt adatok helyességéért 
mind a tanító, mind a kir. tanfelügyelő felelős. 

Az értesítést nyomban ki kell tölteni és hala-
déktalanul továbbítani kell. 

2. számú iratminta. 

Illetményhivatali betűjel és törzsszám: 
(Név) 

állami népiskolai tanítót . . h. tanítót a 
az 19 évi hó 

napján kelt /19.. . . számú 
rendeletével 

a -tó) 
a hoz helyezte á t 
Előző állomáshelyén 19 évi hó 
napján mentették fel. Természetbeni lakása 

nem volt — lakását 19 évi hó 
napján ürítette ki. 

Űj állomáshelyén 19 évi hó 
. . . . napján jelentkezett szolgálattételre. 

Természetbeni lakása nincsen — lakását 
19 évi hó . . . . napján fog-
lalta el. 

Ü j fizető helyének (hatóság, hivatal, iskola 
stb.) megjelölése: 
és helye község (város) 

vármegye utca . . . . szám. 
(Esetleg utolsó posta: ) 

19. . . . évi hó . . . . 
napján. 

P. H 
kir. tanfelügyelő. 

A meg nem felelő szöveget törölni kell• 

3. számú iratminta. 
vármegye kir. tanfelügyelőjétől. 

Szám: /1942. tfsz- Sürgős 
Tárgy: 

Ha igen, tényleges katonai szolgálatának 
kezdete: 19 év hó . . . . nap, 
tényleges katonai szolgálatának vége: 19 év 

hó nap. 
A fenti adatokat a bemutatott eredeti okmá-

nyok, illetőleg szabályszerűen hitelesített ok-
mánymásolatok alapján igazolom és kérem, 
hogy a tanító járandóságát soronkívül kiutalni 
szíveskedjék. 

Megjegyzés: 

19 évi hó nap. 

róm. kat., gör. kat., ref., ág. 
h. ev., rendes, helyettes, he-
lyettesítéssel ideiglenesen 
megbízott népiskolai tanító 
államsegélyének utalványo-
zása-

Tekintetes 

M. Kir. Központi I l letményhivatalnak 

BUDAPEST 
I., Vár. 

Tisztelettel értesítem, hogy a Vk 
törzsszám alatt nyilvántartott 

tanító lemondásával, elhalálozásá-
val, nyugdíjazásával megüresedett állásra, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 

/19 számú rendeletével újonnan szer-
vezett állásra a i iskolaszék 

tanítót választotta 
meg, alkalmazta. / 

A tanító adatai : 
Név (férjezett tanítónőnél a leánykori néT 

is): 
Születési hely: Szüle-

tési idő: 19 év hó nap 
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Családi állapot: A tanítóval' közös 
háztartásban élő feleségének leánykori neve: 

A házasságkötés ideje: év 
hó nap. 

A házastárs jelenlegi (özvegyeknél volt) állá-
sának, bármilyen más foglalkozásának, kerese-
tének, nyugdíjának vagy egyéb járandóságá-
nak pontos megjelölése: 

A házastárs fizetésének (keresetének, nyug-
díjának vagy bármilyen más járandóságának) 
egyhavi összege: P fillér. 

A házastárs lakáspénzének egyhavi összege: 
P . . . . fillér. 

A tanító háztartásában élő, 24. életévét még 
be nem töltött, ellátatlan, törvényes vagy tör-
vényesített (édes és mostoha) gyermekeinek 
neve és születési ideje: 

19 év hó nap 
19 év hó nap 
19 év hó . . . . nap 
19. . . . év hó . . . . nap 
19. . . . év hó . . . . nap 
19. . . . év hó . . . . nap 
19. . . . év hó . . . . nap 
19 év hó nap 
19 év hó nap 
19 év hó nap 

A tanító oklevelét kiállító intézet neve és 
székhelye: 

Az oklevél kelte és száma: 19 évi 
hó nap /19 anya-

könyvi szám. 
Ha nincs tanítói oklevele, mi a legmagasabb 

iskolai végzettsége: 
A hivatali eskü — fogadalom letételének idő-

pontja: 19 év hó nap. 
A tényleges szolgálat megkezdésének idő-

pontja: 19 év hó . . . . nap. 
Annak részletes felsorolása, hogy a tanító 

jelenlegi alkalmazása (megválasztása) előtt hol, 
milyen minőségben, milyen fizetéssel (fizetési 
osztály és fokozat) volt alkalmazva, illetmé-
nyeit melyik számfejtőhivatal fizette és mi volt 
illetményhivatali törzsszáma és betűjele. Ha 
magánalkalmazásban állott, fizetett-e öregségi 
és rokkantsági járulékot: 

A tanítónak természetbeni lakása van — 
nincs. \ 

A tanító lakásának pontos címe: 
város (község) vár-

megye utca házszám (eset-
leg utolsó posta: ), 

A tanítónak van-e már OTBA igazolványa: 
van — nincs. 

Az igazolvány betűjele és száma: 

A tanító fizetőhelyének (hatóság, hivatal, is-
kola stb.) pontos megjelölése: 

és helye 
város (község) vármegye 

utca szám. (Esetleg utolsó 
posta: ) 

A tanító állásának helyi javadalma: 
értékegység készpénzszázalék, 

P fillér évi változatlan készpénz. 
Teljesített-e tényleges katonai szolgálatot? 

Ha igen, tényleges katonai szolgálatának 
kezdete: 19 év hó nap, 
tényleges katonai szolgálatának vége: 19 ót 

hó nap. 
Fizetés szempontjából beszámítható szolgá-

lati idejének kezdőpontja a /19..., 
számú miniszteri, tankerületi kir. főigazgatói 
rendelet értelmében 19 évi hó 

nap. 
A fenti adatokat a bemutatott eredeti okmá-

nyok, illetőleg szabályszerűen hitelesített ok-
mánymásolatok alapján igazolom és kérem, 
hogy a tanító fizetési osztály 
fokozatának megfelelő, helyettes tanítói, helyet-
tesítéssel ideiglenesen megbízott tanítói járan-
dóságát soronkívül kiutalni szíveskedjék. 

Megjegyzés: 

P. H. 
19 évi hó nap. 

kir. tanfelügyelő. 

A meg nem felelő szöveget feltétlenül tö-
rölni kell. v 

Az értesítésben foglalt adatok helyességéért 
mind a tanító, mind a kir. tanfelügyelő felelős. 

Az értesítést nyomban ki kell tölteni és hala-
déktalanul továbbítani kell. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
253.500/1942. V. K. M. számú rendelete 

rendkívüli szünet engedélyezése, illetőleg a 
karácsonyi szünet meghosszabbítása tárgyában. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 19Í9 : II. törvénycikk 1C8. §-ában foglalt fel-
hatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1 . i 

(1) Azokban a középiskolákban, középfokú' 
iskolákban, szakiskolákban és népiskolákban, 
amelyek szénfűtésre vannak berendezve és nin-
csenek ellátva az egész fűtési időszakra szük-
ségletüknek megfelelő szénmennyiséggel, a ka-
rácsonyi szünet az 1942/43. iskolai évben decem-
ber hó 20. napján kezdődik és január hó 24. 
napjá ig tart. Az ilyen iskolákban a meghosz-
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szabbított karácsonyi szüneten felül rendkívüli 
szünetet is lehet engedélyezni, ha ar ra a tüzelő-
anyag hiánya miat t feltétlenül szükség van. 

(2) Azokban a középiskolákban, középfokú 
iskolákban, szakiskolákban és népiskolákban, 
amelyek nem szénfűtésre vannak berendezve, 
de nem tudják biztosítani az egész fűtési idő-
szakra elegendő tüzelőanyagot, az 1942/43. isko-
lai évben rendkívüli szünetet lehet engedé-
lyezni, illetőleg a rendes karácsonyi szünetet 
meg lehet hosszabbítani. 

2. 

(1) A rendkívüli szünetet és az 1. (2) be-
kezdése esetében a karácsonyi szünet meghosz-
szabbítását — a népiskola kivételével — a tan-
kerületi kir. főigazgató, egyházi hatóság alatt 
álló iskolában pedig az illetékes egyházi ható-
ság az iskola igazgatójának javaslatára a ne-
velés folytonosságához fűződő közérdek szem 
előtt tartásával a szükség által feltétlenül meg-
kívánt mértékben engedélyezi. 

(2) A népiskolákban a gondnokság, illetőleg 
az iskolaszék előterjesztésére a kir. tanfel-
ügyelő, egyházi hatóság alatt álló népiskolák-
ban pedig az egyházi hatóság engedélyezi az 
előbbi bekezdésben megjelölt szempontok alap-
ján a rendkívüli szünetet, illetőleg a karácsonyi 
szünet 1. (2) bekezdése alapján való meg-
hosszabbítását. 

(3) A tankerületi kir. főigazgató, illetőleg a 
kir. tanfelügyelő, egyházi hatóság alat t álló 
iskolák tekintetében pedig az illetékes egyházi 
hatóság a rendkívüli szünet engedélyezésével, 
illetőleg a karácsonyi szünet meghosszabbításá-
val kapcsolatban azt is vizsgálni köteles, hogy 
az iskolafenntartót (igazgatót, gondnokságot, 
iskolaszéket) a tüzelőanyag kellő időben való 
beszerzésének hiánya miatt nem terheli-e mu-
lasztás. Ha ebben a tekintetben a tankerületi 
kir. főigazgató (kir. tanfelügyelő, illetékes egy-
házi hatóság) gondatlanságot vagy hanyagsá-
got tapasztal, az iskolafenntartó (igazgató, 
gondnokság, iskolaszék) megintése, esetleg fele-
lősségrevonása i ránt intézkedik. 

3. 
(1) Abban az iskolában, amely tüzelőanyag-

gal az egész fűtési időszakra el van látva, rend-
kívüli szünetet engedélyezni vagy a karácsonyi 

' szünetet meghosszabbítani nem szabad. 
(2) Az 1. (1) bekezdése alá eső iskolákban 

minden esetben, az 1. (2) bekezdése alá eső 
iskolákban pedig akkor, ha legalább kétheti 
rendkívüli szünetet engedélyeztek, vagy a kará-
csonyi szünetet legalább két héttel meghosszab-
bították, február hó 1. napján és a pünkösd 
előtti szombaton is tanítani kell és a húsvéti 
szünetet meg kell rövidíteni. Ebben az esetben 
a húsvéti szünet első napja nagycsütörtök, 
utolsó napja húsvéthétfő. Az említett esetekben 
az első félévet február hó utolsó napjá ig meg 
kell hosszabbítani és a félévi értesítőt február 
hó 27. napján kell kiosztani. Az említett isko-
lákban az 1942/43. iskolai évben sem főigazgatói, 
sem igazgatói, egyházi hatóság alatt álló isko-

lákban pedig ezeknek megfelelő szünetet nem 
lehet engedélyezni. 

4. i 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha-

tályba. 
Budapest. 1942. évi december hó 7. napján. 

Dr. Szinyei Merse Jenő s. k. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter • 

Pályázat i hirdetmény. 
A bajai m. kir. állami líceum és tanítóképző-

intézetnél egy kertész-kisegítő szolgai állásra 
pályázatot hirdetek. 

Az állás kizárólag képesített kertésszel tölt-
hető be. 

A hirdetett állással, amely ideiglenes jel-
legű, az 1941. évi 8500/M. E. sz. rendelethez mel-
lékelt 19. számú kimutatásban feltüntetett havi-
bér és szabály szeiű lakáspénz jár. 

A kisegítőszolgai állás betöltésénél az 1931. 
évi III . t-c. alapján kiállított B) mintájú iga-
zolvánnyal rendelkező, a hadirokkant, a vitéz, 
a tűzharcos, ezek hiányában pedig a katona-
viselt folyamodók minden más pályázóval szem-
ben elsőbbségi igénnyel bírnak. 

A pályázóknak sajátkezűleg í r t és 2 pengős 
okmánybélyeggel ellátott kérvényüket — a pon-
tos lakáscímük feltüntetése mellett — a pályá-
zati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben 
'történt megjelenésétől számított 15 napon belül, 
a pécsi tankerületi kir. Főigazgatóhoz címzet-
ten, a pécsi tankerületi kir. főigazgatói hiva-
talhoz (Pécs, Zólyom-u. 2.) kell benyujtaniok. 

A kérvényhez eredetiben vagy hiteles máso-
latban a következő okmányokat kell csatolni: 

1. A pályázó sa já t továbbá mindkét szülője 
anyakönyvi kivonatát (keresztlevelét); 

2. a nős pályázó házassági anyakönyvi kivo-
natát, továbbá feleségének, valamint felesége 
mindkét szülőjének születési anyakönyvi kivo-
natát (keresztlevelét); 

3. egy évnél nem régibb keletű hatósági er-
kölcsi bizonyítványt, amely a pályázó családi 
állapotát politikai megbízhatóságát igazolja. Ez 
az okmány a közszolgálatban állóknál nem kö-
telező. A közszolgálatban állók szolgálati és 
minősítési táblázatukat lezárt borítékban csa-
tolják; 

4. a pályázó magyar honosságát igazoló bi-
zonyítványt; 

5. az iskolai végzettséget, valamint a tanult 
kertészeti képesítését igazoló bizonyítványt; 

6. a pályázó egészségi állapotát igazoló új-
keletű hatósági tisztiorvosi bizonyítványt; 

7. az esetleges előző szolgálatot igazoló mű-
ködési bizonyítványok; 

8. katonai igazolványosok. Az 1931. évi I I I . 
t.-e. alapján kiállított B) mintájú igazolványt; 

9. vitézeknek a vitézi igazolványt; 
10. tűzharcosoknak az eredeti tűzharcos iga-

zolványt; 
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11. hadirokkantaknak a rokkantságot megál-
lapító igazolványt. 

A pályázók a 7720/1941. M. E. számú rendelet 
1. és 3. §-aiban foglalt rendelkezések szerint iga-
zolni tartoznak azt, hogy nem esnek a zsidók 
közéleti és gazdasági térfoglalásának koiláto-
zásáról szóló 1939- évi IV. t.-c. korlátozásai alá. 

A katonai igazolványosok, valamint a 9., 10-
és 11. pontokban említettek folyamodványai il-
letékmentesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló igazol-
ványosok szolgálati úton, a közszolgálatban álló 
pályázók felettes hatóságuk ú t ján tartoznak a 
kérvényüket benyújtani. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, 
hiányosan felszerelt vagy elkésve érkező folya-
modványok nem vétetnek figyelembe. 

Pécs, 1942. november hó 30. 
Dr. Fodor Ferenc 

tan. kir. főigazgató, 
egyet. ny. rk. tanár. 

Megerős í tés . 

A m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem 
rektora Tóth Ferenc és vitéz Doktor Márton ki-
segítőszolgákat II- o. altisztekké kinevezte, vitéz 
Óvári Sándor és Szabó János szegődményes 
szolgákat pedig kisegítőszolgákká felfogadta-
Ezeket a kinevezéseket, illetve felfogadásokat a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
1942. évi november hó 19-én kelt 92.890/1942. IV-. 
számú leiratával megerősítette. 

Elismerés . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Kovács Sándorné Szirmai Erzsébet hód-
mezővásárhelyi állami polgári leányiskolái r. 
tanárnak a Magyar Ifjúsági- Vöröskereszt szol-
gálatában mint vöröskereszt csoportvezető 
hosszú időn át végzett buzgó és eredményes 
munkásságáért elismerését fejezte ki-

Köszöne tny i lván í tá s . 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a Kaposvári Jézus Szíve Kóm. Kat. Egy-
házközségnek, a Mezőgazdasági és Ipari Rt. Ka-
posvári Cukorgyára Igazgatóságának és a Ka-
posvári Tu:ul Jótékony Asztaltársaságnak a 
kaposvári állami népiskolák szegénysorsú ta-
rulói részére az 1941/42. iskolai évben jut ta tot t 
1.477, 1200, illetőleg 684 P értékű adományaiért 
elismerését és köszönetét fejezte ki. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Kaposvár megyei város polgáimesterének 
és közönségének a kaposvári állami népiskolák 
szegénysorsú tanulói részére az 1941/42. iskolai 
évben jut ta tot t 16910 P értékű adományáért 
őszinte elismerését és köszönetét fejezte ki. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Madarász István: A diadalmas betlehemi 
világnézet. — Vitéz Papp Gyula: A „nemes ma-
gyar hagyományok" nevelésünkben. — Padányi-
Frank Antal: A tanítói küldetéstudat és a 
„Harmincadik" c. film. — Dr. Gabona Béla: 
A falusi gyermek olvasmányai. — Dr. Simonyi 
Kálmánná: A helyiérték szemléltetése. — Gróf 
Klebelsberg Kuno életmüve. — Nemzetnevelők 
könyvtára. — Gyakorlati pedagógia. Szabó 
István: A honvédelem. — Hazai és külföldi 
tanügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, mű-
vészet. — Pedagógiai szeminárhim. — Egyesü-
leti élet. — Hírek- — Tanítók tanácsadója. — 

Hivatalos rész. — Hirdetések. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: DROZDY GYULA 
főszerkesztő. 

FIGYELEM! FONTOS! 
A M. Kir. Vallás* és Közok-

tatásügyi Miniszter Úr 3615/1942. 
Eln. VKM. sz. rendeletével a Nép* 
tanítók Lapja évi előfizetési díját 
1943. január hó l=től kezdődő ha? 
tállyal 12'— pengőben állapította 
meg. 

T i s z t e l e t t e l k é r j ü k elő* 
f i z e t ő i n k e t , hogy a következő 
évfolyamra a felemelt előfizetési 
díj figyelembevételével szívesked* 
jenek az előfizetési díjat beküldeni. 

Postatakarékpénztári csekk* 
s z á m l a s z á m a 37.473 

Tisztelettel 
NÉPTANÍTÓK LAPJA 

kiadóhivatala 
KIR. MAGY. EGYETFMI N Y O M D A 

VIII., Múzeum=körút 6. 

HARMÓNIUMOK 
orgonahaneúak, koffer-harmó• 
nium nagy választékban rak-
táron. Kéljen át jegyzéket 1 

SZÜLE harmóniamos 
CEGLÉD. 
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P Á L Y Á Z A T O K 

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 
A V. K. M. 105.429/1942. V. 1. számú enge-

délye alapján lapunk hirdetési díjtételéit folyó 
évi augusztus hó 1-től 25%-kai felemeltük. 
A hirdetési díjak átutalásakor szíveskedjenek 
tehát az áremelést figyelembe venni. 
A PALYAZATI HIRDETÉST BEKÜLDŐK SZÍVES 

FIGYELMÉBE! 
Kérjük, hogy azokat a pályázati hirdetéseket, amelye-

ket az 1 én megjelenő számban kívánnak hirdetőink meg-
jelentetni, legkésőbb a hó 27-ig, azokat pedig, amelyeket 
a 15-én megjelenő számban kívánják közzététetni, a hó 
12-ig küldjék be kiadóhivatalunkhoz. A később beérkező 
pályázati hirdetéseket csak a következő számban közöl-
hetjük. 

A pályázati hirdetéseket a kiadóhivatal címére 
(VIII., Múzeum-kőrút 6.) szíveskedjenek küldeni. A hir-
detési díjat a pályázati hirdetéssel egyidöben, a Kir. 
Magy. Egyetemi Nyomda 37.473 sz. csekkszámlájára 
vagy postautalványon kell befizetni. A hirdetés díjtételei 
lapunk címlapján olvashatók. 

SAJAT ÉRDEKÜKBEN KÉRJÜK IGEN TISZTELT 
ELŐFIZETŐINKET ÉS HIRDETŐINKET, HOGY AZ 
ÁTUTALÁSNÁL MINDEN ESETBEN JELEZZÉK A 
CSEKKSZELVÉNYEN AZ ÖSSZEG RENDELTETÉ-
SÉT, MERT EZZEL IGEN SOK TÉVEDÉSNEK VE-
HETJÜK ELEJÉT. A CSEKKEN MINDENKOR AZ A 
FELADŐNÉV SZEREPELJEN, AMELYEN AZ ELŐ-
FIZETÉS VAGY A HIRDETÉS FELADÁSA TÖRTÉNT 

(AZ ISKOLA, PONTOS HELY, UTOLSÓ POSTA). 

ANYALAPUSZTAN, Érsekújvártól 5 km, uradalmi 2 
tanerős róm. kat.. népiskolánál a lemondás folytán meg-
üresedett II. számú tanítói állásra 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet a főtamfelügyelőség. Fizetés évi 171'42 
pengő és államsegély. Természetbeni lakás. Az állást azon-
nal el toell foglalni. Nők is pályázhatnak. Kérvényeket az 
előírt okmányokkal felszerelve a főmagasságú és főtiszte 
lendő hercegprímás úrhoz kell intézni, de Főegyházmegyei 
Főtanfeliígyelőséghez Esztergomba kell küldeni. (3403.) 

ÁLMOSD ref. iskolaszéke pályázatot hirdet katonai 
ezolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésére. Fizetés tör-
vényszerű. Pályázhatlak férfi és női tanerők. Az iskola 
négytanerős. Az állás azonnal elfoglalandó. Ref. Iskola-
szék, Álmosd, Bihar megye. (3404.) 

ABÁDSZALóK-TISZAABADI ref. egyház presbité-
riuma pályázatot hirdet lemondás folytán megüresedett 
V. számú tanítói állásra. Pályázhatnak férfi és nőtan-
erők. Az iskola majdnem teljesen osztott, tantermek új 
épületben. Fizetés: 10% helyi javadalom és államsegély, 
természetbeni lakás, melyről az egyház bérlet útján gon-
doskodik. Kötelesség: törvény szerint, belmissziói munká-
ban segédkezés, ifjúsági vagy leányegylet vezetése. A köz-
ségnek vasúti állomásával autóbusz összeköttetése van, 
villanyvilágítása és postája. Pályázati határidő január 
5. Kérvények Iskolaszék, Abádszalok-Abál címre kül-
dendők. Ugyancsak pályázatot hirdet egy ideiglenes he-
lyettesi állásra a III. sz. álláson. Fizetése törvényes. Ka-
tonai szolgálatot teljesítő tanerő helyettesítésére van 
szükség. (3405.) 

ALSÓRAJK község iskolafezéke pályázatot hirdet a 
megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidővel. 
Helyi javadalom 22 értékegység, többi államsegély. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények községi Iskolaszéki El-
nök, Alsórajk címre küldendők. (3406.) 

Egyre közelebb settenkedik a 
nagy kérdés: mivel kedveskedjék 
hozzátartozóinak, ismerőseinek 
karácsonyra? Ma különösen fo-
gas kérdés, szentigaz, de van 
három remek mentő tippünk: 
Könyv . . . Könyv. . • Könyv!. . • 

Nem lehet olyan kívánsága, 
amelynek ne tudna könyvosztá-
lyunk eleget tenni! Kérjen ma-
gyar vagy német mesekönyvet, 
képeskönyvet, ifjúsági regényt, 
komoly szépirodalmi újdonságot, 
útleírást — mindenünk van. -

Ha tanácstalan, mert nem tudja, 
ki a kedvenc írója „Őneki", gon-
dolatolvasó eladóink hasznosan 
segítségére lesznek a választásnál. 

Budapest, V I I , Rákóczi-út 70-76 
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HUSZÁR PÁL 
BUDAPEST. III., HUNOR-U. 55-NÉL. 

TORNASZEREK, 
ISKOLAPADOK, 

SPORTSZEREK 
Mielőtt minisztériumi segélyt kéme, 
kérje ajánlatomat, hogy azt csatolhassa. 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest, XIV., Füredim. 41. 

T e l a f o n s z á m : 2 9 6 . 3 4 5 . 
( R é g i é p ü l e t , á j b e j á r a i . ) 

Ú j o rgonákat , 
bomlokzatsípok készítését, mindennemű 

orgonajavításokat m é r s é k e l t á r o n 

s z a k s z e r ű e n e l v á l l a l . 

H i r s c h A. J a k a b f inombőr gyára O J P E S T 
Központ : Budapest, IV., Károly-kőrút 24. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona' és harmónium«készítő mester 

B U D A P E S T 
VII., Damjanich-ntca 38. 

' I Orgonajavítások 

j K ^ ^ B M u r g o n a K Homlokzat; «pek 

Harmoniumok 
A l a p í t t a t o t t : 1 9 1 0 kedvezi fizetési feltételekkel. 10 évi jótál-

lással. Költségvetés, árjegyzék díjtalan 

SZIGETI ISTVÁN ÉS TÁRSAI könyvkötészete 
B u d a p e s t V I I , H á r s f a - u t c a 33. ( W e s s e l é n y i - u t c a s a r o k ) 
T e l . : 141-1113. - E g y e t e m i é s i s k o l a i k ö n y v t á r a k s z á l l í t ó j a 

g ZONGORÁK, HARMONIUMOK 
nagy választékban, f i z e t é s i k e d v e z m é n y 

T I P O L D N Á L Rákóczi-út 61. 
J a v í t á s , h a n g o l á s f e l e l ő s s é g g e l . 

Vétel — csere. 
Divatcsarnokkal szemben. Keresztény cég I 

AJKACSINGER VÖLGY róm. kat. egyházközsége, ill. 
az Ajkai Kfozénbánya Rt. bányaigazgatósága pályázatot 
hirdet 21 napos határidővel a lemondás folytán nnegürese-
det-t érdekeltségi kántortanítói állásra. Helyi javadalom 
a kezdőtanítói fizetés 90%-a, természetbeni lakás, fűtés,, 
világítás. Kántori teendőkért stólajárandóság. Köteles-
sége díjlevél szerint. Kérvények: Ajka. Plébániahivatal 
küldendők, (3407.) 

BESZTEREC róni kat. egyházközsége a tényleges 
katonai szolgálatra bevonult káintortanítója helvettesíté-
séro tanerőt keres. Nők is pályázhatnak. (3408.) 

BESZTKREC róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
a II. sz. tanítói állásra. Határidő 21 nap. Javadalom: 
10%, lakbér, államsegély. Pályázatok Róm. Kat. Plébá-
nia, Domecsier küldendők. (3409.) 

BÜDSZENTMIHÁLY református egyháza XII. számú 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés: községi 
hozzájárulás 20%, többi ós a lakbér az iltetményhivatal-
tól. Kötelesség: kijelölt osztályok tanítása, belmissziói 
munkában segédkezés. Pályázati határidő december 31. 
Állás azonnal elfoglalandó. (3410.) 

BOKOD (Komárom megye) róm. kat. egyházközsége 
21 napi határidővel pályázatot hirdet az újonnan szerve-
zett II. számú tanítónői állásra. Fizetés törvényes. (Vasút 
4 km. Dad. Országút, villany, posta, telefon, szénbánya). 
Plébániahivatal. (3411.) 

BORSODSZEMERE róm, kat. egyházközsége a tény-
leges katonai szolgálatot teljesítő kántortanító helyettesí-
tésére pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Nők is pá-
lyázhatnak. Helyettesítési díj törvénves. Róm. Kat. Plé-
bánia. (3412.) 

C'SENGER református egyházközsége 14 napi határ-
idővel pályázatot hirdet héttanerős iskolájánál a II. sz. 
tanítói állásra. Fizetés egyháztól: 17 értékegység és 
államsegély. Kötelesség törvény szerint. Vasút, orvos, 
gyógyszertár helyben. Villanyvilágítás, járda van. Szat-
márnémetitől 18 km-re, naponta többszöri vonat-közleke-
dés.- Iskolaszéki elnök. (3414.) 

(.'SOLNOK róm. kat. egyházközsége e lap f. évi 21-i 
számában a X. állásra kiírt pályázatát azon változtatással 
i.-métli meg, hogy a kántor helyettesítése nem kötelező. 
Határidő 21 nap. (3415.) 

C'SIKBALÁNBÁNYA róm. kat, iskolaszéke a megüre-
sedett II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése a tör-
vényesen felül havi 50 pengő a bányaüzemtől.. Határidő 
15 nap. Kérvények Róm. Kat. Plébánia, Csíkbalánbánya 
címére küldendők. (3416.) 

DITRÓ róm. kat. iskolaszéke a ditrói IX. számú és a 
bitró-orotvai II. számú tényleges katonai szolgálat foly-
tán megüresedett ideiglenes kisegítő tanítói, vagy tanító-
i ői állásokra pályázatot hirdet. Javadalom: 90%-os ál-
lamsegély, 10%-os egyházközségi járandóság, természet-
beni lakás, vagy törvénves lakbér. Állások azonnal elfog-
lakndók. Pályázati kérések a „Ditrói Róm. Kat. Plébá-
nia" címére küldendők. (Csík vm). (3417.) 

DÉVAVÁNYA református egylfiiza pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 19 tanerős 
belterületi népiskolájánál. Fizetés törvényes, kötelesség 
díjlevél szerint, a kántor helyettesítésének kötelezettségé-
vel akadályoztatása esetén. Pályázati határidő 21 nap. 
Állás február 1-én elfoglalandó. Válaszbélyeggel ellátott 
kérvények az iskolaszék elnökéhez küldendők. (3418.) 

DEREKEGYHÁZ URADALMA (Csongrád megye) a 
Néptanítók Lapja november hó 1. számában közzétett pá-
lyázatot 15 napi határidővel megújítja. (3420.) 

ENDRÖD róm. kat. egyházközségének képviselőtestü-
lete pályázatot hirdet az újonnan szervezett. XXXI. sor-
számú, nagylapos-újtelepi iskolánál levő II. számú kül-
területi iskolai tanítói állásra. Fizetése törvényes és egy-
előre lakáspénz, vagy természetbeni lakás az iskolaszék 
határozata szerint, kötelessége díjlevél szerint. Kellően 
felszerelt kérvények ezen hirdetés megjelenésétől számí-
tott 21 napon belül Róm. Kat, Plébániahivatal, Endrőd 
címre küldendők. Amennyiben ezen állásra már helyben 
működő tamisrő választatnék át, a beérkezett kérvények az 
így megüresedő állás betöltésénél lesznek figvelembe vévé. 
(3421.) 
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EGYHAZASBÁST (Nógrád vm.) róm. kat. egyházköz-
sége elhalálozás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom: természetbeni új mo-
dern lakás, kert, félházhely föld, atána legeltetési, favága-
tási jog, 20 q fa, 24 q rozs ós stóla. Államsegély. Az is-
kola kéttanerős. Választás január 6-án. Személyes meg-
jelenés szükséges. Útiköltséget nem térítünk. Szabály-
szerűen felszerelt válaszbélyeges kérvények a Plébánia-
hivatalnak, Egyházasbást, u. p. Ajnácskő küldendők. 
(3422.) 

EDELÉNY (Borsod vm.) nagyközség református is-
kolaszéke pályázatot hirdet 21 napos határidővel az újon-
nan szervezett II. számú tanítónői állásra. Az iskola rész-
ben osztott. Kötelesség törvényszerű. Fizetés: 90% állam-
segély, 10% helyi készpénzjavadalom és lakbér. Villany, 
vasút, orvos helyben. Állás választás után azonnal elfog-
lalandó. Bemutatkozás saját költségen kívánatos. Pályá-
zati kérvények az előírt okmányokkal felszerelve: Refor-
mátus Lelkészi Hivatal, Edelény címre küldendők. (3423.) 

FÖRGEPATONY (Komárom m.) református egyháza 
katonai szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére taní-
tót vagy tanítónőt keres. Fizetése törvényes. (3427.) 

FÖLDES ref. egyháza pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett 111. számú tanítói állásra. Fizetése: 
48% helyi hozzájárulás, állami fizetéskiegészítés, mind-
kettő az Illetményhivataltól. Lakás, kerttel. Kötelessége: 
az egyháztianács által rábízott osztály, vagy osztályok ve-
zetése egyházkerületi tanterv szerint, belmissziói munkák-
ban segédkezés. A válaszbélyeggel ellátott törvényszerűen 
felszerelt pályázati kérvényüket Ref. Lelkipásztori Hiva-
talnak, Földes, Hajdú megye küldendők. Határidő a lap 
megjelenésétől számított három hét. Csak tanítónők pá-
lyázhatnak. (3426.) 

FKRTÖSZENTMIKLÓS egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett V. sz. és az újonnan szervezett VIII. 
sz. tanítónői állásra 21 napos határidővel pályázatot hir-
det, Plébániaihivatal, Fertőszentmiklós- (Sopron vm.). 
(3424.) 

IZSÁK V. sz. Matyó-pusztai községi tanítói állására 
pályázatot hirdetünk. Kötelesség: I—VIII. osztályok ta-
nítása. Javadalom: törvényes. Pályázati kérvények: Köz-
ségi Iskolaszék, Izsák címre a pályázat megjelenésétől 
számított 3 hét alatt küldendők be. (3436.) 
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REMÉNYI M I H Á L Y 
ö fenségt Dr. J Ó Z S E F FERENC kir. karcag ír és i Zenemivészetl Fiískola szállítójának 

harmóniumai, zongorái és minden más hangszerével. 
B U D A P E S T VI , K I R Á L Y . U T C A 58. 

Ne vásároljon hangszert, amíg nem látta 32. számú árjegyzékemet, arról 
a hangszerről, amit vásárolni óhait. Csere. Részlet. K e r e s z t é n v cég. 

BAJA thj. váras óvodai felügyelőbizottsága pályázatot 
hirdet újonnan szervezett ós kormányhatósági kinevezés 
útján betöltendő két napközi otthonos községi óvoda má-
sodik óvónői állásaira. Kezdő javadalmazás: állami rend-
szerű XI. fiz oszt. 3. fokozatának megfelelő fizetés, lakás-
pénz. A kezdő óvónők kinevezésük esetében csak segéd-
óvónők lehetnek, akiknek illetményeit és szolgálatviszo-
nyát a 865/1-70-1931. VKM számú rendelet szabályozza. 
Pályázhatnak mindazok a magyar állampolgárok, akik az 
1891 : XV. t.-c. 11. §-ában megjelölt képesítéssel rendel-
keznek. A pályázati kérvényhez mellékelni kell: 1. Szüle-
tési anyakönyvi kivonatot, 2. Hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt, 3. Övónői oklevelet, 4. Szellemi ós testi épséget 
igazoló újkeletű tisztiorvosi bizonyítványt, 5. Eddigi mű-
ködéséről szóló bizonyítványt, 6. Magyar állampolgárságot 
igazoló bizonyítványt. A közszolgálatban nem levő pályá-
zóknak a 7720/1939. M. E. számú rendelet 1. és 5. §-ában 
foglalt rendelkezések szerint igazolniok kell azt, hogy nem 
tartoznak a zsidók közéleti és gazdasági térFog'alásának 
korlátozásáról szóló 1939 : IV. t.-c. 1. és 5. § ában meg-
határozott korlátozások alá. Faját.kezfileg írt és 2 pengős 
okmánybélyeggel ellátott kérvényeket dr. Puskás Dezső 
ny. polgármesterhelyettes, mint az óvodák felügyelőbizott-
ságának elnökéhez (Baja, Váro-háza) kell címezni és e 
hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt közzététe-
lét követő 21 nap alatt kell benyújtani. Elkésetten érke-
zett vagy hiányosan felszerelt kérvényeket figyelembe 
nem veszünk. (3413.) 

FÁBIANSEBESTYEN község iskolaszéke pályázatot 
hirdet 21 napi határidővel a III. számú iskolájánál újon-
nan szervezett II. tanítói állásra. Javadalma: törvény-
szerű lakáspénz, esetleg később természetbeni lakás, to-
vábbá a mindenkori kezdőtanítói illetmény 20%-a, a többi 
államsegély. Kötelessége törvényszerű díjlevél szerint. 
Pályázhatnak elsősorban tanítónők, másodsorban férfitan-
erők. Kellően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott pályá-
zatok a következő címre küldendők: Fábiánsebestyén köz-
ség iskolaszéke, Szentes, Tóth József-utca 27. (3425.) 

GYÖRKONY evangélikus egyházközsége pályázatot 
hirdet újonnan szervezett magyar tagozatának tanítói 
állására. Javadalom: törvényes készpénzfizetés és lakbér 
90% államsegéllyel. Tanulók száma 25—30. Pályázati 
határidő megjelenéstől számított 23 nap. Keresztyén szár-
mazás igazolandó. Kellően felszerelt kérvények a lelkészi 
hivatal címére, Györköny küldendők. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Ugyanakkor pályázatot hirdet az egyházközség 
bevonulás folytán üresedésben levő helyettesi állásra a 
törvényei javadalom mellett ugyanazon határidőre. 
Ugyancsak pályázhatnak nők ia. (3429.) 

GERENDÁS (Békés vm.) róm. kat. egyházközség® 
pályázatot hirdet 21 napos határidővel a lemondás követ-
keztében megüresedett III. sorszámú tanitó(nő)-i állásra. 
Törvényes fizetés illetményliivatal útján és most épülő 
természetbeni tanítói lakás. Kötelesség díjlevél szerint. 
Kellően felszerelt kérvények Plébániahivatal, Gerendáa 
címra küldendők. (3430.) 

GYÖNGYÖSTARJAN községi iskolaszéke a lemondás 
alatt álló IV. sorszámú férfitanítói állásra pályázatot hir-
det Fizetés: helyi javadalom kezdőtanítói fizetés 40%-a, 
többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. A meg-
választott tartozik a róm. kat. kántori teendőket is ktilön 
díjazásért ellátni. Pályázati határidő a lap megjelenésétől 
6zámított 21- nap. 'Az állás csak a lemondó tanító írásbeli 
lemondásának beérkezte után foglalható el. Kellőleg fel-
szerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázati kérvények: 
Községi Iffkolaszéki Elnökség, Gyöngyöstarján címre kül-
dendők. (3431.) 

HEJŐPAPI (Borsod m.) ref. egyház presbitériuma 
háromtanerős iskolájánál megüresedett II. sz. férfitanítói 
állásra 21 napi határidővel pályázatot hirdet. Javadalom: 
12 magyarhold szántó, 57-12 P készpénz, 1 öl fa, vagy 
fapénz, lakás, vagy lakbér és államsegély. Orvos, kézi-
gvógytár, posta, jegyzőség helyben. Állomás 1 km, Miskolc 
26 km. Orgonázni tudók, leventeoktatók előnyben. Állás 
azonnal elfoglalandó. Személyes megjelenés előnyös. Jelölt 
nincs. (3432.) 

HÁROMHUTA róm. kat. iskolaszéke pályázatot hirdet 
21 napi határidővel tanítói állásra. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Javadalma: lakás, 4 legelő és erdőjog — 3 egy-
ség —, 19% kezdőfizetés az egyházközségtől — közös 
kezelésben — "többi államsegély. Plébánia, Erdőhorváti. 
(3433.) 

HULL róm. kat. egyházközség tanácsa, mint iskola-
szék pályázatot hirdet a III. és IV. számú tanítói állásra. 
A tanítás nyelve szlovák. Javadalma: törvényes fizetés 
és lakbér. Pályázati határidő 21. nap. Válaszbéiyeges kér-
vények a Plébániahivatal címére Óhaj, Bars m. külden-
dők. (3435.) 

FELSŐNYARAD róm. kat. iskolaszéke lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet. Javadalom 18 egység és állam-
segély. Plébánia, Felsőnyárád, Borsod m. (3428.) 

IPOLYKISKESZI róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet kéttanerős iskolájánál az azonnal véglegesen betöl-
tendő másodtanítói állásra. Az állás helyi javadalma: évi 
171'42 P és lakbér. Csak nők pályázhatnak. Pályázati ha-
táridő 21 nap. Fekzerelt kérvények válaszbólyeggel Plé-
bániahivatal, Ipolytölgyes, Bars Hont vm. címre külden-
dők. (3437.) 

MOCSA református egyház presbitériuma pályázatot 
hirdet a III. sz. tanítói (új) állásra. Javadalom az egy-
háztól: egyszobás lakás és a kezdőtanítói illetmény húsz 
(20) százaléka, a többi áljamsegély. Kötelessége: a kije-
lölt osztályok tanítás*, az ifj. egyesület vezetése, belmisz-
•ziói munkában segédkezés és a kántortanító szükségsze-
rinti helyettesítése. Határidő 1942. december 31. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Csak férfiak pályázhatnak. Kérvé-
nyek : Ref. Lelkészi Hivatal, Mocsa, (Komárom m.) címér« 
küldendők. (3449.) 
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MEDINA község iskolaszéke a nyugdíjazás folytán 
megüresedett kápolna-szőlőhegyi külterületi államilag se-
gélyezett községi tanítói állásra pályázatot hirdet 21 napi 
határidővel. Az állásra tanítónők is pályázhatnak. Ö6szes 
illetmény az Illetményhivataltól. Természetbeni lakás éa 
kert van. Szabályszerűen felszerelt kérvények a községi 
is'mlaszék címére küldendők. Községi Iskolaszék, Medina, 
Tolna megye. (3448.) 

MESZLEN róm. kat. iskolaszéke a tényleges katonai 
tzolgálatra bevonult kántortanító állására (2 esztendőre) 
pályázatot hirdet 21 napi határidővel. Nyugdíjasok és nők 
is pályázhatnak. Cím: Plébániahivatal, Meszlen, Va» m. 
(3450.) 

NYfRMADA református iskolaszéke 21 napi határidő-
vel pályázatot hirdet a IV. számú nőtanítói állásra. Java-
dalom: 10% helyi hozzájárulás, 90% államsegély és két-
szobás lakás természetben. Az állás azonnal elfoglalandó. 
(3451.) 

NÉMETFALU község iskolaszéke pályázatot hirdet 
lemondás folytán megüresedett I. sz. tanítói állásra. Ja-
vadalma: természetbeni szép új lakás, teljesen új festett 
szobák,, valamint 400 d-öl föld, ezenkívül konyhakort. 
Hc-lyi javadalom 10%. 2 értékegység fajárandósígban. 
Vasútállomás 6 km (Zalacséb—Salomvár). Pályázati 
határidő 21 nap. Kérvények Községi Iskolaszék címre, 
Németfalu, u. p. Salomvár, (Zala m.) küldendők. (3452.) 

NEMESSZENTANDRAS róm. kat. egyházközsége e 
lap okt. 15-i számában közzétett pályázati hirdetést meg-
ismétli. (3453.) 

NEGYEI) ref. egyház presbitériuma pályázatot hirdet 
a negyedi ref. népiskola lemondás folytán megüresedett 
II. férfitanítói állására. Javadalom: Az egyháztól évi 
159'14 P, továbbá törvényes lakáspénz és törvényes állam-
segély. Kötelesség: A presbitérium által kijelölt osztályok 
tanítása, segédkezés az egyháztársadalmi munkákban, az 
orgonista-kántortanító hivatalos, vagy tanítóegyesületi 
ügyekben elfoglaltatása, valamint betegsége e6etén való 
helyettesítése. Kellőképen felszerelt pályázati kérvénvek 
(Szolg. Pragmatika 136. §-a, továbbá az 1939 : IV. t.-c. 
értelmében) a negyedi ref. lelkészi hivatalba küldendők 
be a pályázati hirdetés megjelenésétől számított három 
hét alatt. Az állás a választás jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. Református Lelkészi Hivatal, Ne-
gyed, Vágsellyei járás. (3454.) 

NEGYED ref. egyház presbitériuma a komáromi tan-
kerületi főigazgató úr engedélyétől feltételezetten pályá-
zatot hirdet a negyedi református népiskola lemondás 
folytán megüresedett VI. tanítói állására. Javadalom: Az 
egyháztól évi 174'28 P, továbbá törvényes lakáspénz és 
törvényes államsegély. Kötelesség: A presbitérium által 
kijelölt osztályok tanítása. Tanítónőnél kézimunka taní-
tása is. Segédkezés az egyháztársadalmi munkákban. Tör-
vényes rendelkezéseken nyugvó esetiekben tanítótársainak 
helyettesítése. Pályázhatnak kellő képesítéssel bíró refor-
mátus tanítónők. Kellőképnen felszerelt pálvázati kórvé-
nyek (Szolg. Pragm. 136. §-a, továbbá az 1939 : IV. t.-c. 
értelmében) a negyedi református lelkészi hivatalba kül-
dendők be a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 
három hét alatt. Az állás a választás jogerőre emelkedése 
után azonnal elfoglalandó. Ref. Lelkészi Hivatal, Negyed, 
Vágsellyei járás. (3454/a.) 

NYÍREGYHÁZA róm. kat. egyházközség tanácsa a 
lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel pályá-
íatot hirdet a nyiregyháza-felsőbaduri róm. kat. népiskola 
tanítói állására. Javadalma törvényszerű fizetés és ter-
mészetbeni lakás. Nők is pályázhatnak. Válaszbélyegea 
borítókkal ellátott kérvények Plébániahivatal, Nyíregy-
háza küldendők. (3455.) 
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NAGYOROSZI (Nógrád rm.) róm. kat. egyházköz-
sége 21 napi határidővel' pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett IV. sorszámú tanítói állásra. Pá-
lyázhatnak fé/fiak és nqjí. Javadalom: a kezdőfizetés 
25%-a és lakáspénz, mint helyi járulék, a többi állam-
segély. Kötelességei díjlevél szerint; egyesület vezetése is. 
Plébániahivatal, Nagyoroszi. (3516.) 

NAGYBEIÍEZNA róm. kat. iskolaszéke lemondás foly-
tán megüresedett I. sz. kántortanitói állásra pályázatot 
hirdet. Pályázati határidő 21 nap. Előnyben részesülnek, 
akik bírják a szlovák nyelvet. Javadalma: államsegély, 
természetbeni kétszobás lakás összes mellékhelyiségekkel, 
20 kat. hold szántó és rétekkel és az erdőkincstártól fa, 
valamint stóla. Az iskolában a tanítási nyelv magyar. A 
kérvény a M. Kir. Földművelésügyi Minisztériumhoz cím-
zendő a nagybereznai róm. kat. plébániahivatal útján. 
(3515.) 

JEGENYE róm. kat. iskolaszéke tanerőt keres a tény-
leges katonai szolgálatra bevonult kántortanítója helyet-
tesítésére. Javadalom: természetbeni lakás, 16 hold bir-
tok, tüzifaváltságdíj, a többi államsegély. Ugyanoda a le-
mondás folytán megüresedett II. tanítói vagy tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvény szerint, 10% é« 
lakbér, a többi államsegély. Az állások azonnal elfogla-
landók. Kérvények Plébániahivatal, Jegenye, posta Ege-
res, Kolozs megve küldendők. (3513.) 

GOMBA (Pest m.) református egyházközsége pályáza-
tot hirdet az igazgató-tanító lemondása folytán megüre-
sedett férfitanítói állásra. Javadalma: államsegélyes tör-
vénye* fizetés az Illetményhivataltól. Két szoba, konyha, 
kert, mellékhelyiséges jó lakás. Kántori oklevéllel rendel-
kező, vagy a kántori teendőkben gyakorlott tanítók pá-
lyázhatnak. Kötelessége a kántor helyettesítése, belmisz-
sziói, ifjúsági munkákban segédkezés, kiosztott osztályok 
tanítása. Az iskola öttanerős. Határidő 21 nap. Állás 
azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt pályázal 
Ref. Lelkészi Hivatal címna küldendő. (3512.) 

NAGYSÁP róm. kat. egyházközsége által nor. 1-én 
meghirdetett kántortanitói állásra a kérvényeket decem-
ber 31-ig lehet beadni. Róm. Kat. Plébániahivatal, Nagy-
sáp, Esztergom vm. (3457.) 
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NAGYRÁBÉ református egyházközsége pályázatot 
hirdet hadiszolgálatra^ behívott kántortanítója helyettesí-
tésére. Kötelesség, fizetés törvényes. Nők is pályázhatnak. 
Határidő 21 nap. Állás azonnal elfoglalandó. Ugyancsak 
21 napi határidővel meghosszabbítja az egyházközség a 
Néptanítók Lapja f. évi november 1-i számában meghir-
detett pályázatot is, a IV. sz. tanítónői állásra. Pályázati 
kérvények Református Lelkipásztori Hivatal, Nagvrábé, 
Bihar vármegye címre küldendők. (3456.) 

KASTÉLYOSDOMBÓ református iskolaszéke katonai 
szolgálatra bevonult tanítója helyettesítésére tanítót ke-
res. Nők is pályázhatnak. Fizetés törvényes. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények a kastélyos-
dombói ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. (3514.) 

PÜSPÖKLADÁNY ref. egyházközsége pályázatot hir-
det a hadbavonult kántortanítója helyettesítésére. Fize-
tés törvényszerű, ezenkívül énekkar vezetéséért évi 300 P. 
temetésekórt stóla kb. évi 8—900 P. Állás azonnal elfog-
lalandó. Pályázati kérvények december 31-ig küldendők a 
ref. lelkészi hivatal címére. (3458.) 

PÁTY (Pest m.) róm. kat. egyházközsége háronitan-
erős iskolájához pályázatot hirdet 21 napi határidővel, 
kétévi tényleges katonai szolgálatra bevonult kántortanító 
helyettesítésére. Fizetés törvényes, lakás természetben. 
NTők csak kántori képesítéssel pályázhatnak. Budapest-
>zénatértől autóbuszjárat, 20 km távolság. Egyházközségi 
munkában köteles plébános segítségére lenni. (3459.) 

RUD AB ANYÁCSKA (Sátoraljaújhely mellett) gör. 
kat. egyházközsége egyhónapi határidővel megismétli e> 
lap folyó évi 21. számában megjelent pályázatot. (3460.) 

SÁRBOGÁRD ref. egyháza pályázatot hirdet a III. 
számú tanítói állásra. Férfiak és nők pályázhatnak három 
héten belül. Fizetés törvényes. Állás azonnal elfoglalandó. 
Két hadbavonult tanító helyére is pályázhatnak ideiglenes 
alkalmaztatással nyugdíjasok is. Az állások azonnal elfog-
lalandók. Kérvények ref. lelkészi hivatalba küldendők. 
Két állás van. (3461.) 

SOBOK róm. kat. egyházközsége 21 napos határidővel 
pályázatot hirdet újonnan szervezett II. számú tanítói 
állásra. Helyi javadalom 10% és törvényes lakbér, a 
többi államsegély. Kötelességek díjlevél szerint. Nők is 
pályázhatnak. Kellően felszerelt kérvények Plébániahiva-
tal Egyed, Sopron m. cínvre küldendők. (3462.) 

SOMOGYTÜR róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett II. számú tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Nők is pályázhatnak. Fizetés: törvényszerű lakás-
pénz, 20% helyi hozzájárulás s kiegészítő állameegély. 
Kötelesség díjlevél szerint. Határidő e hirdetés megjele-
nése utáni 21. nap. A pályázatok: Plébánia, Látránv 
(Somogy ni.), küldendők. (3463.) 

SAROK róm. kat. egyházközsége katonai szolgálatra 
bevonult 'kántortanítója helyettesítésére pályázatot hirdet. 
Nők is pályázhatnak. Fizetés törvényes. Vasár- és ünnep-
napi litániák végzéséért az egyházközség a helyettesnek 
természetbeni lakást, január, február és november de-
cember hónapokra 2—2 m tűzifát biztosít. A tanítás 
nyelve német. Pályázati határidő három hét. Róm. kat. 
plébániahivatal, Lippó (Baranya m.) (3464.) 

DRÁVACSEPELY ref egyházközsége a Néptanítók 
Lapja 21. számában hirdetett kántortanítói állásra a pá-
lyázati határidőt újabb 21 napra meghosszabbítja. Nők is 
pályázhatnak. (3419.) 

KÁNTORJÁNOSI gör. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet kántortanítói (I. sz.) és tanítónői (II. sz.) állásra. 
12 értékegység, stóla, párbér, lakás. Cím: Gör. Kat. Lel-
készi Hivatal, He>dász. (3441/a.) 

SZÉKELYDOBÓ róm. kat. iskolájánál áthelyezés 
folytán megüresedett egy tanítói és egy tanítónői állásra 
pályázatot hirdet az iskolaszék, a törvényben megállapí-
tott fizetéssel. Határidő dec. 31. Pályázatok Róm. Kat. 
Plébánia, Vágás, u. p. Bögöz, Udvarhely vm. küldendők. 
(3467.) 

VÁGÁS róm kat. iskolájánál nyugdíjazás folytán meg 
üresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet az iskola-
szék, a törvényben megállapított fizetéssel. Határidő dec. 
31'. Pályázatok Plébánia, Vágás. u. p. Bögöz, Udvarhely 
vm. küldendők. (3468.) 

KALLÓSEMJÉN község iskolaszéke pályázatot hirdet 
az újonnan szervezett belterületi községi V. sorszámú férfi-
tanítói állásra. Fizetés törvényes. 10%-os helyi javada-
lom és lakbér. Külön kötelességei: gyermekkart szervezni 
s azt vezetni, megfelelő kiilön díjazásért községi énekkart 
megszervezni és vezetni. Megfelelő díjazásért tűzoltótan-
folvamon résztvenni és a tűzoltóparancsnoki teendőket 
ellátni. Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított 
három hét. Kérvénvek községi iskolaszék, Kállósemjén, 
(Szabolcs vm.) küldendők. (3438.) 

KÉK róm1. kat. egyházközsége 21 napi ,határidővel 
pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. Javadalom: lakás, 10%, államsegély. Pá-
lvázatok : Róm. Kat. Plébánia, Denrecser küldendők. 
(3439.) 

KECSKEMÉT Bo'dor Zsuzsánna Református Leány-
otthonának Fenntartótestülete pályázatot hirdet egy le-
mondás folytán megüresedett állanisegélyes tanítónői ál-
lásra. Pályázati határidő három hét Csak református val-
lású tanítónők pályázhatnak. A tanítónő az árvaházi 
gyermekek tanulmányi előkészítését és gondozását látja 
el, ezért csak bentlakó lehet. Szabályszerűen felszerelt kér-
vények válaszborítékkal a Bodor Zsuzsánna Református 
Leányotthonba küldendők. (3440.) 

MÁLYI (Miskolc mellett fővonal) róm. kat. iskola-
széke bevonult II. számú tanítója helyettesítésére, aki 
véglegesen is katonatiszt akar lenni s mint ilyen megválni 
készül tanítói állásától, 21 napos határidővel pályázatot, 
hirdet. Pályázhatnak férfiak és nők tanítói oklevéllel. 
Javadalmazása: törvényes fizetés és lakbér, kötelessége is 
törvényszerű. III. számú tanítónői állás szervezés alatt. 
Pálvázatok: Róni. Kat. Plébánia, Málvi, Borsod vm. kül-
dendők. (3445.) ' 

MOCSA nagyközség róm. kat. iskolaszéke az eltávozott 
előd lemondásától feltételezetten pályázatot hirdet a II. 
sz. férfitanítói állásra, amelyre nők is pályázhatnak. Fize-
tés törvényes. Kétszobás, mellékhelyiséges természetbeni 
lakás villanyvilágítással. Komáromtól, Tatától 13 km 
autóbuszjárattal. Plébániahivatal, Mocsa (Komárom vm.). 
(3447.) 

KISKÖRÖS róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a hősi halál következtében megürült kántortanítói állásra. 
Javadalma 15 egységben megállapított földjavadalom és 
a törvényes illetmények. Természetbeni szép háromszobás 
lakás fürdőszobával. Kötelességei a Rendszabályokban 
i lőírt. kántori teendők végzésén kívül az elemi- és polgári-
iskolások egyházi énekoktatása, egyházi énekkar vezetése, 
az egyházközség és A. C. munkában való részvétel. Pályá-
zati kérvények 21 napi határidővel küldendők Bórsav Ist-
ván plébános, Kiskőrös címére. (3442.) 

MESTERI (Vas m., Celldömölk mellett) egyházköz-
ségének képviselőtestülete a lemondás folytán megürese-
dett tanítói állásra 21 napos határidővel pályázatot hir-
det. Fizetés törvényes, természetbeni lakás. Nők is pá-
lyázhatnak. Kántoriakban való jártasság megkívántatik. 
Pályázatok Plébániahivatal, Vásárosmiske (Vas megye) 
címre küldendők. (3022.) a 
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DÁNSZENTMIKLÓS községi iskolszékie a Feköiekola 
I. sorszámú tanítói állására pályázatot hirdet. Helyi java-
dalom 4(1% és természetbeni lakás. Az illetmény többi 
része államsegély. (3467.) 

LÉBÉNY róm. kat. egyházközsége az újonnan szerve-
zett tanítónői állásra pályázatot hirdet december 21-i 
határidővel. Fizetés törvényes. Válaszbélyeggel felszerelt 
kérvénvek a lébényi róm. kat. plébániahivatalhoz külden-
dők. (3444.) 

KISCSŐSZ róm. kat. egyházközség iskolaszéke ideig-
lenes helyettest keres katonai szolgálatot teljesítő kántor-
tanítója helyettesítésére. Fizetés törvényes. Tanítónők is 
jelentkezhetnek. Cím: Plébánia, Felsőiszkáz, u. p. Közép-
iszkáz, Veszprém megye. (3441.) 

MAKKOSHOTYKA református egyházának presbité-
riuma pályázatot hirdet III. számú tanító(nő)-i állásra. 
Javadalom: törvényes lakbér vagy lakás., 10%-os helyi 
hozzájárulás ós államsegély. Makkoshotyka szép, erdős-
hegyes vidéken, Sárospatak közelében van. Ref. Iskola-
szék, Makkoshotyka, u. p. Sárospatak. Határidő: megjele-
néstől számított 21 nap. (3446.) 

SIMONTORNYA református egyházközsége katonai 
szolgálatot teljesítő II. tanítója helyettesítésére tanítót 
vagy tanítónőt keres azonnalra. (3465.) 

SAJÓNÉMETI róm. kat. iskolaszéke egytanerős isko-
lájához férfi vagy nő ideiglenes helyettest keres. (3466.) 

SZIGLIGET (Zala m.) róm. kat. egyházközsége a le-
mondás folytán megüresedett, II. számú férfitanítói ál-
lásra, 21 napos határidővel, a vonatkozó minisztori és 
egyházhatósági rendeletek figyelembevételével pályázatot 
hirdet. Javadalma: 10% helyi hozzájárulás és 64 P kész-
pénz az Illetményhivatal útján, a többi államsegély. La-
kás természetben. Választás hármas jelölés alapján. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Kérvények válaszbélyeggel 
Plébániahivatal, Nemestördemic, küldendők. (3469.) 

SZALAC'S ref. egyházközsége pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett VI. nőtanítói állásra. Fize-
tés egyháztól évi 140 P és törvényes lakbér, a többi 
államsegély. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok 
Ref Lelkészi Hivatal, Szalacs, Bihar vm., küldendők. 
(3470.) 

SZAKADAT róm. kat. egyházközsége kétévi katonai 
kiképzésre bevonult kántort anítójának helyettesítésére 
ideiglenes megbízatással, háromheti határidővel, pályáza-
tot hirdet. Csak férfiak — nyugdíjasok .is — pályázhat-
nak. Német nyelv tudása taükséges. Kérvények Plébánia-
hivatalhoz, Szakadát, Tolna vm., küldendők. (3471.) 

SZOKOLYA róm. kat. egyházközsége nyugdíjazással 
megürült kántortanítói állást hirdet. Föld, tüzelő, párbér, 
stóla és 74% államsegély. Határidő 21 nap. Plébánia, 
Nógrádverőce. (3472.) 

SZILAGY (Baranya megye) róm. kat. egyházközsége 
az újonnan szervezett II. sorszámú tanítónői állásra^ 
21 napo> határidővel, pályázatot hirdet. Javadalom: lak-
bér, 10% helyi hozzájárulás az államsegélyhez. Kérvé-
nyek: Plébánia, Berkesd, küldendők. (3473.) 

SZOMBATHELY megyei város községi iskolaszéke 
újonnan szervezett két tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Az állás elnyeréséért férfi- és nőtanítók folyamodhatnak. 
Fizetés és lakbér törvényes. Pályázati határidő a megje-
lenéstől számított 21 nap. A kellően felszerelt kérvényök 
az iskolaszék elnöksége címére küldendők: Szombatihely, 
Ernuszt. Kelemen-utcai községi népiskola. (3474.) 

KÁNON 
GYŰJTEMÉNYEK 

Rendelési 
jel : Ára : 

3291 KÖRBE-KÖRBE I. füzet 1 — 
32 kánon 2—3—4 szólamra. 
Összeállí totta Kerényi Gy. 

3292 K Ö R B E - K Ö R B E I I . füzet. . . . 1 -
29 kánon 2—3—4 szólamra. 
Összeállí totta Bárdos Lajos . 

3293 KÖRBE-KÖRBE III. füzet . . . 1 — 
11 olasz kánon 3 szólamra, 
régi mesterektől . (Kerényi Gy.) 

3294 KÖRBE-KÖRBE IV. füzet . . . 1 -
9 Mozart kánon 3—4 és 5 szólamra. 
(Kerényi Gy.) 

M A G Y A R K Ó R U S 
BUDAPEST. XII., FERY OSZKÁR-U. 55. 

3 2 oldalas Énekesrendi Tájé-
koztatót készséggel küldünk. 

\ 

TARNAÖRS róm. kat. iskolaszéke beteg tanítónőjé-
nek hathónapi helyettesítésére tanítónőt keres. Férfiak is 
pályázhatnak. Fizetés törvényes. Községnek vasútja, 
villanya, strandja, mozija van. Jelentkezés ós állás elfog-
lalása azonnal. Cím: Plébániahivatal, Tarnaörs, Heves m. 
(3475.) 

TETÉTLEN ref. egyháza pályázatot hirdet a lemon-
dás folytán megüresedett IV. számú tanítói állásra. Fize-
tése 10% helyi hozzájárulás és államsegély, törvényszerű 
laikbér. Kötelessége törvényszerű. Pályázhatnak férfi- és 
nőtanítók. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számí-
tott három hét. Pályázati kérvényüket, válaszbélyeggel el-
látva, Ref. Lelkipásztori Hivatal, Tetétlen (Hajdú vm.), 
küldendők. (3476 ) 

TASNÁD róm. kat. egyháziközsége pályázatot hirdet a 
III. sz. tanítói állásra. Lakás nincs. Javadalom: 10% 
az egyházközségtől, lakbérrel. A többi államsegély. Nők is 
pályázhatnak. Plébániahivatal, Tasnád (Szilágy megve). 
(3477.) 

TAKTAKENÉZ róm. kat. egyházközsége, 21 napi ha-
táridővel, pályázatot hirdet lemondás folytán megürese-
dett I. számú kántortanítói állásra. Nők is pályázhatnak. 
Javadalmazása: természetbeni szép lakás új iskolaépület-
ben, kert, 90% államsegély, 10% helyi járulék, a kánto-
riakért (csak vasárnap) külön díjazás. Helybeli urada-
lomnál mellékkereseti lehetőség. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Választás Rendszabályok alapján. Kellően felsze-
relt kérvények: Plébániahivatal: Tiszadada (Szabolcs m.), 
küldendők. (3479.) 

ÚSZÓD ref. iskolaszéke felső tagozathoz helyettest 
keres katonai szolgálatot teljesítő férfitanítója helyére. 
Fizetés törvényes. Lakás van. Jelentkezhetnek december * 
30-ig férfiak és nők. (3481.) 
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dagyar királyi udvari szállítók 

dalink l e g r é g i b b , több nlat 125 é» iU f m á l l . k e r c t t r a y gyir*. 
felefoa l 66. — Alapítva I 1818. 

SES.TENHOFER FRIGYES FIAI 
S O P R O N 
Legelső tűzoltószer,kútszivattyú* és 
gépgyár, harang*, fém* és vasöntóde 

HARANGOK 
VASÁLLVÁNYOK 
tűzoltófecskendő ic 
úgy kocsi, mint motorfecskendők, 
továbbá: harangátöntés, fémöntés, 
kutak, stb. stb. beszerzéseknél for» 
dúljon bizalommal minden tekin* 
tetben teljes garanciát nyújtó meg-
bízható keresztény gyárunkhoz s a 
legnagyobb készséggel adunk díj» 
mentesen költségvetést, kívánságra 
díjmentesen kiszállunk, kedvező 
fizetési feltételeket adunk sok évi 
jótállás mellett. 

Gyártmányaink a párizsi világkiálli* 
táson az aranyéremmel, azonkívil 
sok-sok a r a n y * és e z ü s t é r e m * 
mel és díszoklevéllel kitüntetve. 

LEGNAGYOBB KERESZTÉNY CÉG ! 
Z O N G O R Á K . P IAN1NÓK 

hai móniurr ok páratlanul o l c ó a . 
Részletfi:etésre 10 évi jótállás. 

EHALL 
Bpest . Andróssy-út 15 . 

w 

A tanít(ság régi, kedvelt 
bevásárlóhelye 
Szolid árak. Jó minőség. 
H á l ó k , e b é d l ő k 
és ko m b i n á l t s z o b á k 

LUKACS 

BÚTOR 
Budapest Ml Dohánya. 30. • i 7 I E T C 
Telefon : 223.261. V A L E I E 

ÚJKÉCSKE község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
belterületi iskolánál újonnan szervezett XII., XIII. és 
XIV. szároú állásokra. Javadalom: törvény szerinti fize-
tés ós lakáspénz. Ha ezen állások külterületi tanítókkal 
töltetnék be, úgy ez a hirdetés a megürülő külterületi ál-
lások betöltésére is vonatkozik. Határidő 21 nap. Kellően 
felszerelt pályázatok Községi Iskolaszék Elnöksége, Üj-
kécske címno küldendők. (3482.) 

VAJOLA község (Maros-Torda vm.) ág. hitv. ev.. nép-
iskolájánál az első tanítói állás egy férfitanerővel betöl-
tendő. Jogok ós kötelességek az ág. hitv. német vezér-
főespercsség mindenkori szabályai szerint. Jelentkezési 
határidő: 1942. december 26. Szolgálatbalépés: 1943. ja-
nuár 1. Az ág. hitv. ev. presbitérium. (3483.) 

AGOSTYAN róm. kat. egyház egyházközsége magyar-
német vegyes tannyelvű iskolához iemondás által meg-
üresedett kántortanítói állásra, 21 napos határidővel, pá-
lyázatot hirdet. Helyi javadalom: természetbeni lakás, 30 
értékegységben fölvett 11 hold föld, 5 öl fa ós 24 mérő 
rozs. A község Tata közelében van. Villanyvilágítás. Kér-
vények Plébánia, Szomód, Komárom vim. címre külden-
dők. (3486.) 

BUDAPESTRE evangélikus nőtlen intézeti bentlakó 
nevelő-tanítót keres a Protestáns Országos Árvaház igaz-
gatósága, VII. Rózsák tere 1. Fizetés egyenlő az állami-
val, azonfelül teljes ellátás. Az állás azonnal elfoglalható. 
(3487.) 

RALATONARÁCS róm. kat. egyházközsége pályáza-
tot hirdet katonai szolgálatot teljesítő tanítójának helyet-
tesítésére. Fizetés törvényes és természetbeni lakás. Állás 
azonnal elfoglalandó. Határidő 10 nap. Pályázatokat a 
balatonfüredi plébániára kell küldeni. Nők és férfiak je-
lentkezhetnek. (3488.) 

RUCSU róm. kat. egyháztanácsa az újonnan szerve-
zett III. számú tanítónői állásra, 1943. január 6-án lejáró 
határidővel, pályázatot hirdet. Javadalom törvényes, lak-
bér ós kertilletmény. Kötelesség díjlevél szerint Kánto-
riakban jártalak előnyben. Kérvények: Plébániahivatal, 
Dozmat (Vas m.), küldendők. Állás 1943. február 1-én el-
foglalandó. (3489.) 

z o n g o r a t e r e m 
Vil, Erzsébetért 15 

Világmárkái zangordk, piamnik • egy vdlatzUkba». Kényelmei 
tisslitfizitii. Saját érdekében keresse fit szolidságáról kSzismtri 

keresztény céeünket. 

Az eirdélyi ref. egyházkerület görgényi egyházmegyé-
jébe kebelezett UNOKA egyházközség egytanerőg iskolá-
jának eltávozás folytán megüresedett kántortanítói át-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás kerttel, évi 
140 pengő egyházközségtől. Többi szolgálat szerinti állam-
segély. Kántori teendők ellátásáért 8 hold föld haszon-
élvezete, melyet hívek dolgoznak, 2 öl ágaljfa beszállítva, 
40 litervéka szemeskukorica kepe. Földek adóját egyház-
község fizeti. Kötelességek a törvényiekben előírt; bel-
missziói munkák végzése, lelkész ott nem léte esetén istenr 
tisztelet tartása. Pályázati kérések, kellően felszerelve, 
21 napon belül Ref. Lelkészi Hivatal, Toldalag, u. p. 
Gernyeszeg, küldendők. Az állás a választás jogerőre 
emelkedése után azonnal elfoglalandó. Presbitérium. 
(3480.) 

HASZNOS (Heves m.) községben lemondás folytán 
megüresedett róm. kat. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet az egyházközség képviselőtestülete. Javadalma 
három szoba, konyha, istálló és pincéből álló lakás, 
164 D-öl kerttel, 2 kat. hold 1027 D-öl szántóföld, közös 
legelőből m/i79o rész. Érték egység 2. Megfelelő államse-
gély. Kötelesség díjlevél szerint. A javadalom mindea 
adóját kántortanító fizeti. Leventeoktatók előnyben. Kán-
tori javadalom új törvény életbe lépte után rendezve lesa. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 21. nap. 
Választás hármas jelölés alapján lesz. Ének- és orgona-
próba pályázókkal annakidején közöltetik. Válaszbélyeggel 
ellátott, kellően felszerelt kérvények Zakkay József plé-
bános, egyházközségi elnöknek küldendők, Tar község. 
Heves megyében. (3490.) 

KONDOROS község iskolaszéke az Aradi-úti iskolájá-
hoz katonai szolgálatot teljesítő tanítója helyettesítésé™ 
férfi- vagy nőtanítót keres. Fizetése: természetbeni lakáj 
és törvényes fizetés. Határidő a lap megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Kérvények Községi Iskolaszék, Kondoros, 
Békés megye címre küldendők. (3491.) 

KOMLŐSKA gör. kat. iskolaszéke, 21 napi határidő-
vel, pályázatot hirdet a II. sz. tanítói állásra. Nők is pá-
lyázhatnak. Fizetés: 85% államsegély, 15% helyi fizetés 
és lakbér. Kérvényeik Gör. Kat. Lelkészi Hivatal, Kom-
lóska, u. p. Erdőhorváti címre küldendők. (3495.) 
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MEZŐKERESZTES róm. kat. népiskolájának vezető-
sége tanítónőt az iskolaév végéig helyettesítőnek azonnal 
alkalmazna. Pálvázatok Keresztespüspöki Plébánia címre 
küldendők. (3493.) 

MEZÖNAGYMIHALY róm. kat. népiskolájának veze-
tősége tanítónőt az iskolaév végéig helyettesítőnek azon-
nal alkalmazna. Pályázatok Keresztespüspöki plébánia 
címre küldendők. (3494.) 

KERESZTESPÜSPÖK róm. kat, népiskolájánál ürese-
désben levő tanítónői áílásfa, 21 napi határidővel, pályá-
zat hirdettetik. Fizetés törvényes. Pályázatok Kreiresztee-
püspöki Plébánia címre küldendők. (3492.) 

NAGYGÉC református egyházközsége, 21 napos ha-
táridővel, pályázatot hirdet az I. számú kántortanítói 
állásra. A község Szatmárnémeti közelében van. Fizetés: 
helyi javadalom 32 ért ók egységben, háromszobás lakás és 
államsegély. Kellően felszerelt pályázati kérvények: Reí. 
Lelkészi Hivatal, Nagygéc címre küldendők. Nők is pá-
lyázhatnak. (3496.) 

NAGYFÖDÉMES róm. kat. egyházközsége a lemondás 
folytán megüresedett VI. sorszámú végleges osztálytanítói 
állásra, 15 napos határidővel, pályázatot hirdet. Az iskola 
11 tanerős. Fizetés törvényes. Kérvények Plébániahivatal, 
Nagyfödémes címre küldendők. (3497.) 

PÁKOZD róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
a7. újonnan szervezett III. tanítói állásra. Fizetés és lak-
bér törvényes. Kötelessége díjlevél s püspöki rendelkezé-
sek szerint. Keresztény származás igazolandó, kortesko-
dés kizáró ok. Pályázhatnak kántori oklevéllel bíró fér-
fiak ós nők. A megválasztott katonai szolgálatot teljesítő 
kántortanítót helyettesíteni köteles. Kellően felszerelt 
kérvények, 21 napos határidőn belül, Rém. Kat Plébánia, 
Pákozd (Fejér m.) küldendők. (3498.) 

VAMOSPÉRCS református egyháza pályázatot hirdert. 
12 tanerős népiskolájához lemondás folytán megüresedett 
IV. számú tanítói állásra. Csak orgonista-kántori oklevél-
lel rendelkező férfiak pályázhatnak. Fizetése törvény-
szerű. Kötelessége: a reábízott osztály vagy osztályok ta-
nítása, belmissziói munkában segédkezés. A pályázók ok-
mányaikkal (oklevél, kántori oklevél, keresztlevél, illető-
ségi bizonyítvány, összes esperesileg megerősített szolgá-
lati bizonyítvány, a pályázati hirdetmény megjelenése 
utáni kelettel, mely a minősítést félreérthetetlenül ma-
gába foglalja, kommunizmus alatti magatartást, a katonai 
szolgálatot igazoló bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, 
legújabb keletű hatósági orvosi bizonyítvány, szülők és 
mindkét ágbeli nagyszülők születési és házassági kivo-
nata) felszerelt kérvényüket a református lelkészi hivatal 
címére küldjék. Okmányok eredetiben vagy közjegyző 
által hitelesített másolatban terjesztendők be. Pályázati 
határidő e hirdetménytől számított 21. nap. Korteskedás 
minden formában tilos, a pályázatból kizáró ok. Az egyház 
költöZködési költséget nem ad. A kérvényhez megcímzett 
és felbélvegzett. boríték melléklendő. Az álláa azonnal el-
foglalandó. (3504.) 

VISZNEK róm. kat. egyházközsége a tankerületi kir 
főigazgatóság engedélyétől feltételezetten, 21 napi határ 
idővel, pályázatot hirdet a lemondás alatt álló II. számú 
tanítónői állásra. Helyi javadalom 2 értékegység, 70%, 
törvényes lakbér. A többi államsegély. Kötelességek díj-
levél szerint. Róm. Kat. Plébánia, Visznek, Heves ui 
(3508.) 

RÉDICS róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet, Jar 
vadalma 35 értékegység. Határidő 21 nap. Kérvények 
Róro. Kat. Plébániahivatal, Rédioa, Zala m., CUdendők. 
(3499.) 
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m 
l a k o l n i f a l i 

térképek 
l e g m o d e r n e b b , dombor-
hatású r a j z o l á s s a l . Vala-
mennyi engedélyezve a ura. 
Kultuszminiszter úr által. 

Képes árjegyzék ingyen. 

KÖKAI LAJOS 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet Főbizományosa 

Budapest IV., Kamermayer Károly-u. 3. Te l . ; 189 464 és 189-444 

F E N Y Ő N E Z O N G O R A T E R M E 
B u d a p e s t , VII. , E r z s é b e t » k ö r ú t 
V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók nagy választékban. 
Legolcsóbb árak. Részletfizetés havi 30 P-töl. Vidékre díjtalan 
szakcsont agolással. 

D O R E N BÉLA Alapítva: mi 
Iskolabútor g y á r a Bpest. VI. , Dévényi -út 2 0 - 2 2 . 

Iskolapadok, iskola-
bútorok, óvodabe-
rendezések gyártá-
sa. Vasállványú is-
kolapadok törhete t -
len kovácsolt vasból 

Telefon : 290-767 
Árjegyzék és költség-
vetés ingyen és bér-
nentve. 

SOlíKIKÁPOLNA község közeégi iskolaszéke pályáza- ' 
?,atot hirdet az újonnan szervezett II. számú tanítói ál-
lásra. Javadalom törvényes, 80%-os államsegély I ör-
vényszerű lakbérrel. Csa'k róm. kat. tanító vagy tanítónő 
pálvázihat. Pálvázati határidő 21 nap. Sorkikápolnai 
Iskolaszék. (35Ö0.) 

SIMONTOR-NYA református egyházközsége pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lására 1943. január 5. határidővel. Javadalom: Termé-
szetbeni lakás, kert, 42 aranykorona és 29 értékegység és 
államsegély. Kötelesség: a reábízott osztályok vezetése, 
c-zidőszerint az alsó tagozat, az I—IV. osztály tanítása, 
kántori teendők ellátása, mindennemű gyülekezeti mun-
kában segédkezés és szükség esetén a lelkész helyettesí-
tése. Válaszbélyeggel ellátott, pályázatok Református Lel-
készi Hivatal, Simontornya küldendők. (3501.) 

SZILVÁGY község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett osztatlan iskolai tanítói 
állásra. Pályázhatnak férfiak és nők. A pályázat határ-
ideje 21 nap. Javadalom az Illetményhivatal útján és ter-
mészetbeni lakás. Gyönyörű fekvés, jó levegő. (Harmó-
nium és rádió az iskolának.) Válaszbélyeges kérvények: 
Községi Iskolaszék, Szilvágy, Zala m., küldendők. (3502.) 

VASKERESZTES (Vas megye) róm, kat. egyházköz-
sége 11. számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma törvényes. Ű j lakás villanyvilágítással: szoba, 
kcnyha, hozzá fáskamra, pincerész, kert. Tanítási nyelv: 
egységes német-magyar. Határidő 21 nap. Naponta autó-
busz Szombathelyre. Pályázatok plébániahivatalhoz kül-
dendők. (3505.) " 

VISZNEK róm. kat. egyházközsége a tankerületi kir. 
főigazgatóság engedélyétől feltételezetten, 21 napi határ-
idővel, pályázatot hirdet a lemondás alatt álló I I I . sz. 
tanítói állásra. Helyi javadalom 2 értókegység, 70%, la-
kás természetben. A többi államsegély. Kötelességek díj-
levél szerint. Kántorképesítéssel bírók előnyben. Róm. 
Kat. Plébánia, Visznek, Heves vm. (3507.) 

SZATMÁRCSEKE református egyházközsége pályá- -
zatot hirdet hősi halálozás folytán megüresedett I I . 
tanítói állásra. Pályázhatnak nők is. Fizetés: 40% helyi 
javadalom, lakás, a többi államsegély. Kötelességek: reá-
bízott osztályok, most a I I I—IV. vegyeeosztály és fiú-
továbbképző tanítása, belmissziói munkában segédkezés. 
Állás legkésőbb február elsején elfoglalandó. Pályázati 
idő 21 nap. Felszerelt kérvények Református Lelkészi 
Hivatal, Szatmárceek-e címre küldendők. (3503.) 

VEREB róm. kat. egyházközsége az újonnan szerve-
zett II . számú tanítónői állásra, 21 napi határidővel, pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényes. Kötelességek: díjlevél 
szerint. Kérvények Plébániahivatal, Pázmánd (Fejér vm.) 
küldendők. (35Ö6.) 

H I R D E T É S E K 

Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jeligés leveleket csak megtelelő portó mellékelése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

Róm. kat. tanítónő vagyok, ö t éve nem tudok férjem 
közelében elhelyezkedni. Ki lenne hajlandó kedves kar-
társnőim közül hozzásegíteni, hogy Diószegről (Pozsony 
vármegye) Párkány, Esztergom vagy Pest környékére 
kerülhessek. It t járda, villany, vasút, posta, cukorgyár, 
mozi van. „Csere" jeligére választ kiadóhivatalba leérek. 
(3511.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II., Török-utca 8. sz. (A budai Margit-
hídfőtől a második utca jobbra). 

VESZEK ZONGORÁT, pianinót, harmóniumot kész-
pénzért. Kernács zongoraterem, Budapest, VIII. , Rákóczi-
út 13. Telefon: 349—911. Világmárkás zongorák, piani-
nók, páncélszerkezetűk 600-tól. Részlet. 

KARTÁRSAK! Zongorát, pianinót, harmóniumot, 
Mondől Ernőné tanító nejénél, Budapest, VIII. , Bezerédi-
utca 10., vásárolhatnak és eladhatnak. Keresztény cég! 
(T.. 140—352.) 

Katolikus kántoroknak nélkülözhetetlen a Barabás-
tele országosan elismert és egyházfőhatóságilag engedé-
lyezett TEMETÖKÖNYV. Tartalmaz a pontos egyházi 
szertartáson kívül búcsúztatókat., kísérőénekeket, sírba-
tételi énekeket, gyászmiséket és a „Libera" szertartását, 
valamint koporsóbatébelre való énekeket és a halotti litá-
niát. Kapható fűzve, utánvéttel: Bendefy Lászlónál, 
Szombathely, Borsios-utca 14. Ára 8 P. Ugyanitt kapható: 
Dallamos Praelidiumo'k, ára (kötve) 3 P. A kettő együtt 
rendelve 10 P és a postabér. 
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JURÁSZIK MÁTYÁS 
hangszerkésiítő üzeme • zongora- és harmónium-szalonja 

NAGYVÁRAD 
SZENT LASZLÓ-TÉR i. SZ. (Sas-palota) Telefon: 25—65 

C s a k i s e l s ő r a n g ú , s z o l i d k í v í t i Iü h a r m ó n í u n i o k a t g y á r t . — V á l l a l e z e n k í v ü l : 
o r g o n á k , h a r m ó n i u m o k J A V t T A S A T , HA.N'OOL v S A T és t i s z t í t á s á t , v a l a -
m i n t z o n g o r á k j a v í t á s á t , ú g y m i n t h ú r o z á s t , b ő r ö z é s t , t ő k e b e é p í t é s é t t s 
h a n g o l á s á t a l e g k é n y e s e b b i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n , t e l j e s f e l e l ő s s é g m e i l e t t . 

N a g y v á r a d városi zenede kinevezett hangolója! 

KIMUSTRÁLT ÖREG HARMÓNIUMOT vennék bár-
milyen állapotban. Lehet nagyobb — két manuálos — 
hangszer is. Ajánlatot a kiadóhivatalba kérek „Öreg 
holmi" jeligére. (3517.) 

SZÁMOLÁSTANÍTÁSHOZ vezcrkönyvek, példatárak, 
taneszközök. Irta, illetve szerkesztette: Bene Lajos. S'zá-
molástamítás az elemi népiskola I. osztályában 1 P 20 f, 
II—III. osztályokban 1 P 10 I, IV., V—VI. osztályokban 
€0 f, VII—VIII. osztályokban 1 P 10 f. Számképek, szám-
fogalmak, biztos és gyors számolás, ára 1 P. Számolási és 
mérési példatár (tanítók használatára), ára 1. o. 90 f, 
II. o. 90 f, III. o. 1 P 10 f, IV. o. 1 P 40 f, VII—VIII. 
o. 1 P 40 f. Számolódoboz az I. o. részére 1 P, 20 f. Fali 
szemléltető tábla 4 P 80 f. Filckorong falitáblán való 
szemléltetéshez (3 színben 30 drb korong és műveleti je-
lek) 1 P 20 f. Színes lemezpapírkorong 1 készlet (20 drb) 
10 f. Játékpénz az I. o. részére (1 készlet 10 f, II. o. ré-
szére 1 készlet 10 f. (Papírlemezkorongból és játékpénz-
ből 10 csomagnál kevesebbet nem küld.) Legcélszerűbb 
megrendelési mód: Bene Lajos, Budapest 39365. számú 
<• ekkszámlára esekkbiankó-lapon az összeget beküldeni, 
az értesítő szelvényen megjelölni a kívánt munkákat. 
A szerző bármentesen megküldi. Szemléltetőtábla rendelés 
esetén 92 fillér postaköltség is küldendő. 

ELMENNÉK azomialra iskolába tanítónak, vagy házi 
tanárnak. Ajánlatok „Latin, német, francia, angol, 
algebra'' jeligére. (3485.) 

KARÁCSONYI A J Á N D É K U L 
örökértékű v i l á g m á r k á s 

1 O 0 
zongorából legolcsóbban 
vásárolhat r é s z l e t r e is. 
Erzsébetért 19. (Barcsay* 
utca, sarok*kirakatok . ) 

Vétel 1 Csere ! Hangolás ! Szállítás ! Bérzongorák 
legolcsóbban. Tel: 222—6!6. Jókarban, garanciával 
Kitűnő, márkás P 1400-— Stelzhammer . . P 1900--
Ehrbar P 1800-— val. Bösendorfer P 2000 -

Hirdetéseket felvesz 

a 

K I A D Ó H I V A T A L 

CSERÉLNÉK nyolctanerős államitól Kolozsvár köze-
léből — vasút, autóbuszjárat helyben — Budaörs vagy 
környékére. Csobay Sarolta, Bomchida. (3484.) 

Pedálos ORGONAHARMóNIUM olcsón Tipoldnál, 
Rákóczi-út 61. f-szt. 1. (3509.) 

GAZDASÁGBA tanítói, esetleg tanítónői állás ürese-
désben volna. Kérjük az ajánlatokat Pusztakengyelre be-
adni, ,,Montagh-gazdaság" címre. (3510.) 

KETTŐS JÖVEDELME 
lesz és a nép javát szolgálja, ha meg-
bízatást vállal a 76 éves színmagyar 

FONCIÉRE ÁLTALÁNOS 
BIZTOSÍTÓ INTÉZETTŐL 

Évi díjbevétele több mint 16 millió pengő! Biztonsági alapok: 
37 millió pengő! Foglalkozik a biztosítások minden ágával. 
Elnök: vitéz gróf kisjókai, nagykürti és köpösdi Takách 
Tolvaj József m. kir. t i tkos tanácsos, ny. m . kir. al tábor-
nagy, országgyűlési képviselő, az Országos Tűzharcos 
Szövetség elnöke. 
Kérjen ismertetőt páratlanul kedvezményes népbiztosításunk-
ról, vidéki képviselőinktől vagy a központi irodánktól; 

BUDAPEST V, SAS-UTCA 10-12. 

Cóojtíako/z&ék a 

M O Q t y G h 

Xámp&GtájtoJz 

Jáííoxá&OA, 

Részletes tájékoztatással készséggel szolgál a 

i X - (Át. Í g y & t & n í N y a t n d a 
KONYVFSBOLTJA, KOSSUTH LAJOS'UTCA 18 
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AZ 

OLVASÓ- ÉS TANKÖNYV 
A VÁROSI (IPARI ÉS KERESKEDELMI) TAN* 
TERVÜ NÉPISKOLÁK V.-V!. OSZT. SZÁMÁRA 

ÁRA: P 2-90 

OLVASÓ- ÉS TANKÖNYV 
A VÁROSI (IPARI ÉS KERESKEDELMI) TAN, 
TERVÜ NÉPISKOLÁK VII.-VIII.OSZT. SZÁMÁRA 

ÁRA P 3-90 
Megrendelhető minden kijelölt tankönyvkereskedőnél is. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. BPEST.. VIII., MÚZEUM-KORÚT 6. 

Most jelent meg! Tanárok, tanítók (tisztviselők) részére 
nélkülözhetetlen! 

FODOR GYULA DR. min. számvevőségi tanácsos és 
NYÁRY LÁSZLÓ min. számvizsgáló szerkesztésében 

ÁLLAMI TANÁROK, TANÍTÓK ÉS EGYÉB TANÜGYI 
A L K A L M A Z O T T A K ILLETMÉNYEI 

# * »# » » • • • • cimu kézikönyv 

A könyv rövid és áttekinthető tájékoztatást nyújt az illetményjogi és ezzel 
kapcsolatos kérdésekben. Tartalmazza a fizetésekre, lakáspénzekre, családi pótlé* 
kokra, pótlékokra, egyéb mellékjárandóságokra, a katonai szolgálat alatt járó 
illetményekre, továbbá jogokra, kedvezményekre, az illetmények elévülésére, 
lefoglalására vonatkozó törvényes rendelkezéseket, az illetményekkel kapcsolat 
tos jogorvoslatokat, a bírósági panaszjogot, az illetményeket terhelő adókat és 
járulékokat, valamint az illetmények megállapításárai és utalványozásával kap= 
csolatos tudnivalókat. 

A könyv ára 3'— P 

Megrendelhető a 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomdánál, Bpest VIII., Múzeum-körút 6. 
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